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NA TOPIE
Krzysztof Wiśniewski
gestor turystyki
W minioną sobotę w Teatrze Muzycznym w Gdyni Krzysztof
Wiśniewski z Miłkowa został uhonorowany prestiżową odznaką
za popularyzację turystyki, promowanie regionu oraz społeczne, aktywne udzielanie się w organizacjach turystycznych.
Jest to najwyższe wyróżnienie państwowe przyznawane przez
ministra sportu i turystyki. Laureat prowadzi ośrodek „Wiśniowa polana” w Miłkowie i promuje turystykę caravaningową
na skalę regionalną i światową poprzez organizację różnego
rodzaju zlotów i rajdów. Organizował międzynarodowy zlot
HALCAMP_RALLY 2010, ogólnopolski zlot Caravaningu osób
niepełnosprawnych “Śnieżka 2009” oraz olimpiadę dla osób
niepełnosprawnych DPS w 2008 roku. Już od 3 lat organizuje
również karkonoski zlot rodzinny, a od 4 lat promuje region
poprzez organizację Dożynek Gminnych. Jest też doktorantem
na Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu.
(Agrafka)
FOT. ARCHIWUM

W SKRÓCIE
Ojciec bronił syna

Pięć lat i osiem miesięcy wiezienia – taki nadzwyczajnie złagodzony wyrok usłyszał w Sądzie
Okręgowym w Jeleniej Górze, Tomasz P. Skazany chciał zabić ojca
montując w jego samochodzie
granaty. Ostatecznie jeden z nich
wybuchł poszkodowanemu w
ręce, stracił on lewą dłoń i doznał
poważnych obrażeń ciała. Motyw? Poszkodowany nie chciał
mu przekazać swojej firmy. Ojciec
przebaczył synowi, dzięki czemu
wyrok nie był surowy.

Na koń w kapeluszu

Już po raz dziewiąty odbędą się
Zawody Jeździeckie w Skokach
przez Przeszkody o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. 25 września o godzinie 9. 30 na lotnisku
przy ulicy Łomnickiej rozpoczną
się zmagania czołowych jeźdźców z
kraju i regionu. Panie nie powinny
zapomnieć o kapeluszach, bo za
najatrakcyjniejsze takie nakrycie
głowy czeka atrakcyjna nagroda!

Dla cieplickiej perły

Wczoraj (niedziela) uroczyście
zainaugurowano realizację projektu pn.: „Zespół Pocysterski w
Jeleniej Górze – Cieplicach”. Była
msza święta w kościele pw. Św.
Jana Chrzciciela oraz wmurowanie
aktu erekcyjnego. Dzięki inwestycji
częściowo finansowanej z Unii
Europejskiej, zaniedbane obiekty
zabytkowe w centrum uzdrowiska
odzyskają blask: nową siedzibę
będą miały Muzeum Przyrodnicze
i Przystań Twórcza, a Cieplicom
przybędzie malownicza promenada
nad Kamienną.

PLUS TYGODNIA
Maja Włoszczowska
sportsmenka
Sięgać po największe laury w sporcie to jedno, a zachować się po ludzku wobec tych, którzy są w potrzebie – to
drugie. Obie te wartości nie są obce Mai Włoszczowskiej,
która przeznaczyła nagrodę od miasta za mistrzowski
tytuł w kolarstwie MTB w Kanadzie dla reprezentantów
Danii w Olimpiadach Specjalnych. Dzięki zaangażowaniu
zawodniczki i pomocy miasta Duńczycy mogli spokojnie
przygotować się do igrzysk w Jeleniej Górze. Kolarka,
która jest ambasadorką Olimpiady Specjalnej, zapowiedziała, że będzie podczas zawodów kibicować wszystkim,
ale ekipie Danii – w szczególności.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
Więcej – strony: 18 - 19

Idzie jesień. Zaproś kominiarza
Temperatura na zewnątrz
spada, a z kominów coraz częściej snuje się dym. Strażacy
przypominają o przeglądach i
czyszczeniach przewodów kominowych. Zaniedbania mogą
mieć przykre skutki.
Kilka dni temu doszło do zadymienia
budynku przy ulicy Zaułek. Powód:
lokatorzy napalili w piecu, ale przewody
kominowe nie były czyszczone. Zapaliła
się sadza. Na miejsce pojechało pięciu
strażaków z Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej nr 2 w Jeleniej Górze, którzy
przewietrzyli wnętrze i wydali zakaz
palenia w piecu do czas przeglądu i
wyczyszczenia komina.
Początek okresu grzewczego to
ostatni dzwonek na wyczyszczenie i
sprawdzenie szczelności kominów.
Zaniedbanie tego obowiązku może
zakończyć się tragedią. Obowiązek
czyszczenia kominów przez właściciela nieruchomości lub jego zarządcę
wynika z rozporządzenia o ochronie
przeciwpożarowej.
– Przewody dymowe, do których
podłączone są kotły z paliwem stałym:

węgiel, koks, eko-groszek, miał węglowy,
drewno itp. należy czyścić co najmniej
raz na kwartał, a jeśli zachodzi taka
potrzeba to częściej. Przewody dymowe
do których podłączone kotły gazowe,
dwa razy – mówi Leszek Rzucidło, kierownik Kominiarskiej Spółdzielni Pracy
św. Floriana w Jeleniej Górze. Przewody
wentylacyjne muszą być czyszczone co
najmniej raz w roku.
Nieszczelne kominy mogą spowodować zaczadzenie tlenkiem węgla,
zwłaszcza w szczelnie zamykanych
mieszkaniach. Aby uniknąć zagrożenia,
trzeba systematycznie wietrzyć wnętrze.

Wyganiał pszczołę

Mężczyzna chciał
wygonić owada i nie
zauważył, że auto
zjeżdża z drogi i
kieruje się prosto w
słup. Po zdarzeniu
pomocy udzielał poszkodowanemu Niemiec, który właśnie
81-letni kierowca wartburga uderzył w miniony piątek w lampę
przejeżdżał obok.
uliczną w Alei Jana Pawła II, bo do jego samochodu wleciała – Zdaniem lekarza, który przyjechał na
miejsce, starszy kierowca miał ogólne
pszczoła.
potłuczenia ciała i został zabrany na
badania do szpitala – mówi mł. asp.
Kacper Krauze z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Policjanci radzą kierującym, by
przy podobnych zdarzeniach losowych starali się zatrzymać pojazd.
Inne zachowanie w czasie jazdy
może bowiem zakończyć się
tragicznie.
(Angela)
FOT. ANGELA

i skosił latarnię

– Tam, gdzie paliła się sadza, konieczne
jest wykonanie przez kominiarzy przeglądu całego przewodu kominowego
oraz koniecznych napraw. Należy też
pamiętać o sprawdzeniu wentylacji –
przestrzega kpt. Andrzej Cios, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
(Angela)

Kontrolowanie przewodów kominowych
nakłada prawo budowlane. Ci, którzy
nie wywiązują się z tych obowiązków,
mogą dostać mandat, a nawet trafić
przed sąd.

Spłonęła szopa

Dwie i pół godziny trwała akcja
gaszenia drewnianej szopy, która
zapaliła się w miniony czwartek
w Siedlęcinie około godziny 19.40.
Spaliło się siano zgromadzone na
zimę dla zwierząt. Ogień zajął 20
metrów kwadratowych powierzchni
szopy. Na miejsce pojechały trzy
zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
Jedenastu strażaków próbowało
ugasić obiekt, jak i znajdujące się
wewnątrz siano, zgromadzone na
zimę dla zwierząt. Nie udało się.
Wstępnie straty oszacowano na około
5 tys. zł. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi policja.
(Angela)

Skanalizują część osiedla Orle
Do końca listopada mają potrwać prace ziemne na największym osiedlu w Cieplicach.
Dzięki robotom zostanie zbudowana kanalizacja sanitarna
w rejonie ulicy: Orlej i Wita
Stwosza.
Umowę z wykonawcą, Zakładem
Usług Remontowo-Budowlanych z
Wojcieszyc, reprezentowanym przez
Ryszarda Niedzielskiego, podpisał w
miniony czwartek w ratuszu prezydent
miasta Marek Obrębalski. Za inwestycję
zapłacą wspólnie spółka Wodnik (ponad
30 tysięcy złotych) oraz budżet miasta
(ponad 416 tysięcy złotych). W sumie

koszt położenia kanalizacji to 446. 376,
50 PLN.
W zakres umowy wchodzi budowa
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
w części ulicy Orlej i W. Stwosza. Zostaną
zamontowane też studzienki kanalizacyjne – zarówno rewizyjne z tworzywa
sztucznego, jak żelbetowe. Część inwestycji między wspomnianymi ulicami
zostanie przeprowadzona bez zakłócania
ruchu – metodą bezwykopową.
(tejo)
Wykonawca ma nieco ponad
dwa miesiące na zakończenie prac.
Wszystko ma być gotowe do 29 listopada tego roku.

Widziałeś wypadek?

Jeleniogórska policja poszukuje
sprawcy i świadków wypadku
drogowego, do którego doszło 11
września 2010 roku około godziny
15.30 na drodze pomiędzy Zachełmiem a Podgórzynem. Kierujący
samochodem nieznanej marki o
nieustalonych numerach rejestracyjnych zajechał drogę 50-letniemu
cykliście, który wpadł do rowu
doznając obrażeń ciała. Kontakt:
ul. Armii Krajowej 22 pokój nr 11
osobiście lub telefonicznie pod nr
tel. 075/7520312 lub 075/7520231
(sekretariat). Osoby, które zgłaszają
się na przesłuchanie, powinny posiadać dokument tożsamości.
(Angela/tejo)

Po latarni pryz al. Jana
Pawła II pozostał kikut.

Solidne blachy produkcji NRD nieznacznie tylko
„ucierpiały” wskutek zderzenia. Znawcy przekonują, że
zniszczenia w nowszych autach byłby znacznie większe.

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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Mocne akordy na początek sezonu

Publiczność bardzo
długo dziękowała
oklaskami orkiestrze
i dyrygentowi. Jaki
początek, taki cały
sezon – oby był jak
najbardziej udany!
Piątkowy koncert inaugurujący 47. sezon
artystyczny 2010/2011
w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
na długo pozostanie w
Od lewej: Jacek Włodyga,
pamięci melomanów, któZuzanna Dziedzic, ksiądz bp
rzy spędzili wieczór zarówno
Stefan Cichy
przy klasycznych, jak i rozrywkowych rytmach.
muzykom
Zuzanna Dziedzic, dyrektor FD,
serdecznie powitała publiczność oraz
gości honorowych: biskupa legnickiego
księdza Stefana Cichego, przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Jerzego
Pokoja, przewodniczącego rady powiatu
Zbigniewa Jakiela, starostę jeleniogórskiego Jacka Włodygę, oraz zastępcę
prezydenta miasta Miłosza Sajnoga.
– Wśród różnych form piękna muzyka zajmuje szczególne miejsce. Życzę

i słuchaczom by
jak najpiękniej ta harmonia brzmiała tu w tym gmachu filharmonii i
wszędzie – tak oto powitał przybyłych
ksiądz biskup Stefan Cichy. Sezon
artystyczny otworzył przewodniczący
Sejmiku Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
Filharmoników dolnośląskich
prowadził Mirosław Jacek Błaszczyk.
Sopranistka Bożena Harasimowicz
zaśpiewała Exultate Jubilate KV 165

Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz
Laudate Pueri Dominum – Psalm
112 Antonio Vivaldiego. Zabrzmiała
też Toccata i Fuga d-moll BWV 538
Bacha. W drugiej części muzycy
zagrali poemat symfoniczny „Amerykanin w Paryżu” Gershwina, a
następnie suitę West Side Story
Bernsteina.
(Gabi)
FOT. GABI
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Pieniactwo albo mediacje
Gdyby ludzie korzystali z
mediacji, prokuratury i sądy
miałyby o wiele mniej błahych spraw zabierających
czas i pieniądze, które potrzebne są na prowadzenie
spraw o większym ciężarze
gatunkowym – mówi Marcin
Zarówny, prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej
Górze. 21 października będzie można poznać zasady i
korzyści tego narzędzia.

powinny być
zainteresowane obydwie
strony postępowania. Często bywa, że
poszkodowani w kolejnym
postępowaniu
złożonym
przez drugą
stronę, stają się
podejrzanymi.
Ty m c z a s e m
w przypadku
mediacji strona oskarżona może
liczyć na nadzwyczajne złagodzenie
wyroku lub umorzenie postępowania, a poszkodowana na zadośćuczynienie i naprawienie szkód.
Międzynarodowy Dzień Mediacji
będzie obchodzony w tym roku dopiero 21 października,
ale prokuratury
– Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przełamie opory ludzi
informują o
nich już teraz.
w kontaktach z prokuraturami – mówi prokurator Marcin

śniłby sobie wszystko.
Oskarżony przeprosiłby i sprawa zostałaby
umorzona – mówi
M a rc i n Z a r ów ny,
naczelnik Wydziału
Śledztw Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej
Górze.

policjanci, którzy przyjeżdżają na interwencję, rodzina, sąsiedzi i
same organy wymiaru sprawiedliwości.
Przez to sprawy te
trwają bardzo długo
zarówno w prokuraturach, jak i sądach,
powodują zatory i

Kiedy do gospodarzy w jednej z
wiosek regionu jeleniogórskiego
przyjechali goście z Wrocławia, przy
wspólnym grillu usłyszeli obraźliwe
słowa od sąsiadów i przestraszyli
się. Dla mieszkańców wioski wyzwiska były raczej śmieszne niż
groźne. Wrocławiacy jednak żartu
nie zrozumieli. Złożyli doniesienie
do prokuratury o używanie gróźb
karalnych. Z tak błahej sprawy wyniknął ogromny konflikt, w który
Zarówny. Jeleniogórska Prokuratura Okręgowa mieści się przy
zaangażowano kilkanaście osób. W
ulicy Matejki 9.
końcówce postępowania akta sprawy
miały około 400 stron.
Opisana sprawa nie jest jednostkoTego wszystkiego można było
uniknąć właśnie dzięki mediacji. wą. Co roku do prokuratur wpływa blokowanie spraw naprawdę
Gdyby strony postępowania z niej takich kilkaset. – Z praktyki wia- istotnych – mówi prokurator Zaskorzystały, prawdopodobnie wyja- domo, że są to sprawy bardzo do- równy.
W takich sprawach mediacją
kuczliwe, bo są w nie zaangażowani

Bydło na drodze
Stado krów pojawiło się w minioną środę na skrzyżowaniu ulic
Wolności i Marcinkowskiego w Cieplicach. Zwierzęta nie miały żadnej
opieki: uciekły gospodarzowi. Bydło przyszło od strony cmentarza.
Pozbawione gospodarza zwierzaki
spacerowały beztrosko po chodniku i ulicy wzbudzając strach
wśród pieszych. Pewna kobieta z
wózkiem ratowała się ucieczką.
– Otrzymaliśmy dwa zgłoszenia o
czterech krowach, które pojawiły
się we wskazanym miejscu oraz
blisko cmentarza. Kiedy policjanci
przybyli na miejsce, zwierząt już
nie było. Ustalono ich właściciela,
który poinformował, że krowy mu
uciekły, ale odnalazł je - wyjaśnia
podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
(tejo)

Oko w oko z Zyzakiem
Autor kontrowersyjnej biografii
o Lechu Wałęsie, legendarnym
przywódcy „Solidarności” Paweł
Zyzak będzie gościem Klubu Gazety
Polskiej w Jeleniej Górze, który
zaprasza wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie z tym
historykiem i publicystą. Wydanie
książki obalającej wiele mitów
tyczących Lecha Wałęsy wzbudziło
wiele emocji nie tylko w kręgach
elit politycznych. Spotkanie zaczyna się o godz. 17 dziś (20 września)
o godz. 15 w sali konferencyjnej
Książnicy Karkonoskiej.
(tejo)

Hip–hop dla ludzi,

czyli klasyczna awangarda
W miniony czwartek odbył
się hip–hopowy koncert Łukasza Garbowskiego, Garbosia w Orient Expressie,
Karkonoskim Salonie Sztuki na dworcu głównym PKP.
„Choć ma dopiero 17 lat na
karku” , już nagrał trzy płyty tzw. nielegale. Pochodzi
z niewielkiej miejscowości
Strużnica koło Karpnik.
W Orient Expressie
zagrał już
drugi
raz.

kawałki z tej płyty to „Moi ludzie”
i „Siostra”. Inspirację czerpię z
życia. Niesie ono ze sobą wiele
ciekawych tematów i nieoczekiwanych wydarzeń – wyznał Łukasz
Garbowski. Oprócz pisania
tekstów muzycznych i rapowania Łukasz interesuje się
również sportem. Gra w
piłkę nożną w klubie
KS Łomnica.
Garboś śpiewa,
o tym że „hip-hop
powinien być dla
ludzi” oraz „nie
chcę być gwiazdą,
wo l ę by ć r a p e rem”. Słowa te w
kontekście metamorfozy ideologicznej,
c z y l i o d wa ż n e g o
aktu interpretacji (odśpiewania)
star ych kawałków
WWO, brzmią niczym
postulat y młodego
p o ko l e n i a . M a g i k
(Piotr Łuszcz) nie wyobrażał sobie, że można by rymować cudze
teksty. Jednak ideologia
hip-hopowa wciąż się
Dla fanów nowatorskich brzmień związanych z rapem Orient Express zaprosił Abradaba (Marcin Marten), rozwija i zmienia swe
Fisza (Bartosz Waglewski), Maćka Maleńczuka oraz Wojciecha Waglewskiego, którzy razem stworzyli oblicze.
(Agrafka)
projekt „Męskie granie”. Koncert odbędzie się 20 października w Karkonoskim Salonie Sztuki Orient Express
FOT. AGRAFKA

na dworcu głównym PKP.

– Tworzyć rap zacząłem ponad
dwa lata temu. Pierwsza płyta
nosiła tytuł „Rozdział pierwszy”,
druga „Amplituda” natomiast trzecia nazywa się „Wczoraj, dziś,
jutro”. Na płycie gościnnie
śpiewają Ola Tekińska (wystąpiła
też w czwartek –
RED), Julita Halama,
Natalia Kumosz oraz
raperzy Haro i Huanu. Moje ulubione

Warto bowiem zarezerwować sobie
czas. Będzie to dzień, w którym wyznaczeni prokuratorzy spotkają się
z ludźmi by przybliżyć im narzędzie
mediacji, pracę prokuratur, poprawić
kontakty z mieszkańcami oraz obalić
wszystkie mity dotyczące prokuratur,
które krążą od lat.
– Mamy nadzieję, że ta inicjatywa
przełamie opory ludzi w kontaktach
z prokuraturami. W społeczeństwie
w dalszym ciągu krąży wiele mitów
na temat funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości, jak np. przekonanie, że
by zgłosić sprawę karną do prokuratury,
trzeba mieć pieniądze, adwokata itp., co
nie jest prawdą – zapewnia prokurator
Marcin Zarówny.
(Angela)
FOT. ANGELA

O co
kłócą
się
ludzie
miejsca parkingowe
korzystanie
z łazienek na
piętrach budynków
zwier zęta domowe,
zachowanie
dzieci czy gości
spory sąsiedzkie
przestrzeganie
ciszy nocnej

Uczniowie czyścili miasto z brudów
W miniony piątek podczas
dorocznej ogólnoświatowej
akcji „Sprzątanie świata”,
której hasło brzmi „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”, uczniowie jeleniogórskich szkół
zbierali śmieci znajdujące
się poza miejscem ich składowania.
Tegoroczne zbieranie śmieci w
parkach, lasach i na ulicach odbyło się w dniach 17-19 września,
czyli trzeci weekend września. W
szkołach natomiast akcja miała
miejsce w miniony piątek podczas

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
z zakresu edukacji ekologicznej.
Wzięli w niej udział uczniowie klas
I-VI szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Na chętnych do sprzątania czekały niezbędne akcesoria:
foliowe worki i rękawice.
Proekologiczne postawy młodych jeleniogórzan pomogły w jakimś stopniu chociaż na chwilowe
oczyszczenie naszego miasta. A co
za tym idzie, udział w akcji zapewne wpłynął na wzrost świadomości
ekologicznej dzieci i młodzieży, że
lepiej wyrzucać pojedyncze śmieci
do kosza, niż potem sprzątać ich
całe mnóstwo.
(Agrafka)

W Polsce ta ekologiczna akcja odbywa się od szesnastu lat. Akcję ochrony środowiska pod
nazwą „Sprzątanie Świata” (Clean Up The World) koordynuje warszawska Fundacja Nasza
Ziemia. A sam pomysł na sprzątanie świata powstał dwadzieścia jeden lat temu w Australii,
gdy ponad czterdzieści tysięcy mieszkańców Sydney zbierało śmieci na terenie portu.

PIJANY KIEROWCA DACHOWAŁ
Więcej szczęścia niż
rozumu miał 35–letni
mieszkaniec powiatu
lwóweckiego, któr y
wsiadł za kierownicę
mając niemal promil
alkoholu we krwi.

lwóweckiego zaczął wyprzedzać
inny samochód, ale najprawdopodobniej jechał zbyt szybko,
przez co stracił panowanie nad
kierownicą, zjechał na pobocze
i dachował w rowie. Był pijany.
Za jazdę pod wpływem alkoholu
oraz spowodowanie kolizji odpowie przed sądem. Grozi mu
Do zdarzenia doszło w mi- kara do dwóch lat wiezienia.
niony piątek około godziny
(Angela)
ósmej na prost ym odcinku
drogi w Siedlęcinie. Kierowca z
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Jeździmy gratami, na nowości poczekamy
N o w o
zakupione
autobusy to
15-metrowe,
niskopodłogowe MAN – y
z platformą i
przyciskami
dla osób niepełnosprawnych. Nie mają
klimatyzacji,
ale są wygodne, estetyczne
i w zimie cieplejsze. – Nie
będą się psuły
tak często, jak
te, które obecnie zastąpiły
– na to liczą
Awarie autobusów MZK to codzienność.
mechanicy
i kierowcy z
Do wymiany nadaje się 25 z 89 pojazdów ze „stajni” Miejskiego Zakładu Komunikacji.
MZK.
Dzień bezawaryjny u przewoźnika to rzadkość. Z końcem sierpnia zakład kupił dwa użyW przyszłym roku spółka liczy
wane MAN – y w wersji maxi. Kolejny z nich przyjedzie w październiku. Cena to 24 tys. zł natomiast na zakup kolejnych
pięciu, tym razem nowiutkich
za sztukę. Zakup pięciu fabrycznie nowych autobusów planowany jest na przyszły rok.

Orlik w dwa miesiące
Firma Nest z Wrocławia rozpoczyna w tym tygodniu budowę
trzeciego w Jeleniej Górze
zespołu boisk „Orlik”, który
stanie przy Szkole Podstawowej nr 13. Prace mają się
zakończyć do 30 listopada.
Wykonawca zapewnia, że
zdąży.

Koszt tej inwestycji to około 1 mln
300 tys. zł. Więcej niż planowano, bo
za poprzednią kwotę (około miliona złotych) nie było chętnych wykonawców.
Umowę w miniony wtorek podpisali
prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski oraz prezes
zarządu firmy

Nest z Wrocławia Kacper Wójcik. – Zrobimy wszystko, by boiska przygotować
do użytkowania w wyznaczonym
nam terminie. Jest to termin krótki, ale
realny – mówił.
Urząd Marszałkowski wysłał do
wszystkich gmin dolnośląskich zapytanie, czy są przygotowane i chętne
do wybudowania kolejnych Orlików.
Miasto Jelenia Góra potwierdziło swoją
gotowość i potrzebę stworzenia takiego
obiektu. Władze miasta zgłosiły też
chęć postawienia na terenie miasta
tzw. białego „Orlika” czyli sztucznego
lodowiska.
(Angela)

I jak tu chodzić po jeleniogórskim bruku
Zgodnie z zapowiedzianym
terminem zakończono prace brukarskie na uliczkach
przylegających do budowanego Pasażu Grodzkiego,
który zostanie otwarty za
niespełna miesiąc. Jakość
prac – póki co – pozostawia
sporo do życzenia.
Ulica Jasna i kawałeczek Grodzkiej
mają nową, nawiązującą do historycznej, nawierzchnię z kamieni.
Na początku minionego tygodnia
zakończono brukowanie fragmentu
Grodzkiej i przywrócono całość do
użytku. Tym samym powrócono
do dawnej organizacji ruchu
z jednokierunkową ulicą
Drucianą.
Jakość prac już
od początku budziła jednak
kontrowersje.
W sprawie
fat alnego
położenia
br uku na
ulicy Jasnej
interpelował

Cuda z duszą

Rolls–Royce &
Bentley Club Poland
zorganizowało Zlot „Zakończenie Sezonu 2010”
w Rezydencji Lawendowe
Wzgórze w Zachełmiu.
Wszyscy miłośnicy samochodów z duszą i klasą
mogli obejrzeć te cuda
techniki także w Sobieszowie.
W zlocie zapowiedziało udział
12 samochodów. Uroczyste zakończenie sezonu ma na celu integrację właścicieli Rolls-Royców
i dobrą zabawę. Na różnych zlotach zabytkowych samochodów
można zauważyć od 20 do 30 aut
tej marki.
Posiadaczy angielskich aut w
Polsce jest dużo więcej, ale służą

pojazdów. W minionym roku MZK
złożył wniosek o dofinansowanie
tego zakupu z Unii Europejskiej w
kwocie 4 mln 453 tys. zł. Wniosek
jest już po pozyt ywnej ocenie
formalnej, teraz czeka na ocenę
merytoryczną. W planach jest
także montaż na przystankach nowoczesnych tablic informujących
o czasie przyjazdu autobusów.
– Wierzymy, że te pieniądze uda
nam się pozyskać. Robimy wszystko by naszym pasażerom jeździło
się wygodnie i bezpiecznie, ale
często jesteśmy ograniczeni finansowo. To, jakie autobusy zostaną
zakupione w przyszłym roku i z
jakim wyposażeniem, będzie zależało również od pieniędzy, którymi będziemy dysponować – mówi
Wojciech Mierzwiński, kierownik
zajezdni MZK w Jeleniej Górze.
Szef zajezdni nie ukrywa, że
wymiana taboru jest niezbędna i to
w jak najszybszym czasie. Mówi, że
obecnie na wymianę na cito czeka
25 autobusów. Jak się dowiedzie-

na letniej sesji rady miasta radny Piotr
Miedziński. Podkreślił, że po nowej
nawierzchni trudno się poruszać i
to nie tylko paniom w obuwiu na
wysokich obcasach. – Jest nierówna
i pełna szczelin – mówił.
Od tamtego czasu nawierzchnia
przy ulicy Jasnej nieco się uleżała, ale
wciąż nie należy do najrówniejszych.
Znacznie gorzej wygląda bruk na Jasnej od strony baszty zamkowej oraz
kawałeczek kostki na ulicy Grodzkiej.

Tu zresztą kamienie sąsiadują z asfaltem, bo wybrukowano tylko tę część
traktu, która przylega do pasażu.
Nie wygląda to ciekawie… Pozostaje
mieć nadzieję, że do czasu otwarcia
Pasażu Grodzkiego wykonawca
zadba o wyrównanie brukowanej
nawierzchni.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Czeka cela na złodzieja

szczegółowo wszystkie okoliczności tej
sprawy i nie wykluczone są kolejne
zatrzymania. Zatrzymany trafił do
policyjnego aresztu. Tym razem odpowie za paserstwo, za co grozić mu
może kara nawet do 5 lat pozbawienia
wolności.
(tejo)

Sprawca okazał się też skazanym
Policjanci zatrzymali 29–letniego miesz- prawomocnym wyrokiem sądu złokańca Karpacza, który w dziejem samochodowym, na którego
swoim garażu w gminie Stara czekała cela za kradzieże pojazdów w
Kamienica ukrył Nissana Patrola wymiarze 1 roku i 10 miesięcy. Wartość
one jako pochodzącego z kradzieży dokonanej Nissana właściciel oszacował na około
samochody do ślubów lub innych w sierpniu w Jeleniej Górze.
20 tysięcy złotych. Policjanci wyjaśniają
uroczystości. Do Rezydencji Lawendowe Wzgórze przyjechali
amatorzy starych aut z Piaseczna,
Torunia, Wrocławia, Warszawy i
Poznania. Zaplanowano otwarcie Bawimy się w typowanie osoby, która – Waszym zdaniem – najlepiej spełni misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej, nowej
przyszłego sezonu w Poznaniu.
Rolls-Royce ma duży apetyt: kadencji. Robert Prystrom prowadzi z 79 głosami. Marcin Zawiła
zużywa średnio 20 litrów paliwa (39 kuponów) wyprzedził Marka Obrębalskiego (36 głosów).
na sto kilometrów. Jest to jednak
nic w porównaniu z satysfakcją
Hubert Papaj wciąż jest trzeci (27 gło- skiego (24 kupony). 10 głosów w
jeżdżenia takim pięknym samochodem. Entuzjaści klasycznej sów) wyprzedzając Sylwestra Urbań- dalszym ciągu ma na koncie Zygmunt
motoryzacji będą mogli z bliska
Jerzy Łużniak
Jadwiga Reder-Sadowska
przyjrzeć się tym niesamowitym Nasze typy:
Marzena Machałek
Miłosz Sajnog
samochodom jeszcze w sobotę, Zofia Czernow
Grażyna Malczuk
Sylwester Urbański
w Willi Róża Wiatrów w Sobie- Józef Gajewski
szowie.
Zygmunt Korzeniewski
Marek Obrębalski
Marcin Zawiła
(Gabi) Józef Kusiak
Hubert Papaj
FOT. GABI

Superkandydat 2010

Tadeusz Lewandowski

Robert Prystrom

Korzeniewski. Po cztery
głosy przypadły Józefowi
Kusiakowi i Zofii Czernow, a trzy dla Jerzego Łużniaka.
Co tydzień na łamach „Jelonki” będziemy drukowali kupon oraz wstępną
listę uczestników zabawy na przedwyborczych spekulacjach w gronie samorządowców. Wy czytelnicy możecie
głosować zarówno na te osoby, jak i
wskazywać Waszych pretendentów.
Mamy nadzieję, że zarówno Państwo,
jak i kandydaci, potraktują ten plebiscyt
jako wakacyjną rozrywkę. Zabawa w
ostatniej fazie zostanie przeniesiona
na łamy portalu Jelonka.com. Aby dać
szansę udziału również internautom.
(RED)

Jazda pod górkę
Przewoźnik wciąż czeka na zapowiadane
zmiany w rozkładzie jazdy i taryfie opłat.
Ostatnio sprzeciw do uchwały rady miasta
zgłosił wojewoda. Poprawki mają być
przegłosowane na jednej z najbliższych
sesji rady miasta. Załoga wciąż obawia
się, że przed MZK droga pod górkę. Mówi
się o zwolnieniach i drastycznych ograniczeniach w kursowaniu autobusów. Na
ile te informacje się potwierdzą, pokaże
przyszłość.
liśmy bezawaryjny dzień w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym
to rzadkość. Wyeksploatowane
autobusy, które dzięki wysiłkom
mechaników „jakoś tam” jeżdżą,
często trafiają na warsztat, a w trasę wyjeżdżają pojazdy zastępcze.
(Angela)
FOT. TEJO

Sprostowanie
W artykule „Atak kulą w
płot” autorstwa Wiktora Marconi (Jelonka.com, nr 36, 06 IX
2010) podano, że „W artykule
nie zająknięto się słowem o
tym, jak są wydawane i do
kogo trafiają pozostałe pieniądze. Jeśli Urząd Miasta dał 100
złotych na rewię Miss Polonia,
to czy część tych pieniędzy
nie trafiła za pośrednictwem
Agencji Reklamy i Promocji
Dami, do Telewizji Dami? Dodajmy, że banery reklamowe
Dami pojawiły się na stronie
nj.24pl Mamy też sygnały, że
obie redakcje skrzyknęły się,
aby zdeptać Jelonkę.”.
Jest to informacja nieprawdziwa, a wręcz szkalująca
dobre imię Telewizji Dami.
Urząd Miasta Jelenia Góra
wraz z instytucjami kultury
nie przekazał żadnych środków
finansowych na promocję lub
organizację wyborów Miss
Polonia Ziemi Jeleniogórskiej
2010. Koszty organizacji imprezy pokryte zostały z własnych
środków Telewizji Dami oraz
przy wsparciu sponsorów.
To prestiżowe wydarzenie
honorowym patronatem objął
prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marek Obrębalski.
Od redakcji: do tekstu
w poprzednim numerze
wkradł się chochlik, za co
przepraszamy.

KUPON
PLEBISCYTOWY
Mój Superkandydat to:
……………….................
..........................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
e-mail...............................

.......................................
...........................
..........................
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)

6

AKTUALNOŒCI

20 września 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W pajęczynie II

Podczas półtorarocznego zajSzukasz pracy? ZastanaPROF. DANUTA STRAHL
wiałeś się dlaczego twoje mowania się polityką i szeroko
- pracuje na wydziale Gospodarki
podania o pracę są konse- rozumianym życiem społecznym barRegionalnej Uniwersytetu Ekonokwentnie odrzucane? Świet- dzo często spotykałem ludzi o tych
micznego w Jeleniej Górze
nie wypadłeś na rozmowie samych nazwiskach, z tych samych
- członek rady nadzorczej Wodnika
partii, z tymi samymi znajomościakwalifikacyjnej, ale poten- mi. Na pewno mają kwalifikacje, aby
cjalny pracodawca nadal sprawować funkcje im powierzone.
nie oddzwonił? Nie warto W tym tygodniu – krąg prezydenta BARBARA CHREBOR
zawracać sobie tym głowy! Marka Obrębalskiego i Platformy - członek rady nadzorczej Wodnika
Twoje stanowisko zostało Obywatelskiej.
- naczelnik Wydziału Rozwoju Goprzeznaczone dla kogoś
spodarczego Urzędu miasta Jelenia
innego.
Góra
- przełożona Elżbiety Obrębalskiej PIOTR MIEDZIŃSKI
ELŻBIETA OBRĘBALSKA
- członek rady powiatu
- główny inspektor Wydziału RozPO w Jeleniej Górze
woju Gospodarczego Urzędu Miasta HENRYK JAGODA
- członek Zarządu Koła
Jelenia Góra
- szef rady nadzorczej PrzedsiębiorMiejskiego PO w Jeleniej
stwa Energetyki Cieplnej
Górze
- pracuje na Uniwersytecie Ekono- wiceprzewodniczący
JOANNA NALIWAJKO
micznym
Stowarzyszenia młodzi
- szwagierka Marka Obrębalskiego
- były członek rady nadzorczej MiejDemokraci
- była głównym specjalistą ds. funduskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
- pracownik etatowy
szy europejskich w Urzędzie Miasta,
Komunalnej
Karkonoskiej Agencji
po aferze została zwolniona
Rozwoju Regionalnego
- była wicedyrektor Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

IRENA TABACZNIUK
- p.o. naczelnik Wydziału Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra
- zastępca dyrektora Rady Nadzorczej PEC

ZBIGNIEW SAWICKI
- przewodniczący komisji rewizyjnej Rady
Miasta
- pracownik Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego
- były mąż posłanki
Beaty Sawickiej

Praca w samorządzie jest bardzo odpowiedzialną pracą, szczególnie gdy
zajmowane stanowisko zobowiązuje do kontaktu z klientami I podejmowania decyzji, które często bywają brzemienne w skutki. Jeśli wydaje
Ci się, że znasz przypadki, w których w administracji publicznej
pracują niekompetentni urzędnicy skontaktuj się z autorem tekstu
na adres: wiktor@jelonka.com
Wiktor Marconi

Ciąg dalszy „Pajęczyny” – za tydzień

„Solidarność” w Jelfie: dojrzała i silniejsza
OPZZ Antoni Grochowski. Obecna
także była Ruta Milkuviene, członek
rady nadzorczej Jelfy.
W przemówieniu szefa Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ireneusza
Oracza nie zabrakło wspomnień sprzed
30 lat i trudnego czasu powstawania
związku. Przewodniczący wspomniał o
nieobecnym na sali z przyczyn losowych
Zygmuncie Wachowskim, poprzednim
liderze związku, a także o Michale
Orliczu, który także stawiał podwaliny
Solidarności w dawnej Polfie.
Ireneusz Oracz nawiązał też do
wsparcia, jakiego związkowcom
udzielał Kościół. W ciepłych słowach
przypomniał postać bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki i papieża Jana Pawła II. I.

Odgłosem syren i przemarszem członków i przyjaciół
zakładowej Solidarności w
Jelfie, przy akompaniamencie
Zakładowej Orkiestry Dętej
PGE KWB Turów, rozpoczęły
się w miniony czwartek uroczystości jubileuszowe 30.
rocznicy istnienia związku
w jednej z największych firm
jeleniogórskich.
Syreny zabrzmiały punktualnie o
godz. 13 dając sygnał do wymarszu
zgromadzonym na placyku przed
maściarnią zaproszonym gościom,
członkom i przyjaciołom Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”. Tak świętowano na
terenie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. rocznicę powstania
zakładowej „S” w ówczesnej Polfie.

Pochód z orkiestrą z Turowa przeszedł przez teren niemal całego zakładu. Z okien i otwartych drzwi maszerujących pozdrawiali pracownicy. Później
odbył się krótki koncert zespołu, który
zaprezentował wiązankę popularnych
melodii.
Oficjalne uroczystości obyły się w
sali konferencyjnej, gdzie zgromadzili
się zaproszeni goście, wśród nich
były senator i poseł i ex-szef ZRJ NSZZ
„Solidarność” Ryszard Matusiak, jego

Oracz podkreślił, że jelfowska „Solidarność” wywalczyła wiele dobrego dla
załogi podczas wejścia Jelfy na giełdę, a
także przy transakcji kupna firmy przez
litewską spółkę Sanitas.
Szef organizacji zaznaczył, że pracownicy co roku dostają podwyżkę
uwzględniającą tempo inflacji. Dodał
też, że związek rozwija się: obecnie
należy do niego 380 osób,
z czego 30 zapisało się
w ostatnich miesiącach. Całość stanowi połowę załogi
Jelfy.
W części
ar t yst ycznej
wystąpił śpie-

wający dziennikarz Radia Wrocław,
autor audycji „Muzyczna Cyganeria”
- Leszek Kopeć. – Idea „Solidarności”
jest aktualna do dziś. Przeszłość ma
wskazywać drogę w przyszłość. Jak
śpiewał Jacek Kaczmarski, „Źródło
wciąż bije” i dlatego naszym obowiązkiem jest zachowanie od zapomnienia
i promowanie tego, o co walczyło wiele
milionów uczestników związku
zawodowego i ruchu społecznego „Solidarność”
– podsumowuje działacz
„S” Andrzej Orlicz.
Konrad
Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

poprzednik, były
senator i poseł Tadeusz Lewandowski,
przedstawiciele obecnych władz związku
i jego przyjaciele z
księdzem Bogdanem
Żygadło, proboszczem fary jeleniogórskiej pw. św. Erazma
i Pankracego. Wśród
gości był także szef

Sukces jutro
„Solidarność dziś, sukces jutro” – tej treści transparent wieńczył potężny
budynek Polfy w 1981 roku. Wówczas zakład nie strajkował ani razu, bo
był związany „strategicznymi” umowami z ZSRR, ale związkowcy działali, o
czym świadczył ten widoczny z daleka napis. Ktoś w przypływie czarnego
humoru dopowiedział: – A pojutrze Rosjanie. „Pojutrze” przyszedł czas
stanu wojennego i smutne 10-lecie lat 80. XX wieku. Na prawdziwy
sukces chyba czekamy wciąż.

Pochód z orkiestrą z Turowa (na zdjęciu
wyżej) przeszedł przez teren niemal
całego zakładu.

Ireneusz Oracz.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bunt w ratuszu
Miniony tydzień był niemal
wulkanicznym okresem w 20letniej historii niezawisłego
samorządu jeleniogórskiego.
Deklaracje, oświadczenia,
zwroty akcji, nerwy. Pioruny
i burze! Jak w dobrej powieści
political fiction. Z tą różnicą, że nie była to fikcja, ale
prawda.

Jeleniej Góry Marek Obrębalski uzasadnił chęć kontynuowania misji w
najbliższej kadencji.
Obrębalski będzie ubiegał się o prezydencką reelekcję z ramienia Niezależnego Komitetu Wyborczego. Będzie
też startował do Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z pierwszego miejsca
list niepolitycznego stowarzyszenia
Dolny Śląsk XXI, którego liderem jest
Rafał Dutkiewicz. Wiąże się to z jednym:

nie wyraził zgody na ich nominację. O
nazwiskach nie chciał jednak mówić.
– Ta niezgodność doprowadziła w
ostatnim czasie do niezadowolenia
niektórych działaczy jeleniogórskiej
Platformy Obywatelskiej, którzy na
pierwszym miejscu stawiają lojalność
partyjną i partykularne interesy, a nie
dobro Jeleniej Góry i jej mieszkańców
– dodał. PO składała prezydentowi
propozycję kandydowania na posła

Zastępca szefa miasta Miłosz Sajnog
nie będzie ubiegał się o fotel prezydenta. – Wystartuję w wyborach do rady
miasta – powiedział.
Twardy orzech do zgryzienia ma
drugi zastępca Jerzy Lenard, mocno
i funkcyjnie związany z Platformą
Obywatelską. Dzień później oddał się
do dyspozycji prezydenta. – Jeśli będzie
chciał, złożę dymisję – oświadczył Jerzy
Lenard.

szef miasta musi rzucić legitymację
partyjną PO. Uczynił to – jak można
sądzić – nie bez rozterek, bo na linii
„partia – prezydent” iskrzyło od dawna.
I tylko na pokaz panowie zachowywali
uśmiechy.
Marek Obrębalski podkreśla dziś,
że jego wcześniejsze decyzje budziły
sprzeciw w lokalnym środowisku PO.
Zwłaszcza posunięcia z mianowaniem
zastępców prezydenta (Jerzego Lenarda i Miłosza Sajnoga), a także dymisja
ex-zastępcy Zbigniewa Szereniuka,
wywołały w szeregach Platformy
burzę. Marek Obrębalski wyjaśnił, że
jego byli partyjni koledzy mieli swoich
kandydatów na te stanowiska, ale on

w przyszłorocznych wyborach do
parlamentu, ale M. Obrębalski nie
skorzystał z niej.
W oświadczeniu dodał także, że za
ważne uznaje poczucie odpowiedzialności za działania, ciągłą pracę nad
rozwojem miasta, a także dbałość o
mieszkańców. – Liczą się dla mnie
relacje oparte na zaufaniu (…), a także
rzetelne wykonywanie obowiązków
zarówno prywatnych jak i zawodowych – dodał. Pokreślił też owoce pracy
zespołu urzędu miasta: podpisywane
niemal codziennie umowy na nowe
inwestycje i niespotykany w poprzednich kadencjach ruch inwestycyjny
oraz rozwój miasta.

O ile oświadczenie Marka Obrębalskiego było błyskawicą, reakcję jego
dawnych partyjnych kolegów oraz radnych można nazwać grzmotem. Jeszcze w czwartek środowiska Platformy
Obywatelskiej wydały oświadczenie,
w którym zarzuciły Obrębalskiemu
zdradę Jeleniej Góry i „wasalstwo” na
rzecz Wrocławia.
– Jako przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy Jeleniej Góry
jesteśmy zasmuceni Pana niezrozumiałym politycznym i wymierzonym
w jeleniogórzan postępowaniem
– napisali do Obrębalskiego radni
Platformy. Zarzucili mu, że poparł
komitet prezydenta Wrocławia, który
jest konkurentem Jeleniej Góry do
funduszy europejskich. – Mieszkańcy
Jeleniej Góry mają swoja godność,
wartość oraz osiągnięcia i nikt nie
ma prawa, w celu realizacji swoich
prywatnych celów, im tego kraść
– ostro argumentowali niedawni
partyjni koledzy prezydenta Marka
Obrębalskiego.
Kolejne wyładowanie ma miejsce
w piątek w Ratuszu. Tu po godz. 10
na krótkiej konferencji prasowej
ramię w ramię zasiedli radni PO
oraz Jeleniej Góry XXI, a także radna
Zofia Czernow (Nasz Dom). Zabrakło
radnej Bożeny Wachowicz-Makieły
(JGXXI) oraz Moniki Filip (niezależnej). Towarzyszył im zastępca prezydenta Jerzy Lenard. – Ponieważ lider
naszego stowarzyszenia nie będzie
startował w wyborach na najwyższy
urząd w mieście, zdecydowaliśmy
się na poparcie Marcina Zawiły,
kandydata Platformy Obywatelskiej
– oświadczyła na wstępie radna

KANDYDATÓW PLUSY I MINUSY
Marzena Machałek
(PiS)

+ poza miejscowymi układami i „kolesiostwem”
– mało znana
w wielu środowiskach
Jeleniej Góry,
niepopularna
retoryka konserwatywnoniepodległościowa

Marek Obrębalski
(niezależny)

+ udowodnił
skuteczność
w realizacji
obiecanych
inwestycji
– błędy i niedoskonałości
w p o l i t yc e
personalnej i
promocyjnej
miasta

Robert Prystrom
(Wspólne Miasto)

+ nie angażując się w
uwikłania
polityczne
zyskał autentyczną
niezależność
– populistyczna retoryka wyborczych
haseł

Sylwester Urbański
(Lewica)

Marcin Zawiła (PO)

+ prawie trzy kadencje do+ s p o z a świadczenia parlamentarnego, faworyt
znanego
ludzi kultuwszystkim
ry
skostniałego
– zamotany
układu wław układy
dzy lewicy
partyjne ze
– nieznany
skłonnomieszkańścią do
com i chybo„ułatwiatliwy w zania” życia
chowaniach
bliskim i
na scenie
znajomym
politycznej

REKLAMA

Kiedy w miniony wtorek wszyscy
spodziewali się, że prezydent Marek
Obrębalski określi swoją przyszłość i
zadeklaruje start w wyborach, szef miasta ograniczył się jedynie do podpisania
aż trzech umów na nowe inwestycje
w mieście. Oczekiwane wydarzyło się
dwa dni później, a daty 16 i 17 września
przejdą do historii jako czas ratuszowej
wojny nerwów.
Czwartkowe oświadczenie Marka
Obrębalskiego było konkretne: – Nie
partykularne interesy partyjne, ale
wola wyborców sprzed czterech lat,
rzetelne wykonywanie obowiązków
i dobro miasta i jego mieszkańców
jako cel najważniejszy – tak prezydent
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konkurentów za absurdalne. – Mieszkam w Jeleniej Górze od urodzenia
i wszystko robię dla tego miasta.
Mówienie o zdradzie i wasalstwie
jest niedorzeczne – usłyszeliśmy. Szef
miasta był zaskoczony woltą niektórych radnych, którzy przez ostatnie
miesiące niemal na każdym kroku
deklarowali lojalność wobec niego.
W tym tygodniu – na kolejnej konferencji – M. Obrębalski ustosunkuje
się do argumentów przytoczonych
przez jego coraz liczniejszych przeciwników.

Anna Ragiel (Jelenia Góra XXI),
zastępczyni przewodniczącego rady.
Jej zdaniem kandydatura Zawiły
gwarantuje, że Jelenia Góra będzie
miała „dobrego gospodarza”.
Zastępczyni przewodniczącego dała
tym samym do zrozumienia, że zawiązała się koalicja PO i JG XXI. Potwierdził
to później Hubert Papaj, przewodniczą- Kropka nad i
cy rady miejskiej. Radna Ragiel dodała,
Ostatnim akcentem gorącego
że decyzja ta ma swoją przyczynę w tygodnia było oficjalne namaszczedeklaracji prezydenta Marka Obrę- nie do wyborczego starcia posłanki
balskiego, który zapowiedział start Marzeny Machałek z Prawa i Spraw wyborach samorządowych przy wiedliwości. – Jest jednym z najbarpoparciu Dolnego Śląska XXI. Dla dziej pracowitych posłów z naszego
radnych JG XXI ta decyzja to zdrada klubu. Złożyła około 100 interpelasprawy jeleniogórskiej. Uczestnicy cji, większość w sprawach regionu
konferencji nie chcieli odpowiadać jeleniogórskiego, dlatego należy
na żadne pytania. – Zwołamy jeszcze się cieszyć, że będzie startowała w
jedną konferencję
wyborach na
przed 28 września,
prezydenta
W PIĄTEK PO POŁUDNIU
na kiedy zapowiejego stolicy.
RADA
POWIATOWA
dziano posiedzeJest przy tym
nie rady miasta – PLATFORMY OBYWATELSKIEJ p o l i t y k i e m
JEDNOGŁOŚNIE
POPARŁA
oświadczył Hubert
ko nc yli ac y j KANDYDATURĘ MARCINA
Papaj.
nym, któr y
ZAWIŁY
JAKO
KANDYDATA
Co na to Miłosz
potrafi szukać
PO NA PREZYDENTA
Sajnog, uważany
porozumienia
JELENIEJ GÓRY
za lidera JG XXI? –
z innymi –
Radni mają prawo
powiedział o
wyboru. Spodziewałem się takiego Marzenie Machałek Adam Lipiński,
posunięcia od czerwca, bo klub nie który specja. – Wprawdzie jej brak
zgłosił wyborczego akcesu do Sto- w klubie PiS będzie odczuwalny, ale
warzyszenia DŚ XXI. Teraz radni zrekompensuje nam to prezydentuprzeszli do PO, bo spodziewają się do- ra Jeleniej Góry – dodał.
brych miejsc na listach wyborczych.
Eurodeputowany prof. Ryszard
Mam nadzieję, że ich nie dostaną Legutko dodał, że posłanka Macha– powiedział Miłosz Sajnog.
łek skupia w sobie najważniejsze
Zachowanie Huberta Papaja Saj- cechy dobrego polityka. Jest aknog nazwał niezrozumiałym. Dodał tywna, wszechstronna, otwarta i
także, że decyzja radnych może źle łatwo nawiązuje kontakty z różnym
wpłynąć na sprawy miasta. – Mamy środowiskiem. I do tego – podkreślił
kilka ważnych i niepolitycznych europoseł – należy dodać urodę.
uchwał do przegłosowania. Ciekawy Wspomniał też o tytule Honorowejestem, jak zachowają się radni PO – go Obywatela Jeleniej Góry, który
podkreślił zastępca prezydenta. W posłanka dostała w zeszłym roku.
jego opinii Platformie puściły nerwy, Uśmiechnięta Marzena Machałek
bo – poza szefem Wałbrzycha – wszy- dziękowała za komplementy. Sama
scy prezydenci dużych miast dolno- wyjaśniła, że zdecydowała się, aby
śląskich opuścili szeregi partii.
kandydować, bo bardzo się z Jelenią
Teraz de facto Marek Obrębalski Górą związała i chciałaby uczynić nasze
ma przeciwko sobie całą radę miej- miasto lepszym.
ską. Oficjalnie prezydent nie chciał
Konrad Przezdzięk
nic komentować. Dowiedzieliśmy FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
się jednak, że uważa zarzuty swoich

Błysk i grzmoty

Jeszcze w styczniu Grzegorz Schetyna,
guru PO, jednoznacznie poparł
Obrębalskiego, choć wiadomo było, że
panowie nie pałają do siebie sympatią.
Na zdjęciu powyżej – zbuntowani radni
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Czy jest
bezpieczniej?

Michał

Nie czuję się bezpiecznie. Nie ma
żadnej reakcji ze strony miasta.

Pani Izabela

Jest to korzystne. Na pewno
łatwiej i szybciej można złapać
przestępcę.
(Natalia, Sylwia, Paulina)

Ruszy gruntowny remont
Bursy Szkolnej nr 1 przy
ulicy Kilińskiego w Jeleniej Górze. Podczas prac
placówka będzie działała
normalnie. – Remontowaliśmy już hotel, w którym
przebywali goście – mówi
Stanisław Tomkiewicz ,
prezes zarządu spółki Pre
Fabrykat z Miłkowa, która
wygrała przetarg.

Z monitoringu zadrwili wandale
w samym centrum miasta. W minionym tygodniu pobazgrali część
przybudówki ratusza w jego reprezentacyjnym miejscu, tuż obok
rzeźby jelenia, pamiątki 900-lecia
miasta, pod którym zamurowano
kapsułę pamięci. Łobuzy ze sprejem zniszczyli także część arkad w
dawnych Podcieniach Zbożowych.
Nowoczesny monitoring wizyjny,
którego kamery mają przekazywać
obraz stróżom prawa, niszczycieli
„nie namierzył”.
Najczęstszymi zdarzeniami,
które pokazują jak potrzebne jest
uzupełnienie i udoskonalenie
miejskiego systemu monitoringu,
są kolizje i wypadki. To w ich
sprawie najczęściej zgłaszają się
mieszkańcy miasta z nadzieją, że
nagranie pomoże rozstrzygnąć,
która ze stron ma rację, i kto zawinił. W wielu przypadkach zamiast
nagrania czeka na nich przykra
niespodzianka.
– Kiedy poszedłem zapytać o
nagranie z monitoringu, okazało
się, że w chwili zderzenia kamera
była obrócona i stłuczka nie została
zarejestrowana– mówi pan Adam z
Jeleniej Góry.
Na pomoc monitoringu liczyli
też kierowcy, którzy zderzyli przy
Palermo na Zabobrzu. Na miejscu
dowodzenia dowiedzieli się jednak,
że kamera była skierowana w tym
czasie na grupkę ludzi, którzy
nadużywali alkoholu.
Mieszkańcowi ulicy Kiepury ktoś
ukradł świeżo zasadzone drzewka,
jednak sprawcy nie ustalono do
dzisiaj. Złodziej okazał się bardziej
przebiegły niż nowoczesny system.
Na skwerku przy cerkwi św. Piotra i
Pawła, popularnego miejsca libacji

miejscowych meneli,
monitoring miał
położyć kres
alkoholowym
ekscesom. Pijacy jednak
schowali
się za mur
kościółka
i kamery
mają w poważaniu.
Jak pili, tak
piją.
W wielu
przypadkach
zainteresowani
tym, co zarejestrowały kamery podczas kradzieży,
stłuczek czy
innych zdarzeń, dowiadują
się, że
obraz
urząd z e niom
monitorującym
p r z y słaniają
. . . d r z e wa ,
krzaki, zwisające doniczki
z kwiatami, latarnie czy znaki drogowe.
Kamery mają też martwe
punkty, których wyeliminować
ponoć nie można.
Jak to ogarnąć
Na wiele kłopotów nie ma rady.
Zastępca komendanta straży miejskiej Jacek Winiarski mówi, że
znaków nie da się przesunąć. – Na
wycinkę drzew czy przycięcie konarów musimy mieć natomiast zgodę
zarządcy terenu, jak i wydziału
środowiska. Nie zgadzają się na to
wspólnoty mieszkaniowe (choćby przy ulicy Kochanowskiego).
Spore utrudnienia są też w parku,
gdzie nie możemy przecież wyciąć
wszystkich drzew – usłyszeliśmy.
Do tego nagrania z monitoringu
kasują się po dwudziestu dniach, i
jeśli ofiara przestępca nie zdąży w

m
o
o
k
o

t ym czasie zgłosić
się, na pomoc liczyć
nie może.
Warto też
zwrócić uwagę na s a m ą
obsługę niemal
siedemdziesięciu
kamer, które w centrum dowodzenia obsługuje jeden strażnik miejski.
Jak mówi Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze, podgląd kamer
jest widoczny również na stanowisku dowodzenia w Komendzie
Miejskiej Policji, ale nie ma tam

Remont bursy bez zamykania

obiekcie zamieszkiwanym przez
uczniów. Prezes
Tomkiewicz, który
w miniony wtorek
podpisał umowę z
Markiem Obrębalskim, prezydentem
Jeleniej Góry, dodał
jednak, że firma
realizowała o wiele
Sporym wyzwaniem dla wyko- trudniejnawcy jest , ale prowadzenie prac
na czynnym

Stróże prawa zapowiadali, że sam
monitoring nie rozwiąże kłopotów
z wandalami i pijakami, ułatwi
jedynie im pracę.

oddelegowanego funkcjonariusza, który śledziłby go na bieżąco.
Policjanci korzystają z niego tylko
doraźnie.
(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Przenoszenie kamer
Monitoring ma być w przyszłych latach doposażony. Przy większej ilości kamer oraz zamontowaniu obiektywów szerokokątnych większość ze zgłaszanych obecnie uchybień zniknie. Póki
co stróże prawa chcą analizować na bieżąco sytuację w mieście i przenosić kamery w miejsca
najbardziej narażone na działanie przestępców i wandali.

W sklepie trzymał kradziony motocykl
Terenowy jednoślad pochodzący z kradzieży stał w
sklepie należącym do zatrzymanego przez policję przedsiębiorcy, który odpowie za
paserstwo.
Policjanci z Cieplic zatrzymali
45-letniego mieszkańca jednej z
podjeleniogórskich miejscowości podejrzanego o paserstwo. Mężczyzna
w swoim sklepie , gdzie prowadził
działalność gospodarczą, trzymał
motocykl enduro pochodzący z
przestępstwa.

W pochodzącym z początku xx wieku budynku
przy ulicy Kilińskiego (Zapfenstrasse) znajdował
się przed 1945 rokiem dom starców.
strzałowe polegające na wysadzaniu
sze za- skał przy czynnym hotelu.
dania,
W bursie wymieniona zostanie
w tym instalacja wodno-kanalizacyjna i
prace centralnego ogrzewania. Przebudowane zostaną pomieszczenia
sanitarne, mieszkalne, socjalne i
Prace mają się zakończyć 25 lipca 2011 roku. 1,5 mln zł na remont bursy pochodzi z kasy zaplecza kuchennego. Powstanie też
unijnej. Koszt inwestycji to około 4 mln 89 tys. zł. Na ostatniej sesji radni zgodzili się na instalacja przeciwpożarowa, wentylazwiększenie środków przeznaczonych na to zadanie, bowiem kwota okazała się dwa razy cji i monitoring. Będą pokoje dla osób
wyższa niż pierwotnie szacowano. Firma z Miłkowa, która wykona zadanie, prowadziła m.in. niepełnosprawnych z łazienkami, poremont budynku byłego szpitala i III LO przy ulicy Jana Pawła II, w którym ma swoją siedzibę koje z umywalką, aneksy kuchenne,
pracownia komputerowa, czytelnia,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
jadalnia, pracownia plastyczna,

świetlica, sala do cichej nauki i sala
do zajęć pozalekcyjnych.
Budynek będzie ocieplony, dostanie nowy dach z oknami połaciowymi.. Przebudowane zostaną
schody zewnętrzne i taras wejściowy,
ogrodzenie z poszerzeniem i zautomatyzowaniem bramy wjazdowej,
a wokół budynku staną urządzenia
rekreacyjne.
(Angela)
FOT. TEJO
FOT. ARCHIWUM
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Człowiek ma świadomość, że
jest w jakimś stopniu chroniony i
sprawca zostanie złapany

Zamontowanie systemu
kamer w mieście miało być
przełomem w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Dla
przestępców miało nie być
litości. Rzeczywistość okazuje się mniej kolorowa,
a system podglądania ma
sporo niedoskonałości.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

nit

pani Krystyna

AKTUALNOŒCI

Ślepe
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Wartość pojazdu to 26 tysięcy
złotych. Okazało się, że został
skradziony w nocy z 3 na 4 września z jednego z garaży w Jeleniej
Górze. Pokrzywdzony bez wątpliwości rozpoznał swoją własność.
Obecnie policjanci wyjaśniają
szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy – poinformowała
podinsp. Edyta Bagrowska z KMP
w Jeleniej Górze. Mężczyźnie za
paserstwo grozić może kara do
pięciu lat więzienia.
(tejo)

STŁUCZKA: KTO ZAWINIŁ?
W Sobieszowie
przy skrzyżowaniu ulic Romera
i Chopina, niedaleko dworca PKP
doszło w minioną
sobotę do kolizji
drogowej.
Zderzyły się ze sobą
dwa samochody marki BMW i Subaru. BMW miało wgnieciony lewy
bok, a Subaru wgnieciony przód.
Póki co nie udało się funkcjonariuszom ustalić, czyja była wina. Toczyć
się będzie postępowanie wyjaśniające. Troje pasażerów BMW: dwie

osoby dorosłe i dziecko trafiło do
szpitala. Poszkodowani nie odnieśli
poważniejszych obrażeń, dlatego
zdarzenie potraktowano jak kolizję
drogową.
(Gabi)
FOT. GABI

ROZMAITOŒCI

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Kręte ścieżki
komunikacji
Nie odległość geograficzna, ale
stopień skomunikowania świadczy
o tym czy jest się na peryferiach czy
w centrum. Tyczy to także dialogu
między ludźmi.
Komunikacja to lotniska, porty,
infrastruktura kolejowa i drogowa,
łączność telefoniczna, internetowa.
Zastanawiają mnie braki w komunikacji u nas w regionie. Dlaczego
jest tak, że odziedziczyliśmy całkiem
niezłą sieć połączeń kolejowych i
dworców, obejmującą prawie cały
kraj, a komunikacja u nas jest do
bani. Wiadomo: część linii doprowadzono do upadku, część zamknięto,
a wolny rynek sprawia, że szybciej
(choć nie zawsze bezpieczniej) jest
skorzystać z samochodu lub autobusu. Co popsuto w ostatnich latach,
nie da się już naprawić. A przecież
gdyby istniała sprawna sieć połączeń, to byśmy z niej korzystali.
Dlaczego Warszawa i Mazowsze
tak bardzo starają się odtwarzać
lokalny ruch kolejowy? Możemy być
złośliwsi i powiedzieć: bo nie mają
żadnych autostrad. To prawda, ale
nie do końca. Musimy pogodzić się
z myślą, że komunikacja zbiorowa
to przyszłość. Będzie coraz trudniej
poruszać się własnym samochodem.
Trzeba będzie wnosić dodatkowe
opłaty za parkingi, autostrady czy
wjazd do centrum miast. I to wszystko przy coraz większym ruchu.
Musimy zacząć ratować tę infrastrukturę kolejową, która jeszcze
funkcjonuje. Jej odbudowa może być
zbyt kosztowna. Poza tym nowoczesne pociągi podmiejskie czy szynobusy nie muszą być straszydłami, do
których strach wsiąść. Nie musi być
tak, że do Wrocławia pociąg jedzie
ponad cztery godziny…
Aby to zmienić, potrzebujemy
nie tylko wizji i ludzi, którzy będą
umieli ją zrealizować. Na tego typu
działania można otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej. Warto by
pomyśleć już dziś, aby na następną
perspektywę finansową po roku
2013, mieć gotowe plany i wyliczenia. To się wszędzie na świecie
opłaca, tylko nie u nas. Opłaca się
nie zawsze finansowo, ale społecznie na pewno.
Drugi problem to nasza komunikacja międzyludzka. Jej nam też
brakuje. Może to świat przyspieszył,

może to coś innego, ale regularnie
brakuje nam czasu na rozmowę. Z
jednej strony cały czas rozmawiamy
przez telefony, w pracy, z sąsiadami.
Ale brak takiej głębszej komunikacji
dotyczącej nas samych.
Nie potrafimy się jako ludzie
porozumiewać ze sobą, bardzo
rzadko tworzymy jakiejś wspólnoty
celów czy przeżyć. Często zdarza
się nam zajmować niczym innym
niż dzień dzisiejszy. Komunikacja
między ludźmi morze powodować,
ogromne zmiany. Chciałbym Was
namówić do takiej rozmowy z
waszymi rodzinami, przyjaciółmi
i znajomymi.
Mamy przed sobą wybory samorządowe. Warto nie opierać się tylko
na propagandzie czysto partyjnej
i wojnie między ugrupowaniami
politycznymi. Może lepiej zastanowić się, jak chcemy wydać nasze
pieniądze, w co je zainwestować
i wtedy wybrać tych, którzy będą
umieli słuchać, co się do nich mówi
i będą rozumieć, po co to robią.
Brak komunikacji prowadzi do
milczenia lub do monologów skierowanych niewiadomo do kogo. Nie
da się nic zbudować bez kompromisu. W Biblii wystarczyło ludziom
pomieszać języki, aby przerwać
budowę wieży Babel.
Czasem mam takie wrażenie, że
niektórzy nasi politycy, zarówno na
szczeblu krajowym jak i lokalnym,
zachowują się dokładnie tak jakby
im ktoś te języki pomieszał.
Nie sądzę oczywiście, że nagle
nasze lokalne elity usiądą i zaczną
prowadzić prawdziwą dyskusję o
sprawach do załatwienia. Międzynarodowy język esperanto powstał
w głowie dr Zamenhofa, aby ludzie
mogli się dogadać na świecie. Nie
przyjął się jednak na tyle, aby stanowić skuteczne narzędzie komunikacji. Może my powinniśmy napisać
taki język dla naszych polityków,
aby mogli się porozumieć?
Czasem marzy mi się taki jeżdżący parowóz po naszej kotlinie, który
dojeżdżał by wszędzie punktualnie,
wypuszczał by malownicze kłęby
pary, a pasażerowie w środku mieli
czas na rozmowy.
Wasz Wiktor Marconi

PLOTKI
I FAKTY
Zwarty, gotowy,
opalony

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

L i d e r S t o wa r z y s z e n i a
W s p ó l n e M i a s t o Ro b e r t
Pr ystrom łapał podczas
wakacji oddech i zbierał siły
do czekającej go kampanii
wyborczej. Gdzie? Na pewno
nie w Polsce sądząc po hebanowej opaleniźnie, której
k andydat na prezydent a
Jeleniej Góry nie przywiózł
z Wybrzeża Bałt yku, wyjątkowo w tym roku mało
słonecznego. Oprócz kąpieli
słonecznych R. Prystrom zadbał też o formę zrzucając
zbędne kilogramy. Podczas
jesiennej słoty lider WM będzie się zatem prezentował
młodo, zdrowo i obiecująco.
Wiadomo bowiem, jak ważny w wyborczej retoryce jest
osobisty wizerunek.
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– Szanowni Państwo! Pozwólcie,
że po mojej …

W dobrej komitywie

Były naczelnik wydziału
architektury i urbanistyki
jeleniogórskiego magistratu Mirosław Jaskólski świetnie się dogaduje ze swoją
następczynią Magdaleną
Kwasiuk. Choć okoliczności
odejścia M. Jaskólskiego nie
należały do sympatycznych
( z o s t a ł o d wo ł a ny p r z e d
czterema laty przez obecn e g o p r e z y d e n t a M a rk a
Obrębalskiego), nie ma o
ten fakt pretensji do osoby,
która przyszła na jego fotel.
Żwawo, długo i przy jaźnie gaworzył z Magdaleną
Kwasiuk podczas spotkania
w r a m a c h K a rko n o sk i e go Salonu Architektury w
Książnicy Karkonoskiej. O
czym? Tego już nie podsłuchiwaliśmy.
(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.

– strategicznej decyzji sam
empirycznie…

– sprawdzę, czy zachowałem
twarz.

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, niezależny kandydat na prezydenta

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Czeski
świat
Jest taki kraj, gdzie nikt nikogo nie
podkabluje, że w przerwie obiadowej wypił sobie piwo (a może i dwa).
I gdzie z domu wariatów Szwejka
wyrzucili za… głupotę. Kraj głębokiej
autoironii i osobliwego podejścia do
życia. Po prostu: Czechy.
Jeszcze ponad 20 lat temu celnicy
w Jakuszycach polowali na Polaków,
którzy z ówczesnej Czechosłowacji
wywozili – wbrew przepisom – torby
żywności i walizki alkoholu. Pechowcy, którzy wpadli, do domu wracali
w stanie nażartym i chwiejnym,
bo mocno po spożyciu. Dawano im
wybór: albo to zjecie i wypijecie na
miejscu, albo wszystko przepada.
Nasi, wiadomo, woleli odchorować
niż by miało się zmarnować…

Wówczas w schyłkowym PRL
półki w sklepach nie straszyły już
nawet octem, bo i tego produktu
zabrakło. Za to u Czechów jadła i
napitków było w bród. I handel, choć
wciąż socjalistycznie zarządzany,
spełniał podstawowe potrzeby żywieniowe naszych braci Słowian.
Kiedy w Polsce z prawie prohibicyjną ustawą antyalkoholową trzeba
było kupić butelki, aby móc kupić
sobie na wynos piwo, które akurat
rzucili do herbaciarni Marysieńka, w
Czechach perlisty napitek lał się strumieniami, co wcale nie przeszkadzało członkom Komunistycznej Partii
Czechosłowacji. Takie kontrastowe
zestawienia można mnożyć.
We współczesnej wspólnej Euro-

pie wszędzie w sklepach zrobiło się czechofilów) książkę Mariusza
bogato. Kontrasty jednak wciąż są. Surosza „Pepiki. Dramatyczne stuWidzimy w oczach naszych sąsia- lecie Czechów”, zbiór eseistycznie
dów (i nie tylko) zadrę, nie widząc nakreślonych portretów bohaterów
belki w naszych biało-czerwonych czeskich dziejów minionych stu lat.
ślepkach. Że niby Polacy to lepsi, bo Galeria ludzi opisanych nie z pozycji
bohaterscy, a Czesi – to tacy tchó- bałwochwalcy, ale człowieka, który
rze, którzy sami nie odważyli się w wielkich dostrzega przede wszystzabić hitlerowskiego zbrodniarza kim ludzką naturę.
Nie ma wśród
Heydricha. Tylko
tych
postaci nic
zamachowców
NIKT NAM NIE KAŻE ŻREĆ
z bohaterszczymusieli ściągać z
SZMUGLOWANEJ SALAMI
zny i patriotyczLondynu. Taki to
I ZAPIJAĆ PRZEMYCANĄ
– myślą niektó- BEHEROVKĄ. CZESKĄ KULTURĘ nej pompy tak
I CODZIENNOŚĆ MOŻEMY
bardzo uwielbiarzy – naród, co
nigdy za bardzo BEZGRANICZNIE KONSUMOWAĆ nej przez wielu
I DUCHEM, I CIAŁEM
naszych rodasię nie wychyla,
ków Rejtanów.
co by zbytnio nie
oberwać po łbie. Nawet rewolucję I choć większość opisywanych za
zrobili… aksamitną i w białych swoją postawę zapłaciła wykluczeniem, cierpieniem, a nawet życiem,
rękawiczkach.
Wiele z tych przypinanych Cze- nie była to ofiara gloryfikowana.
chom łatek to – jakby to napisał Tak czy owak książka Surosza obala
Haszek – gówno prawda. Czytam mit o spolegliwych Czechach, choć
właśnie pasjonującą (nie tylko dla – patrząc na historię – trudno tego

czeskiego konformizmu i wygodnictwa nie zauważyć. Czy można mieć
jednak o taką postawę pretensję?
Bohumil Hrabal, jeden z panteonu
twórców czeskiej literatury, wspominał o naturze „Czechaczka” – jak
określił charakter wielu swoich
rodaków gotowych iść na wszelkie
ustępstwa, aby tylko zachowali
dostęp do beczki piwa, knedlików
i parówek. Czytelnik Hrabala ma
jednak wrażenie, że pisarz takiego
Czechaczka widywał w… lustrze.
A mówił o nim nie tyle ze wstydu,
ile ze szczerej autoironii. Nie był
cynikiem, choć wiedział, że czeski
konformizm bywa źle widziany
w cierpiętniczych salonach usłanych wspomnieniami o oceanie
nieszczęść i morzu krwi ofiar za
ojczyznę. Był szczery i już.
I nie chodzi tu o pogardę dla własnych dziejów ani o ich wywyższenie, tylko o racjonalne spojrzenie
na historię. Czescy bohaterowie

także przeżywali dramat, bo wicher
wydarzeń okazał się szczególnie dla
ich kraju niekorzystny. Z drugiej
strony brak buntowniczej cechy w
naturze narodu pozwolił naszym
południowym sąsiadom na zachowanie skarbów kultury i cywilizacji, które – w przypadku Polski
– bezpowrotnie stracono. I znów te
kontrasty można by mnożyć.
Wiele uprzedzeń wynika z nieznajomości. Ignorancja bowiem
szkodzi nie tylko w przypadku
prawa. Zniesienie granic i bliskość
tych za miedzą niech przyczynią
się do przezwyciężania myślenia
schematami. Tym bardziej, że nikt
nam (nie tylko w Jakuszycach) nie
każe już żreć szmuglowanej salami
i zapijać przemycaną beherovką.
Czeską kulturę i codzienność możemy bezgranicznie konsumować i
duchem, i ciałem. Doceńmy to.
Konrad Przezdzięk
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Raz piękna, raz bestia
Ma szyk połączony z sentymentalnym spojrzeniem i spragnioną wrażeń duszą. Posługując
się konwencją zdołała uchwycić nieodparty wdzięk swych bohaterek, pokazać zarówno
śmiertelną powagę, jak i komizm. To Agata Moczulska, niebieskooka piękność, urodą i
charakterem na długo wpadająca w pamięć widzów.
sitcomu Polsat „Świat według Kiepskich” pt. „Kamasuntra” (2005)
wystąpiła w roli amantki. Zagrała
również na kinowym ekranie u boku
Marka Kondrata w uhonorowanym
wieloma nagrodami filmie Marka
Koterskiego „Wszyscy jesteśmy Chrystusami” (2006).

Animatorka kultury

Z Igorem Kowalikiem w „Liście”
Agata Moczulska po raz pierwszy pojawiła się na jeleniogórskiej
scenie Teatru im. Norwida w tragikomedii Petra Zelenki „Opowieści
o zwyczajnym szaleństwie” w reż.
Andrzeja Majczaka (2004), najlepszej napisanej w farsowym stylu
nieco absurdalnej czeskiej sztuce
ostatnich lat o tęsknocie za miłością,
zmaganiu z samotnością i brakiem
porozumienia między ludźmi. Zagrała z figlarnym uśmiechem postać
manekina o imieniu Ewa.
Zdecydowanie silniej swoją obecność zaznaczyła w absurdalnej
sztuce Matei Visnieca „Paparazzi albo
kronika nieudane-

go wschodu słońca” w reż. Tomasza
Gawrona (2005) tworząc dwie groteskowe role. Wcieliła się w Kobietę,
która chce pojechać pociągiem oraz
sfrustrowaną Kobietę z bosymi
stopami odpytywanej o kaczuszki
w parku. Zachwyciła publiczność
pantomimiczną sceną umywania
nóg. Nie brakowało jej zarówno
energii, jak i najróżniejszych środków aktorskich w epizodach uczuć i
gwałtownych, i leniwych, sztucznych
i prawdziwych. A wyjątkowość jej
gry wynikała z niesamowitej wrażliwości i wspaniałej wyobraźni.

Znaczące gesty

Swoje umiejętności nadania znaczenia drobnym gestom Agata
Moczulska ujawniła również na
srebrnym ekranie, m.in. w serialu Polsat „Zostać miss 2” (2003)
w reż. Wojciecha Pacyny. Sporadyczne występy ograniczały się
do niewielkich epizodów. W jednym
z odcinków

W latach 2008–2009 sprawdziła
się również jako instruktorka teatralna w Miejskim Domu Kultury
„Muflon” w Sobieszowie, gdzie
prowadziła dziecięcą grupę teatralną
„Etiuda”, teatr tańca „Stop-klatka”
oraz zajęcia indywidualne w pracowni „Wierszownia”. W ramach
cyklu prezentacji grup teatralnych
wyreżyserowała sztukę E. Ionesco
„Łysa śpiewaczka” (2009).

Panienka z okienka

Gdy w Teatrze im. Norwida poszukiwano partnerki scenicznej dla Igora Kowalika, odtwórcy roli Zdzisława
w klasycznej komedii pomyłek
Aleksandra Fredry „List”
w reż. Krzysztofa Pulkowskiego (2009)..
Ogłoszono casting dla
17-letnich
piękności,

jednak nie
rozstrzygnięto go. Krzysztof Pulkowski
zdecydował
się obsadzić
Jako Claire w „Pokojówkach”
Ag a t ę M o czulską.
W niecodziennej scenerii renesan- bawiła się w zabójstwo
sowego Dworu Czarne jej bohaterka swojej pani, że w końcu
Zofia, siostrzenica Orgona i ukocha- przypłaca to życiem.
Agat a Moczulsk a
na Zdzisława, ukazała się w otwartym oknie w białej nocnej koszuli i umiała jednak bronić
czepku na głowie niczym fikcyjna racji swej postaci, jej
postać gdańskiej mieszczanki z po- punku widzenia. Jako
wieści historycznej Jadwigi Łusz- symboliczna mroczna W „Czarnej Masce” z Elwirą
postać potrafiła przy Hamerską-Kijańską, Iwoną
czewskiej „Panienka z okienka”.
Jakoi Claire
w „Pokojówkach”
Dopiero w finale przedstawienia tym uruchamiać, kon- Lach
Tadeuszem
Wnukiem
aktorka w nieco luźnym kolorowym trolować i kontrolując
wina w próbie czytanej sztuki Theuczesaniu w kucykach zrobionych z przekazywać widowni
lekko potarganych włosów w barw- wszystkie stany emocjonalne. W resii Walser „Córki King Konga” w
nym kostiumie wkroczyła w całej przewrotnej nadekspresji wyraża- reż. Rafała Matusza (2010).
Te wspomniane role to jednak
okazałości i olśniła widzów. Jej rysy ła wszelkie niuanse uczuć, jakie
zyskały pastelowo dziewczęcej deli- nurtować może pokojówkę, która za mało, aby Agata Moczulska w
katności. Dało to wrażenie swobody, przegrała swoje życie i odgrywała pełni mogła pokazać, na co stać ją
zwiewności i naturalności. Były to swój teatr luster i masek. Z uczuciem na scenie. A możliwości ma wielkie.
osiągnięcia niebłahe, ale dalekie i dyskrecją odsłaniała wielki dramat, Stworzony przez nią typ nie może
od pełniejszego wykorzystania jej tworzyła obraz pogłębiającego się doczekać się kontynuacji. A szkoda.
Konrad Przezdzięk
kryzysu psychicznego.
nowych możliwości.
FOT. KONRAD
W mrocznym dramacie Gerharta
PRZEZDZIĘK
Hauptmanna „Czarna maska” w reż.
Mroczna strona duszy
W d i a - Bogdana Kocy (2010) ładnie poprometralnie wadziła rolę Róży Sacchi, prowadząTa niebieskooka i brązowowłosa artystka
i n n e j cej dom powiernicy burmistrzowej
pochodzi z Jeleniej Góry, gdzie ukończyła
tonacji Bolkowa. W ciągu krótkiej rozmowy,
III Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja
u t r z y - bez podnoszenia głosu, nie stosując
Śniadeckiego. Po maturze studiowała na
m a n a żadnych wykrzykników, zarysowała
Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu filii
b y ł a pełną, plastyczną postać wraz z jej
rola infantyl- całym przeszłym życiem.
krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole
Wspomnijmy jeszcze o roli pracunej służącej Claire w
Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Dyplom
jednoaktowej sztuce Jeana jącej w zaniedbanym domu spokojnej
na tym wydziale uzyskała w 2002 roku. PoGeneta „Pokojówki” zainspi- starości pielęgniarki, zafascynowanej
czątkowo Agata Moczulska była związana z
rowanej prawdziwą historią reż. kinem hollywoodzkim i świntusząobjazdowym Narodowym Teatrem EduRafała Matusza (2009). Bawiąc cej przy butelce
się teatralną konwencją Moczulska
kacji im. Adama Mickiewicza
stała się egzaltowaną heterą, kokiewe Wrocławiu. Później
towała i bez litości poniżała swoją
zdecydowała się
pracodawczynię. Wraz ze swoją
na powrót do
współpracownicą tak skutecznie

Jeleniej
Góry.

Z Piotrem Konieczyńskim w „Córkach King
Konga”

Teatr czeka!
W niedzielę, 26 IX o godz. 19.00
będzie można zobaczyć warszawski
Teatr Scena Prezentacje w dramacie
autorstwa francuskiego dramaturga
Antoine’ „Diabeł w purpurze” w reż.
Romualda Szejda. W roli głównej zagra Ignacy Gogolewski, a w pozostałych rolach Maria Ciunelis, Bartosz
Martyna i Matylda Damięcka. 26 i 27
września, w niedzielę i poniedziałek
o godz. 21.00 na scenie studyjnej
zaprezentuje się wrocławski Teatr
Zar z przedstawieniem „Anhelli.
Wołanie”. Więcej o XL JST – za
tydzień.

Przed wielką premierą
Dziś (poniedziałek) o
godz. 16 w Teatrze im.
Nor wida będzie można
porozmawiać z aktorami
i reżyserem najnowszej
premiery „Lilli Wenedy”
Juliusza Słowackiego, która w nadchodzącą sobotę
otworzy XL Jeleniogórskie
Spotkania Teatralne.

szych widzów na spotkania
pod ogólnym hasłem „Rozmowy
przed premierą”. Każda kolejna
realizacja będzie dla nas okazją
do zaproszenia Państwa do teatru
– zapowiada Urszula Liksztet,
kierowniczka literacka Teatru im.
C. K. Norwida.
Będzie można porozmawiać o
spektaklu z reżyserem i aktorami,
posłuchać, co mają do powiedzenia twórcy, jak ich wyobraźnia
Z początkiem nowego sezo- przekłada tekst sztuki na speknu serdecznie zapraszamy na- takl teatralny. Krótko: jak rodzi

się przedstawienie.
W pierwszym z cyklu
spotkań udział wezmą
reżyser „Lilii Wenedy”,
Krzysztof Prus, dyrektor
Bogdan Koca oraz aktorzy
biorący udział w spektaklu,
w t ym – Anna Ludwicka,
odtwórczyni tytułowej roli (na
zdjęciu). Prowadzenie – Urszula
Liksztet.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Wspaniałą Annę Ludwicką
będzie można obejrzeć w „Lillii
Wenedzie” 25 września o godz.
17. Gra większość zespołu
Teatru im. Norwida. Są też
statyści.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Na wystawach pojawiają się
wciąż te same nazwiska, a
tymczasem ludzi, którzy mogą
się pochwalić swoimi, naprawdę udanymi zdjęciami, jest
bardzo dużo. I to bez podbudowy ideologicznej, dzielącej
fotografików na tradycjonalistów i zwolenników zdjęć
cyfrowych – taki głos jednego
z fotografujących przytoczyliśmy w ubiegłotygodniowym
tekście „Bez foto-rewolucji”.
Dziś – odpowiedź Wojciecha
Zawadzkiego.
– Otóż, jeżeli fotografia została niegdyś, przez cały świat, uznana jako
dziedzina sztuki i posiada, tym samym
swoją pisaną historię, kierują nią takie
same mechanizmy jak każdą inną, a
więc malarstwem, grafiką, rzeźbą, czy
innymi. A zatem krytycy, kuratorzy
galerii, teoretycy, filozofowie sztuki itp.
Fotografia od niedawna wyróżnia się
jedną cechą. Jest dostępna wszystkim. W
odróżnieniu od malarstwa, rzeźby czy

KLAPS w Książnicy
Na czas remontu Jeleniogórskiego Centrum Kultury Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” przeniósł się do sali konferencyjnej
Książnicy Karkonoskiej.
Jutro (21 września) zostanie
zaprezentowanych około 10
filmów krótkometrażowych autorstwa Piotra Dumały. W skład
klasyki filmów animowanych
wchodzą takie pozycje, jak m.in.
debiutancki projekt „Likantropia”, „Czarny kapturek”, czy
też „Franz Kafka” – poinformował Waldemar Wilk. Ostatnią
wrześniową pozycją filmową
proponowaną przez Dyskusyjny
Klub Filmowy „Klaps” jest dramat
polityczny „Ręce do góry”, z lat
1967/1981, autorstwa polskiego
reżysera Jerzego Skolimowskiego.
- Nasze spotkania są
organizowany dla tych
wszystkich, którzy są
głodni dobrego kina.
Ja staram się ich „dokarmić” czymś wyśmienitym. W doborze
repertuaru pomagają
mi stali bywalcy naszych
spotkań, a jest ich około
40 osób – mówi gospodarz
KLAPS-a Waldemar Wilk.
(Agrafka)
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Talentu nauczyć się nie można
grafiki, które wymagają posiadania
specjalnych środków do ich uprawiania, łatwość pozyskiwania obrazu
fotograficznego jest ogromna. Z jednym
wyjątkiem. Fotografia jest tak samo jak
wszystkie dziedziny sztuki, związana z
posiadaniem czegoś, czego nauczyć się
nie można. Można natomiast sprawdzić,
czy się to posiada. To talent.
W każdej dziedzinie sztuk plastycznych funkcjonuje to inaczej. I nie jest to
rzecz bez znaczenia bo fotografia, z racji
wspomnianej już łatwości pozyskiwania
jej dzięki między innymi, technice cyfrowej, w odróżnieniu od „odwiecznych
alchemików” znających tajemnice
tworzenia obrazu fotograficznego jest
obecnie poczytywana jako sztuka „w
krótkich spodenkach”.
Otóż każdemu kto posiada aparat
fotograficzny – a każdy go dzisiaj posiada, choćby w telefonie – wydaje się,

że jest fotografem, a więc poniekąd
artystą. Moim skromnym zdaniem jest
to nieprawda. Wkracza tu mechanizm
wspomniany przeze mnie powyżej. Tak
zwana krytyka i recenzja. Podlegamy
wszyscy tworzący obrazy ocenie krytycznej, na podstawie której mamy szansę
zaistnieć na forum publicznym.
Czyli galerie sztuki, wydawnictwa
fotograficzne, albumy itp. Tu „ kłaniają
się „ konkursy, spotkania fotograficzne,
które od lat były i na szczęście są nadal

Autor jest cenionym fotografikiem, autorem
kilkudziesięciu wystaw i wielu wydawnictw
albumowych, jednym z twórców Jeleniogórskiej Szkoły Fotograficznej, kreatorem
wielu wydarzeń artystycznych, wraz z Ewą
Andrzejewską prowadzi „Galerię Korytarz” oraz
Wyższe Studium Fotografii w Jeleniej Górze

forami (czyt. miejscami ) konfrontacji
twórczości, na których można uwierzytelnić nasz talent, zobiektywizować
nasze doświadczenie artystyczne .
I to jest, wydaje mi się jedyna dotychczas znana mi droga do galerii,
kolekcji i ewentualnie muzeów. Jednym
słowem do pojmowanej indywidualnie
kariery artystycznej. Sztuka, tak zwana
„kultura wysoka „ , od wieków była i
jest hermetyczna bo była od zawsze
tworzona przez najbardziej wrażliwych
dla najbardziej wrażliwych.
Nigdy nie była dostępna wszystkim
i mimo rozwoju technologii nic tu nie
uległo zmianie. Powszechny dostęp do
uzyskiwania fotografii ani nie zmieni
historii tej dziedziny, ani nie przysporzy
nadmiaru znaczących twórców, którzy
po prostu nie mają nadmiaru talentu.
Wszak Nagrody Nobla w dziedzinie
fotografii jeszcze nikt nie otrzymał.

Odważne drogi rozwoju
Zbiorową wystawę prac absolwentów i najlepszych
uczniów Liceum Plastycznego z różnych dziedzin sztuki
otwarto w miniony piątek w
Galerii N… Dolnośląskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

rów uznano za
zbyt odważne
i pokazano w
oddzielnej sali,
gdzie nie mają
wstępu niepełnoletni. Galeria
DODN wypełniła się głównie
pracownikami,
Celem ekspozy „Drogi rozwoju” uczniami oraz
było pokazanie ewolucji artystów: przyjaciółmi Liod uczniów do ludzi dojrzałych. ceum PlastyczPrace jednego z autonego im. Wy-

spiańskiego.
N a
ścianach
zawisły
prace różne: od obrazów w rozmaitych technikach, poprzez
fotografie, kolaże, ry-

sunki, aż do modeli przestrzennych.
Wspólny mianownik: dzieła wyszły
spod rąk ludzi, którzy bądź ukończyli
wspomniane liceum, bądź są w finalnym etapie kształcenia.
Kuratorka Galerii N… Bogusława
Bogucka podkreśliła, że dzięki zestawieniu prac nauczyciele mają możliwość zobaczyć, co wyrosło z uczniów,
których talent kształtowano w szkole.
Dodała także, że wystawie towarzyszy

Rekapitulując: Szanowni Czytelnicy.
Sztuka, a w tym sztuka fotografii nie
jest dziedziną gdzie, każdy z nas nosi
w plecaku „buławę marszałkowską”.
Trzeba lat i ciężkiej pracy aby przekonać
świat do swojej twórczości i posiadania
tego co jest dla wielu nieosiągalne, a
więc talentu.
Wojciech Zawadzki

P.S.
Galeria „ Korytarz” Jeleniogórskiego Centrum Kultury
była, jest i mam nadzieję będzie jedną z poważniejszych
galerii fotografii w Polsce.
FOT. TEJO

refleksja o wpływie wolności
na sztukę. Skonkludowała,
że najważniejsze jest, aby
celem drogi rozwoju była
uczciwość.

Andrzej
Blusz, wicedyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych, zaprosił na środek sali autorów
prac. Nie wszyscy z rozmaitych
względów mogli przybyć. W Galerii
N… można oglądać prace następujących absolwentów: Katarzyny Kaźmierczyk, Pawła Modzelewskiego,

Ślubowali przed ołtarzem

dziekana księdza Bogdana Żygadło, proboszcza parafii, młodzież
klas pierwszych uczestniczyła w
uroczystej mszy połączonej z aktem
W kościele pod wezwaniem ślubowania pierwszoklasistów.
Zamiast kazania, pierwszoklasiści
Świętych Erazma i Pankrausłyszeli
od biskupa
cego odbyła się 13 września

uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów w poczet
uczniów Zespołu
Szkół Ekonomiczno–Turystycznych.
Ceremonię uświetnił
biskup pomocniczy
diecezji legnickiej
ksiądz Marek Mendyk.

Dzięki życzliwości byłego
dziekana księdza prałata
Franciszka Krosmana naMarka Mendyka anegdotkę o
wiązała się wciąż trwają- c a
trudnościach
przyswajania wiedzy
przyjaźń pomiędzy ZSEiT i parafią
św. Erazma i Pankracego. Jak co szkolnej z czasów szkolnych biskupa,
roku dzięki gościnności obecnego zakończoną szczęśliwie. Opowieść
rozluźniła stremowanych uczniów

Katarzyny Suchty, Grzegorza Łoznikowa, Grazyny Ślusarczyk, Justyny
K. Lipiak, Aleksandry Witek, Joanny
Freidenberg-Kananowicz, Jolanty Gizak-Aune, Katarzyny Gorczycy, Anny
Zagórskiej, Karola Nienartowicza,
Anny Waraszko, Mileny Włodarczyk,
Małgorzaty Babiak, Edyty Roli-Marcinkowskiej i Tomasza Michalskiego.
Zaproszono także
wyróżniających się
licealistów: Martę
Chmielecką, Karolinę Dudę, Justynę
Kiedrzyn, Blankę Kananowicz, Magdalenę
Michalak, Agnieszkę
Rzońcę oraz Adriana
Wójtowa.
O muzyczną oprawę wernisażu zadbała Alina Gregorczyk, uczennica PSM II stopnia, która
grała na oboju przy akompaniamencie Krzysztofa Gotartowskiego.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
przed samym złożeniem aktu ślubowania.
Przedstawiciele klas pierwszych
przystąpili do ceremonii prowadzonej przez dyrektor szkoły Joannę Marczewską oraz pozostałych
uczniów technikum: ekonomicznego, hotelarskiego
i obsługi turystycznej. Po
zaślubinach uczniowie
zostali zaproszeni przez
samorząd uczniowski
oraz starszych kolegów
na otrzęsiny, gdzie w
granicach rozsądku
zostali poddani wielu
próbom w różnych konkursach.
(RED)
FOT. ROBERT
IGNACIAK

Obecny rok dla Zespołu Szkół Ekonomiczno
– Turystycznych jest czasem szczególnym
ze względu na zbliżający się jubileusz 65lecia działalności placówki.
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Dostali klucze do bram sukcesu!
Dolnośląskie Klucze
Sukcesu
zostały wręczone po raz
czternast y
przez kapitułę wyłonioną
przez Stowarzyszenie
na Rzecz
Promocji
Dolnego Śląska. Według
organizatorów jest to
najwyższe
regionalne
wyróżnienie
Statuetki ważące ponad osiem kilogramów odebrali w miniony czwartek w Świdnicy prezes
cieszące
się
dużym
zainteresowaniem
jeleniogórskiej firmy Simet SA Ryszard Grot, przedstawiciele bolesławieckiego Polskiego
i uznaniem w środowiskach gospodarCzerwonego Krzyża, Marian Piasecki – twórca Parku Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach czych, kulturalnych i samorządowych
oraz Maja Włoszczowska, promotorka miasta i mistrzyni świata w MTB.
wojewódz-

Starsza pani narozrabiała
69–letnia jeleniogórzanka
nie miała prawa jazdy, ale
mimo to wsiadła za kierownicę i na ulicy Słowackiego
wjechała w zaparkowany
samochód.
Do uderzenia w stojącego przy
ulicy Słowackiego w Jeleniej Górze
renaulta lagunę doszło w minioną środę kwadrans po godzinie
13. Mieszkanka Jeleniej Góry (69
lat) była trzeźwa, ale jechała samochodem marki seat ibiza bez
uprawnień, i jak pokazało życie,

bez umiejętności kierowania pojazdem.
Kiedy na miejsce przyjechała policja
i zapytała, dlaczego kierująca wsiadła
do samochodu bez prawa jazdy,
sprawczyni odpowiedziała, że skoro
ma auto, to nim jeździ. Za spowodowanie kolizji policjanci ukarali kobietę mandatem w wysokości tysiąca
złotych. Kara nie zrobiła na kobiecie
żadnego wrażenia, bo po skończeniu
czynności – jakby nic się nie stało
– próbowała odjechać swoim uszkodzonym autem z miejsca zdarzenia.
Uniemożliwiła jej to policja.
(Angela)

Charytatywna klapa
Dochód z sobotniej imprezy
zasilił konta poszkodowanych
w sierpniowej
powodzi. Organizatorami
są Fundacja
Kultury Ekologicznej,
Rada Młodych
Stowarzyszenia „Wspólne
Miasto” oraz
Sztuka Ulicy. Nie
zabrakło pokazów
ś r e d n i o w i e c z n yc h
walk i degustacji potraw.
– „Gramy” dla powodzian
z Bogatyni. Przy wejściu stoją

Do drugiej kolizji doszło w południe w Podgórzynie, gdzie kierowca skody felicji zagapił się i wjechał w tył samochodu marki Audi. Sprawcę również ukarano mandatem i punktami karnymi.

„Trzynastka” dla odważnych

Cztery osoby zgłosiły swoje
kandydatury na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze.
Chcą odbudować zaufania
rodziców oraz przywrócić
harmonijne funkcjonowanie
szkoły. Nowego szefa placówki poznamy z końcem
września.

twa. Największą osobowością w promocji regionu został obwołany Marek
Staffa, autor książki „Karkonosze” z
serii „A to Polska właśnie” oraz redaktor i współautor „Słownika geografii
turystycznej Sudetów”.
W kategorii: dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością
lokalną i organizacjami pozarządowymi nagrodzona została jeleniogórska
firma Simet, która zatrudnia ponad
czterysta osób i jest największym w
regionie zakładem pracy chronionej.
– Bardzo dziękuję szanownej kapitule – powiedział prezes Ryszard Grot
odbierając nagrodę. – Bardzo dziękuję
za to wyróżnienie, które firmie Simet
przypadło w czterdziestolecie istnienia.
To jakby zwieńczenie czterdziestu lat i
tego, że firma odniosła sukces.
Jeleniogórskie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przegrało z
PCK Bolesławiec, a festiwal Zoom-Zbli-

Kandydaci złożyli dokumen- Oświaty i Wychowania Urzędu
ty w ostatnich dwóch dniach. Miasta w Jeleniej Górze.
Na to stanowisko potrzebna jest
Zamknięte w dalszym ciągu
koperty czekają na powołanie osoba ciesząca się autorytetem w
komisji, w skład której wejdą środowisku, która będzie potrafiła
przedstawiciele organu prowa- scalić rozdartą placówkę i odbudować
dzącego, grona pedagogicznego, zaufanie rodziców i otoczenia. Dodatkorady szkoły i rodziców. Łącznie wo kandydaci muszą spełnić wymogi
około ośmiu – dziewięciu osób. niezbędne wobec osób ubiegających się
Komisja zapozna się ze złożo- o stanowisko kierownicze w oświacie.
(Angela)
nymi dokumentami i wybierze
FOT. TEJO
najlepszego kandydata.
– Mam nadzieję, że do konkursu przystąpiły wartościowe
osoby i będziemy mieli spośród Była szefowa szkoły została zwolniona z funkcji
kogo wybierać. Rozstrzygnię- dyrektora dyscyplinarnie za niezgodne z prawem
cie konkursu planowane jest zastępstwa, ruch personelu w szkole oraz pracę poza
wstępnie na 27 września kiedy
poznamy nowego dyrektora Szkołą Podstawową nr 13 w czasie pełnienia obowiązplacówki – mówi Waldemar ków i godzin pracy w „trzynastce”. Obecnie pełniącą
Woźniak, naczelnik Wydziału obowiązki dyrektor SP nr 13 jest Lucyna Hładij.

Na razie Jelenią Górę odwiedzili chińscy muzycy, którzy w
minioną sobotę dali koncert w Filharmonii Dolnośląskiej, a
wcześniej zwiedzali miasto. Na przedsiębiorców przyjdzie
nam jeszcze trochę poczekać.

Czy chińskie firmy
zainteresują się
ofertą przedstawioną im podczas
wizyty prezydenta
M a rk a O b r ę b a l skiego na Międ z y n a r o d ow yc h
Targach Inwestycyjnych w Xiamen?
Mogą zbudować, na
przykład, basen w
Sobieszowie.

żenia – z inicjatywą „Noce Kościołów”.
Za to nagrodzony został Park Miniatur
Dolnego Śląska, a jego twórca, Marian
Piasecki, dziękował swoim inżynierom.
Parkowi uległ jeleniogórski oddział
Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego, który także znalazł
się w elicie nominowanych.
Specjalne wyróżnienie otrzymała za
wicemistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo świata Maja Włoszczowska, którą
przedstawiono jako „rowerowego
ambasadora Jeleniej Góry”. Na scenie
ze sportsmenką był prezydent miasta,
Marek Obrębalski, któremu kolarka
podziękowała za nominację. – Mam
nadzieję, że swoimi sukcesami też
przyczyniam się do promocji Dolnego
Śląska – powiedziała Włoszczowska.
(KO)
FOT. W. BĄKIEWICZ

wolontariusze, którzy zbierają
dobrowolne datki. Za każdy ofiarowany „grosz” wręczana jest
cegiełka. - poinformował Paweł
Gluza z Rady Młodych. Na scenie
wystąpiły zespoły rockowe tj.
Ness, Re-sight, Kefir Band, Sandstoun. Makroekspresions dedykowało swój koncert powodzianom
z Bogatyni grając w IV Programie
Polskiego Radia.
Pozostałe imprezy, które miały
wspomóc Tymka, chłopaka chorego na mukowiscydozę, oraz
Anię cierpiącą na białaczkę, nie
odbyły się. Jacek Jakubiec przeprosił w imieniu organizatorów
tłumacząc, że koncerty odwołano
z powodu pogody. Pech chciał,
że – mimo chłodu – w miniony
weekend było słonecznie. Nieoficjalnie wiadomo, że organizatorzy obawiali się słabej
frekwencji.
(Agrafka/tejo)
FOT. ORGANIZATORZY

W drugą sobotę
września przy
dworze Czar n e o d by ł a s i ę
pierwsza i niestet y jedyna z
zapowiadanych
czterech imprez
charytatywnych,
z k t ó r yc h d o chód pr zeznaczony miał być
na szczytne cele.
Pozostałe wydarzenia odwołano zasłaniając
się niekorzystną
pogodą.

Propozycja dla Chińczyków

śnia, przedstawił chińskim inwesto- acyjnego na Zabobrzu przy ulicy
rom ofertę obejmującą tereny przy Wiłkomirskiego. Marek Obrębalski
ulicach Dolnośląskiej, Legnickiej, Lu- uczestniczył też, między innymi, w
westycyjbańskiej, Łazienkowskiej, Spółdziel- seminarium innym pod
czej, Wróblewskiego oraz
hasłem
część osiedla
e pawilon „ P o l s k a
kż
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Ministerstwa Gosp
Prezydent miasta, któ- no-prywatnym
stowapokryte z budżetu
ry w Chinach przebywał Centr um Kulnia w
w drugim tygodniu wrze- turalno-RekreEuropie Środkowej”.

Póki co, nie wiadomo, czy
ofer t a Jeleniej Gór y wzbudzi
zainteresowanie wśród chińskich
podmiotów gospodarczych. Prezydent miasta podkreśla jednak,
że stolica Kotliny Jeleniogórskiej
miała świetną okazję do pokazania się w Państwie Środka, i znalazła się w gronie jedynie kilku
miast (w tym metropolii), które
tego zaszczytu dostąpiły. Były to:
Bytom, Katowice, Kraków, Łódź,
Rybnik.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kara do dwóch lat więzienia może grozić mieszkańcowi Janowic Wielkich, który – w alkoholowym amoku
– w bestialski sposób zabił
swojego psa, a zwłoki kazał
zakopać sąsiadowi.

Janowice Wielkie podejrzanego o
zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. O fakcie powiadomiono wieczorem oficera dyżurnego:
według zgłoszenia sprawca miał
kilka godzin wcześniej pozbawić
zwierzę życia uderzając czworonoga ramą okienną.
O zdarzeniu powiadomiono
13 września policjanci zatrzyma- weterynarza, który pojechał na
li 37-letniego mieszkańca gminy miejsce wraz z policjantami.

Właścicielem zwierzęcia okazał
się 37-letni mężczyzna. Był pijany. Przeprowadzone badanie
na zawartość alkoholu w jego
organizmie wykazało blisko 3
promile. Czynności potwierdziły
zgłoszenie. Policja wyjaśnia powody takiego zachowania sprawcy.
Mężczyzna trafił do policyjnego
aresztu do wytrzeźwienia i dalszych
czynności. Za zabicie zwierzęcia ze

szczególnym okrucieństwem grozić
mu może nawet do
dwóch lat pozbawienia wolności.
(tejo)

Kot cierpiał, to go utopiła
To nie jedyny przypadek bestialskiego traktowania zwierząt w regionie. Chciała skrócić cierpienia choremu zwierzęciu
– tak policji tłumaczyła zabicie kota 45–jeleniogórzanka. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w Jeleniej Górze.
Kobieta będąc pod wpływem alkoholu kilkakrotnie wrzucała do rzeki kota, próbując go utopić. Zwierze nie utonęło,
ale w rezultacie chwilę później zdechło. Sprawczyni przyznała się, że „pomogła” kotu „zejść” i dobrowolnie poddała
karze, w związku z czym musi zapłacić grzywnę i 200 zł tytułem nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt.

Leszek Z. bił swoją konkubinę pięściami. Bywało, że ta nie wpuszczała
go do domu. Wtedy spał na klatce
schodowej. Interwencje policji były
codziennością.

Odebrali dyplomy i gratulacje
Trzydziestu dwóch absolwentów Centrum Kształcenia
Plejada odebrało świadectwa
uprawniające do wykonywania zawodu w kraju i zagranicą oraz listy gratulacyjne.

kierunki: opiekun medyczny, technik
administracji, technik usług kosmetycznych oraz technik masażysta.
Jak mówi Karolina Szklarz, wicedyrektor Centrum Kształcenia Plejada,
jako szkoła dla dorosłych całą swoją
ofertę kształcenia dopasowuje do potrzeb słuchaczy. Zajęcia odbywają się
Uroczystość odbyła się w drugi week- po południu, w godzinach ustalonych
end września. Absolwenci ukończyli

wspólnie z kadrą prowadzącą wykłady
i ćwiczenia. Centrum Kształcenia Plejada, Szkoła Policealna w Jeleniej Górze,
na jeleniogórskim ryku edukacyjnym
istnieje od dwóch lat.
(Angela)
FOT. ORGANIZATOR

WYPADEK WE MGLE W JANOWICACH
Dwie osoby – kierowca i pasażer dostawczego auta – zostały
ranne w wypadku, do którego doszło dziś przed godz. 7 w
Janowicach Wielkich przy ulicy Świerczewskiego. Zdarzenie
zakwalifikowano jako wypadek drogowy. Prawdopodobna
przyczyn: zbyt duża prędkość i mgła.

Samochodem marki Mercedes
jechał dostawca pieczywa z Radomierza. Pasażerem pojazdu był
przypadkowy grzybiarz, który zabrał
się okazją.
Kierowca samochodu dostawczego na
łuku drogi jadąc od
strony Jeleniej Góry
do Janowic Wielkich
zjechał na pobocze,
przewrócił się i dachem uderzył w drzewo.
W aucie uwięzieni
został zarówno pasażer, jak i kierowca.
Dzięki błyskawicznej
i profesjonalnej akcji
strażaków, którzy rozcięli pojazd, poszkodowanych udało się
uwolnić po trzydziestu minutach. Przez
cały czas policjanci

serce mężczyzny. Wróciła do sąsiadki, a
następnie udała się do budki telefonicznej skąd wezwała pogotowie. Mimo
szybkiego przyjazdu karetki, mężczyzny
nie udało się uratować. Początkowo
kobieta przyznała się do winy i opisała
całe zdarzenie, ale później zmieniła
zeznania twierdząc, że konkubent sam
nadział się na nóż.
– Biegły z zakresu medycyny sądowej

W mieście nad Jedlicą odbył
się w drugi weekend września
Zlot Duchów Podziemi. Mroczne istoty przejęły klucze do
miasta. Wszystko w ramach
trwających Dni Kowar.
Obchody dni Kowar rozpoczęły się
odegraniem hejnału. O 17.00 duchy
wypełzły z piwnic i przejęły klucz do
miasta. Wśród zjaw snuł się kat, były
wiedźmy walońskie, cienie Piastów i
Śmierć. Nawet sam Pan Bóg zawitał
do miasta na Jedlicą! Wszyscy ci
tajemniczy goście pojawili się na
scenie.
Oprócz gwiazdy wieczoru, zespołu Sumptuastic, występowały
również dzieci i młodzież. Miejscowi artyści sprzedawali swe wyroby
tj. ręcznie wyrabiane serwetki,
obrusy, tkane obrazy, wyroby z wosku
pszczelego, ze szkła oraz różnego rodzaju miody. Można było nawet dowiedzieć
się jak pszczoły wyrabiają miód i podejrzeć je podczas pracy. Wieczorem odbył
widowiskowy teatr ognia.
– Zmory wydawały przerażające
dźwięki grając na bębnach i flecie, miały
również bardzo ciekawe stroje. Było to
przepiękne widowisko – powiedziała
pani Jadwiga, emerytka. W niedzielę, 12
września, o godz. 20 odbył się koncert
reagge Natural Dread Killaz.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA
i strażacy byli w stałym kontakcie
słownym z poszkodowanymi. Przyczyną zdarzenia była najprawdopodobniej prędkość i mgła – mówi
starszy aspirant Włodzimierz Maślak
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Poszkodowani zostali przewiezieni
do szpitala. Pasażer ma złamaną
nogę oraz obrażenia klatki piersiowej. Kierowca doznał ogólnych potłuczeń. Auto, w którym przewożono
pieczywo, jest kompletnie zniszczone. Policja ustala szczegóły kraksy.
Na miejsce przyjechały dwie karetki
pogotowia oraz strażacy z PSP Jelenia
Góra i OSP Janowice Wielkie.
(Angela)

Policjanci ostrzegają innych kierujących
i apelują, by nie tylko na krętej drodze do
Janowic Wielkich, zachować szczególną
ostrożność. Przypominają, że poranki będą
coraz częściej mgliste, stąd konieczność
zdjęcia nogi z gazu.

wykluczył jednak tę wersję, ponieważ
wlot do rany był pod takim kątem, że
obrażenie nie mogło powstać wskutek
nadziania się na nóż. Cios musiał zostać
zadany od góry – mówi sędzia Andrzej
Wieja, rzecznik jeleniogórskiego sądu.
(Angela)

Wyniki badań po zdarzeniu wykazały,
że oskarżona miała niemal 2 promile,
a poszkodowany ponad trzy promile
alkoholu w organizmie. Teresa M. nie
była dotychczas karana. Jest rencistką
i ma czworo dorosłych dzieci. Tuż po
tragedii została tymczasowo aresztowana. Pierwsza rozprawa odbędzie się
25 października. Kobiecie za zabójstwo
grozi kara od ośmiu lat do dożywotniego
pozbawienia wolności.

Kowarskie duchy

„postraszyły”!

Festyn zorganizowały: Miasto Kowary, kowarskie stowarzyszenia, w tym Miłośników Kowar i
Związek Gmin Karkonoskich

FOT. ANGELA

REKLAMA

55-letnia Teresa M. i o cztery lata
starszy Leszek Z. od trzynastu lat
mieszkali przy ulicy 1 Maja w Jeleniej
Górze. W ich mieszkaniu dochodziło
do awantur, podczas których pijany

Feralnego dnia Leszek Z. zażądał od
konkubiny pieniędzy na nalewkę. Kiedy
ich nie dostał, wyszedł z domu. Teresa M.
poszła do koleżanki mieszkającej na tej
samej ulicy i piła z nią alkohol, po czym
wróciła do domu. Do mieszkania przyszedł też kompletnie pijany konkubent,
który zaczął wyzywać swą partnerkę.
Kiedy poszedł do toalety, kobieta
wzięła nóż kuchenny i wbiła go w
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PIJAK ZABIŁ PSA RAMĄ OKIENNĄ

Śmierć w ubikacji
Razem przeżyli dwadzieścia lat, ale nie byli idealną parą.
Pili i awanturowali się. Ostatnia kłótnia miała tragiczny
finał. Mężczyzna zginął z rąk konkubiny od ciosu nożem.
Tragedia rozegrała się 29 maja tego roku. Ostatnio sprawa
wpłynęła do miejscowego sądu.
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• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Gorąca kąpiel zimą przyszłego roku
W tym tygodniu rozpocznie się budowa Term Cieplickich Dolnośląskiego
Centrum Rekreacji. Zespół
basenów ma być gotowy do
30 listopada 2011 roku po
przeszło 13 latach od pierwszych zapowiedzi budowy
aquaparku.
Wybudowaniem term zajmie się
konsorcjum firm Tiwwal z Warszawy
oraz Holma ze Starych Babic, które
wygrało przetarg ofertą o wartości
42 mln 778 tys. zł. Z atrakcji, które
powstaną nieopodal Parku Zdrojowego w Cieplicach jednocześnie będzie
mogło korzystać około 470 osób, w
tym 250 z samych basenów.
– Mimo że termin wykonania
prac jest bardzo krótki a inwe-

stycję rozpoczynamy przed zimą,
możemy zapewnić, że zdążymy.
Przygotowywaliśmy się od miesiąca, kiedy otrzymaliśmy pierwszą
nominację. Termin przekazania
nam placu budowy przesunął złożony przez inną firmę startującą
w przetargu protest do Krajowej

Izby Odwoławczej na procedurę
przetargową – powiedziała 14
września Katarzyna Witan-Holonowska, prezes zarządu firmy
Tiwwal z Warszawy, po podpisaniu
umowy z prezydentem Markiem
Obrębalskim przy kontrasygnacie
skarbnika Jeleniej Góry.

Już nie tylko dla elity
Projekt term cieplickich zakłada wykonanie całorocznego kompleksu basenowo – rekreacyjnego
z wykorzystaniem wód termalnych o właściwościach leczniczych i profilaktycznych. Szacuje się,
że pracę w tym obiekcie znajdzie około 20 osób. Inwestycja została dofinansowana z funduszy
UE w 40 procentach. Gorące źródła w Cieplicach są wciąż elitarną atrakcją, dostępną jedynie w
ramach usług leczniczo-rehabilitacyjnych w miejscowym uzdrowisku. Dostęp kuracjuszy do tych
wód jest znacząco limitowany przez NFZ. Ale i tu jest światełko w tunelu: Wyłoniono wykonawcę
na przebudowę małych niecek basenowych w nowoczesne uzdrowiskowe SPA. Realizacją
zadania (trzy i pół miliona złotych) zajmie się Zakład Usługowo–Remontowy Idziaszek z Nowego
Miasta nad Wartą. Kuracjusze będą mogli korzystać ze SPA od maja przyszłego roku.

„Koniczynki” to póki co jedyne baseny
termalne w Cieplicach. W przyszłym roku to
się zmieni.
Prezydent miasta Marek Obrębalski wyraził nadzieję, że termin uda się dotrzymać i już za 14
miesięcy pierwsi jeleniogórzanie

Fot. Konrad Przezdzięk

Smaczny bigos architektoniczny

Jeden z najbardziej cenionych architektów polskich
Krzysztof Ingarden porównał naszą architekturę do
kuchni, a także do całej gamy
odczuć z bagażu doświadczeń życia człowieka. Wyjaśnił też zainteresowanym
kulisy pracy nad poszczególnymi projektami.

zorganizowanego przez jeleniogórski
oddział Stowarzyszenia Architektów
RP. Było to już drugie spotkanie w
ramach Kasa. Gościny architektom
udzieliła Książnica

Karkonoska, gdzie zebranych przywitał organizator
przedsięwzięcia, jeleniogórski architekt Wojciech
Drajewicz z SARP.
Prelegent to ikona w
środowisku architektów.
Związany z Krakowem,
zaangażowany w pracę
naukową, laureat lub zdobywca wielu czołowych
miejsc w prestiżowych
konkursach, autor wielu
bardzo wysoko cenionych
projektów. Krzysztof Ingarden, mówiąc o architekturze, nawiązał do związku
tej dziedziny z życiem i
przekazem pewnych kodów znaczeniowych.
Wykładowca założył, że projekt,
który wychodzi spod ręki architekta,
powinien – oprócz funkcji

Wszystko w minioną środę
podczas drugiego spotkania w cyklu „Karkonoski
Salon Architektoniczny”

Krzysztof
Ingarden

Bezgraniczne
zaufanie niewskazane
Mandatem i punktami karnymi
zost ała ukarana
20–latka z Mysłakowic, która uderzyła
golfem w jadące przed
nią mitsubishi. Do kolizji w
miniony czwartek doszło na
ulicy Sudeckiej, naprzeciwko nowego cmentarza przed
sygnalizacją świetlną.
Obydwa pojazdy jechały od Jeleniej
Góry w kierunku Mysłakowic. Na wysokości nowego cmentarza, kiedy zapaliło
się światło czerwone, 60-letni kierowca
mitsubishi zatrzymał samochód.
Jadąca za nim 20-latka nie zauważyła
zmieniającego się światła i wjechała w
tył mitsubishi. Kierowcy tłumaczyli, że
przed nimi jechał trzeci pojazd, który

użytkowych – nieść z sobą także inne
znaczenia pobudzające refleksję oraz
niosące z sobą symboliczne przesłanie od projektanta. Jako przykład
podał realizację pawilonu polskiego
na EXPO 2005 w Aishi (Japonia).
Jak – z pomocą formy architektonicznej – sprawić, aby
przekaz polskości był
czytelny? I to dla
Japończyków?
Dr Ingarden
z g r u p ą a rc h i tektów wymyślił
formę pawilonu w
kształcie przekroju geologicznego
Polski, a poszczególne warstwy przypisał
fenomenom polskiej
kultury. Do tego fasada zbudowana z modułów wypełnionych plecionką wikliny
o kształcie nawiązującym
do tuby (muzyka). Materiał (wiklina) z

Kolizyjny
czwartek
W czwartek doszło do pięciu innych
kolizji na terenie Jeleniej Góry i w
regionie, m.in. przy ulicy Wincentego
Pola, Wolności, oraz poza miastem:
przy restauracji „Chata za Wsią”, gdzie
także zderzyły się trzy pojazdy.

miał
gwałtownie
skręcić w stronę
cmentarza
– Jest tu ograniczenie prędkości do 50 km/ h.
Gdyby kierująca
jechała zgodnie
z przepisami i

zastosowała zasadę ograniczonego zaufania, do tej kolizji by
nie doszło. Pozostali kierowcy
powinni pamiętać też o tym, by
odpowiednio wcześnie sygnalizować kierunek, w którym chcą
jechać i by nie robić gwałtownych
ruchów. Przed manewrem skrętu
należy zwolnić i sześćdziesiąt metrów przed skrętem włączyć kierunkowskaz – mówi mł. asp. Marcin Drozd
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. ANGELA

oraz turyści skorzystają z wód i w pewnych proporcjach zmieszana
termalnych. Będą mogli wykąpać z wodociągową.
(Angela)
się w basenach, które zasili woda
FOT. TEJO
ze źródeł odpowiednio schłodzona
kolei dla architektów była powiązana z krajobrazem mazowieckimi i postacią Fryderyka Chopina,
uwielbianego w Japonii.
Krzysztof Ingarden porównał
architekturę do bigosu. – To danie,
które – jako sztandarowe – proponujemy cudzoziemcom, kiedy
przyjeżdżając do nas w odwiedziny – mówił.
Wykładowca zdradził też, że
pracując nad projektem, często
przywołuje swoje wspomnienia z dzieciństwa, z rodzinnego Wrocławia. Tu
z kolei działa zmysł dotyku. – Jeśli chodzi o podłoża przypominam sobie
kamienie, na których
wywracałem, ściany,
których dotykałem.
Inaczej chodzi się
po drewnie, inaczej po bruku
– mówił Ingarden.
(tejo)

Interesujący – nie tylko dla architektów
– wykład zakończył się wspólnym zwiedzaniem wystawy projektów z pracowni
“Ingarden & Ewý Architekci”, którą urządzono w Galerii Małych Form i poczęstunkiem.
O kolejnych spotkaniach KaSA będziemy
informowali na bieżąco.

Papierowe
przekazanie
W miniony wtorek w gabinecie dyrektora miejskiego
zarządu dróg i mostów w wykonawca odebrał dokumenty
dotyczące budowy pierwszego
etapu obwodnicy południowej dla Jeleniej Góry. Zarząd
województwa dolnośląskiego
zdecydował o dofinansowaniu
inwestycji połową kwoty, zamiast wcześniejszych 38 procent. Obecnie będzie to kwota
41.812.499 złotych i 70 groszy.
Najpewniej w tym tygodniu
odbędzie się symboliczne wbicie łopaty na gruncie, gdzie za
18 miesięcy – o ile pogoda nie
sprawi kaprysów – zostanie
otwarty pierwszy odcinek
tak oczekiwanego traktu. Budową pierwszego etapu obwodnicy od Wincentego Pola
do ulicy Sudeckiej w Jeleniej
Górze zajmie się konsorcjum
dwóch firm wyłonione w
drodze przetargu: lider ABM
Pol – Dróg z Legnicy oraz
Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe
z Bydgoszczy.
(Angela)

Gang złodziei volkswagenów wpadł
Policjanci z Kamiennej Góry
zatrzymali grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów i rozbieraniem ich na części.
Sprawcy sprzedawali łupy poprzez internetowe portale aukcyjne,
m.in. jako zestawy do przerabiania
samochodów sprowadzanych z
Anglii. Zatrzymani to
mężczyźni w wieku od
20 – 26 lat, mieszkańcy
miejscowości leżących
w gminie Kamienna
Góra. Wszyscy podejrzani trafili do policyjnego
aresztu.
Złodzieje specjalizowali się głównie w
kradzieżach różnych
model samochodów
marki Volkswagen. Na
chwilę obecną policjanci
zajmujący się tą sprawą

ustalili już pięć skradzionych samochodów. Trzy z nich oraz znaczną
ilość części samochodowych już odzyskano. – Obecnie funkcjonariusze
wyjaśniają szczegółowo wszystkie
okoliczności tej sprawy. Sprawdzają
m.in. ile zatrzymani mają tego typu
kradzieży na koncie – informuje
kamiennogórska policja.
(tejo)
FOT. ARCHIWUM

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Zaduch małego miasta
– Panowie! Zamykamy! Prosimy kończyć konsumpcję.
Lokal jest czynny tylko do godziny siódmej – grzeczny,
ale stanowczy głos kelnera przerwał cichą dyskusję,
którą w kąciku Gospody Rzemieślniczej prowadzili
dwaj mężczyźni. Znaczące spojrzenie na zegarek:
kwadrans po czasie.

Goście spojrzeli na upominającego z pretensją, ale za chwile
pokiwali głowami twierdząco. – A
tak, zasiedzieliśmy się… – przytaknął
jeden z nich, drobny brunet. – Tak,
już idziemy, proszę, reszty nie trzeba
– postawny blondyn włożył kelnerowi do dłoni banknot i dźwignął
poręczną torbę podróżną. Niewielką
torbę na ramię miał także pierwszy
z mężczyzn. Kelner wzruszył ramionami. Faceci siedzieli w gospodzie od
czterech godzin.
Zjedli pomidorową z ryżem i
kotlety mielone z ziemniakami. Do
tego ten większy opróżnił pięć kufli
piwa, a drobniejszy: trzy herbaty i
jeden kompot. Spojrzał na banknot.
Gwizdnął z podziwem dla hojności
gościa, któremu nawet nie zdążył
podziękować. Zresztą – może i
dobrze, bo napiwki uważane były
za burżuazyjny przeżytek, wręcz
istniał niepisany zakaz ich brania.
Co prawda nie było powodu, aby go
łamać, bo bardzo niewielu klientów
nie chciało reszty. To już więcej było
takich, którzy nie chcieli płacić. Lub
nie mieli czym, bo spłukali się przy
barze do ostatniego grosika.

Obejrzał się przezornie dookoła,
czy aby nikt nie widział, że w jego
kieszeni wylądowała sumka, za
którą mógłby sobie zafundować
solidny obiad i ćwiartkę wódki. Ale
kucharz i dwaj kelnerzy wcześniej
poszli do domu, trzeci kelner dostał
niestrawności i musiał skręcony
bólem brzucha udać się do lekarza,
a kierownik był na urlopie. Jedynie pani Hala czekała za bufetem
na brudne naczynia po ostatnich
gościach. – Oni już tu byli wczoraj,
jak pan Leszek miał wolne – powiedziała kobieta i wyszczerzyła zęby z
brakującą górną trójką.
Kelner zmieszał się i pogładził
swój angielski wąsik. – Widziała?
Jeśli widziała, to na sto procent doniesie, jak stary wróci – pomyślał. A
może odpalić jej dolę? Nie, bo wtedy
i tak doniesie, a on straci część napiwku. – Doprawdy? Dobrą macie
pamięć, koleżanko – mruknął. – Oj
tak, ten czarny to wyszedł wcześniej
z taką blondynką z Kopernika, a ten
wyższy zaraz po nim. Ale nie byli
sami: cała banda tu została. I nieźle
sobie dali! – bufetowa niedwuznacznie kantem dłoni dotknęła kilka

zaduchem. W popielniczce pełnej
niedopałków tlił się klubowy.
– Mleczak, Znojny, Kurka, Siedliński, Gawroński, Chacina – milicjant
cedził nazwiska gości patrząc już to
w ich dowody osobiste, już to przypatrując się uważnie obliczu każdego
z nich. – Studenci, co? – spytał sarkastycznie z wyrazem obrzydzenia
na twarzy. Na kursie milicyjnym
w Szczytnie, który dwa lata temu
Krempała ukończył z wyróżnieniem,
tłuczono im do głów kilka razy
dziennie, że studenci to największa
zakała państwa socjalistycznego, zło
konieczne, które należy tępić, jeśli
tylko nadarzy się okazja.
Nie znosił tych kpiąco patrzących
na niego gąb, wiedział, że wzrok
facetów, których przyprowadził
właśnie patrol, go poniża. Że te
marne kreatury czują się lepsze niż
on, zasłużony oficer Milicji Obywatelskiej, wzorowy funkcjonariusz
i dowódca tej jednostki. Widział te
ogniki ironii w źrenicach każdego z
tych bękartów, którym się nie chciało iść do normalnej, fizycznej pracy
tylko – leżeć do góry brzuchem, dostawać od państwa stypendia i chlać.
Tylko chlać. Pociągnął nosem i znów
skrzywił się z obrzydzeniem czując
fetor przetrawionego alkoholu, którym oddychali zatrzymani.
– Towarzyszu majorze, jesteśmy
studentami Politechniki Wrocławskiej. Wydział Architektury – powiedział Znojny tonem młodzieżowego
aktywisty. Milicjant zbity z pantałybego szkła wlewając sobie w gardło ku tą odpowiedzią, a nie takiej się
solidny łyk ciepłej wódki. Otrząsnął spodziewał, sięgnął na biurko po
druciane pogięte okulary. Rzadko je
się. – Kończ to! Zamykamy budę!
Gdy mówił te słowa, Starzecki z zakładał, czasem
Jerzym podążali
wolnym
krokiem
przez Rynek zastan aw i a j ą c
się, jak
spędzić godzinę, która pozostała
im do konspiracyjnego
spotkania w
mieszkaniu
przy ulicy Kopernika.
***
M i m o
popołudniowego ostrego
słońca, które
padało prosto
tylko (bo słyszał gdzieś, że w okuw zamknięte
okno i solidnie oświetlało pokój larach człowiek mądrzej wygląda)
przesłuchań, na biurku komendan- dla wzmocnienia efektu majestatu
ta, majora Krempały, paliła się swojego stanowiska. Bacznie przyjlampa na giętkim drucie. Surowy rzał się studentowi, który znał nawet
metal, z którego wykonano opra- jego stopień służbowy! Jakiś trochę
wę, był mocno sfatygowany. Obok lepszy ten student. Uśmiechnął się
stała potężna maszyna do pisania z krzywo.
– Architektury… No, no. Coście
resztką wytartych niemieckich napisów. Wpatrzywszy się w obudowę tu domy przyjechali budować? I
można było wyczytać pozostałości zamiast na placu budowy siedzieć,
napisu CONTINENTAL. Z tyłu ktoś piwsko chlejecie? – warknął Krempanamalował niestarannie białą, ła. – Ośmielam się zauważyć, towaolejną farbą sygnaturę inwenta- rzyszu majorze, że my nie budujemy,
rza z literkami KPMO (Komenda tylko projektujemy, znaczy, nie. Nie
Powiatowa Milicji Obywatelskiej). projektujemy jeszcze. Uczymy się
Reflektor lampy skierowany był projektować – Znojny wyszczerzył
ku pięciu mężczyznom siedzącym klawiaturę zębów w sztucznym
naprzeciw czerwonego jak burak uśmiechu.
– Tylko mnie nie pouczać! Na
komendanta. Śmierdziało kurzem,
biurem, potem i tytoniowym razie to gówno robicie! Gówno!
razy szyi ukazując w lubieżnym
uśmiechu szczerbę.
Pan Leszek spojrzał się ze wstrętem na kobietę i podał jej brudne talerze, kufel i wyszczerbioną
szklankę. – Nalej mi setkę na fajrant!
– powiedział i za chwilę zgrabnym
ruchem przechylił kieliszek z gru-

Obijacie się i zakłócacie
porządek publiczny!
Wasz opiekun zwiał i
mamy poważne podejrzenia, że wykorzystał
nadarzającą się okazję
i… w sposób godny najwyższego potęęęępienia! – Krempała zapiał
niczym kogut – uciekł z
naszego kraju! – krzyknął, aż przesłuchiwani
ledwo co zapanowali
nad ruchem rąk, którymi chcieli zakryć sobie
uszy.
– Ależ towarzyszu komendancie! Towarzysz
Starzecki to wzorowy
młody komunista i oddany działacz ZMP! To
po prostu niemożliwe!
Może coś się mu stało.
Bo my też się o niego
bardzo, ale to bardzo
martwimy. Zniknął
nic nie mówiąc dokąd
idzie – jąkał się Znojny szukając
wzrokiem poparcia u siedzących
obok kolegów. Ich grobowe i puste
oblicza nie wyrażały jednak nic. –
Komunista, powiadacie. Wzorowy
komunista – powtórzył Krempała.
– Sprawdzimy go, będziemy go szukać, ale wy. Chyba sami rozumiecie,
że póki tego waszego Starzeckiego
nie znajdziemy, to…
Krempała w teatralnym geście
uniósł ręce i skrzyżował palce. Przez
tę kratkę spojrzał się na studentów
rechocząc chrypiąco-szeleszczącym
śmiechem. – Będziecie musieli
zamieszkać przez jakiś czas w naszych wygodnych apartamentach
– dokończył usiłując opanować atak
głupawki. Zawsze go dostawał, kiedy
– jak sądził – udał mu się jakiś dowcip. – Tylko biblioteki to u nas
nie ma – dodał
krztusząc się
ze śmiechu,
który przerodził się w spazmat yczny
kaszel.
Mężczyźni jak na
z a wo ł a n i e
wszyscy pobledli. – Ależ
towarzyszu
majorze!
My tu jesteśmy najzupełniej
legalnie!
O proszę,
proszę!
Mam tu
nasze
skierowanie, nasze zaświadczenie – jąkał się Znojny nerwowo
wytrząsając zawartość kieszeni
bluzy. – Cholera, nie mam. Ono w
portfelu było, a portfel mi ukradli…
– dodał półszeptem. Major Krempała

potężnie dmuchnął w pogniecioną i
szarą od brudu chusteczkę do nosa,
patrząc się jednocześnie przekrwionymi byczymi oczami na trzęsącego
się młodego mężczyznę. – Bajek to
was na tej architekturze nie nauczyli
opowiadać, co?! Trzeba było na
jakieś inne studia iść! – syknął. Już
zamierzał powiedzieć, co sądzi o
studentach, kiedy w pokoju rozległ
się terkoczący dźwięk telefonu.
Czarny i popękany aparat drżał cały
od ostrego dzwonka.
Major Krempała chwycił potężną
dłonią aparat, ale tak niezręcznie, że
zleciał on z biurka prosto pod nogi
pięciu przestraszonych studentów.
Choć z impetem i hałasem walnął o
drewnianą zaniedbaną podłogę, nie
roztrzaskał się. Mleczak odruchowo
chwycił urządzenie i z wymuszonym
uśmiechem postawił na milicyjne
biurko. Komendant spiorunował
go wzrokiem trzymając przy uchu
słuchawkę.
– No, co ciężkiej cholery, meldujcie więc! – ryknął do mikrofonu.
– Zaczął gadać? Co?
W odpowiedzi rozległ się skrzeczący i niezrozumiały głos.
– Że co? Napadli go? Kto? Dwóch
facetów i kobieta? – wrzeszczał
Krempała.
Znów skrzeczący głos. Studenci
ukradkiem spojrzeli na siebie, czego
nie zauważył znów pąsowiejący
milicjant. – Mówi, że dywersanci?!?!
– wrzasnął rozkazująco-pytającym
tonem. Zamilkł, a skrzeczący z drugiej strony rozmówca odpowiedział
coś krótko.
– Dobra, Gwóźdź. Przyduście
go tam trochę, może sobie więcej
przypomni! A ja się zajmę tymi
ptaszkami! – kładąc słuchawkę
złowieszczo uśmiechnął się do studenckiej piątki.
Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy nastąpi
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Rynek żył średniowieczem

Walki rycerskie, pokazy średniowiecznych tańców
i wyrobów rzemieślniczych, kramy z jadłem
i napitkami, pełna kolorów Uliczka Długa Bajka
dla dzieci – to tylko część
atrakcji III Jeleniogórskiego Jarmarku Średniowiecznego, który
zakończył się wczoraj.

Na starocie już w ten weekend!

Na zakończenie podziwiano widowisko historyczne pt. „Opowieść
o smoku” (Stowarzyszenie „Bohum” z Czech). Było dużo ognia,
dymu, straszydeł oraz oczywiście
ziejący płomieniami smok. W
niedzielę na zakończenie
III Jeleniogórskiego Jarmarku Średniowiecznego wystąpił zespół
Carrantouhill.
Całość zorganizowało Jeleniogórskie
Centrum Kultury.
na tych z epoki. Orga(Gabi)
nizatorzy zaplanowali FOT. GABI/KC
dużo atrakcji dla najmłodszych. Stworzyli im
Uliczkę Długa
Bajka.

W miniony weekend na placu Ratuszowym trwały walki
rycerskie, można było rozegrać
z partnerem jedną z gier średniowiecznych. Nie zabrakło pokazów średniowiecznego tańca
i rzemiosła. Nie zabrakło wielu
kramów z napitkami, jadłem
oraz drewnianymi mieczami,
tarczami i strojami z epoki. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się stragany z ręcznie robioną
biżuterią, aniołami i zwierzętami. Na scenie występowały
zespoły grające muzykę dawną
na instrumentach wzorowanych

Od nadchodzącego piątku jeleniogórska starówka przeżyje
oblężenie fanów przedmiotów z
duszą: kolekcjonerów, handlarzy
i zwykłych oglądających, którzy
przez prawie trzy dni będą mieli
okazję nacieszyć się widokiem
pięknych rzeczy. Wszystko podczas kolejnej edycji Jarmarku Sta-

Pod niebem jak w bajce

roci i Osobliwości, którego areną
będzie nie tylko plac Ratuszowym,
lecz także wszystkie śródmiejskie
uliczki. W roku ubiegłym stoiska
sięgały aż do ulicy Pocztowej!
Targ potrwa do niedzieli, 25 IX,
wieczorem.
(tejo)
FOT. TEJO

CZAS NA KABARET

Jeleniogórska Scena Kabaretowa
Po wakacyjnej przerwie rusza II edycja Jeleniogórskiej Sceny Kabaretowej. Zwyczajowo w każdy ostatni poniedziałek
miesiąca od 25 października do końca maja 2011 spotykamy się w Teatrze im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze, aby bawić
się do łez w doborowym towarzystwie gwiazd polskiej sceny kabaretowej.

W drugą niedzielę września odbył się finałowy lot
balonem dla szczęśliwców,
którzy tę atrakcję wygrali w
konkursie zorganizowanym
przez sieć specjalistycznych
serwisów ogumienia Opony
Express.
Laureaci konkursu wystartowali
balonem z łąki obok obwodnicy na
Legnicę i polecieli do Starej Kamienicy, gdzie wsiedli kolejni nagrodzeni,
by udać się do Rybnicy.
Konkurs zorganizowała firma

Opony Express,
zajmująca się wymianą i sprzedażą
opon oraz różnych akcesoriów
samochodowych.
Kto zakupił cztery
opony, ułożył hasło
promujące sieć, wypełnił kupon konkursowy i wrzucił
do skrzynki, brał
udział w losowaniu. Nagrodzonych jest już aż 78
osób z Wielkopolskiego, Lubuskiego,
Dolnośląskiego oraz Śląskiego.
– Wspaniale wyglądało wszystko z
góry małe domki, malownicze łąki,
lasy wielkości zapałek. W powietrzu
idealna cisza a ja szybowałem w
przestworzach jak ptak – powiedział
jeden z laureatów. Wiele wskazuje na
to, że przeloty balonem będzie to cykliczna impreza organizowana przez
sieć Opony Serwis Perfect w Jeleniej
Górze (ul. Wincentego Pola 12).
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

W ubiegłym roku, począwszy od
pierwszego spektaklu „Goło i wesoło”,
„ubaw po pachy” zagwarantowały
nam m.in. kabarety: Hrabi, Paranienormalni, Neo-Nówka, czy Kabaret
Moralnego Niepokoju.
Jak będzie w tym roku? Przekonajmy się sami, podczas recitalu
kabaretowego Artura Andrusa, który
wraz z zespołem rozpocznie drugi cykl
jeleniogórskich spotkań z dobrym
kabaretem, dobrym humorem, dobrą
zabawą.
Gwiazdę naszego listopadowego
spotkania najlepiej można zapowiedzieć cytując ich motto, są: „na przekór
dostojnej powadze sal koncertowych,
na przekór nużącej codzienności życia
muzyków, na przekór zaprzysięgłym
melomanom i na przekór fanom
rocka, rapu czy muzyki pop, którzy
boją się klasyki jak ognia”, czyli Grupa
MoCarta.
27 grudnia, z gwiazdkowym prezentem wpadnie do „jelonki”, Mariolka, bezapelacyjna gwiazda kabaretu
PARANIENORMALNI. Podobnie jak
inne zespoły, które miały okazję dla

nas występować podczas pierwszej
edycji Sceny Kabaretowej, kabaret
zaskoczy wszystkich nowym programem.
Podobnie jak w ubiegłym roku,
pomysłodawcą Jeleniogórskiej Sceny
Kabaretowej jest Agencja KoncertowoWydawnicza „SOLO”, która wraz z
Teatrem im. C.K. Norwida w Jeleniej
Górze organizują cały cykl spotkań.
Więcej informacji można znaleźć
na stronach internetowych: www.
agencjasolo.pl; bedzie.jelonka.com/
oraz u Koordynatora Sprzedaży pod
nr tel.: 697 56-58-40.
Bilety na poszczególne spektakle
dostaniemy w Sklepie Muzycznym
„DEMO” (Jelenia
Góra ul.1-Maja
60), w Teatrze
im.C.K.Norwida
w Jeleniej Górze,
u Koordynatora
Sprzedaży pod nr
tel.: 697 56-58-40
oraz na stronach
internetowych:
www.agencjasolo.
pl i www.biletynakabarety.pl.
Do zobaczenia
Zapraszają organizatorzy oraz patroni medialni: Gazeta Wrocławska,
Polska The Times i
Jelonka.com
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

L

A

M

A

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

AUTO - CAMPING PARK
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
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Olimpiady
specjalne.
Bezgraniczna wdzięczność Duńczyków

daczkę – kolejno wchodzili na scenę. Byli wśród nich piłkarki nożne,
lekkoatleci oraz badmintoniści.
M. Włoszczowska osobiście przywitała każdego z niepełnosprawnych
sportowców i wręczała pamiątkowe
gadżety. – Spędzę tydzień w Warszawie, będę kibicowała wszystkim
drużynom, ale wam szczególnie –
powiedziała. Nie brakło głosów, że
zawodnicy z Danii po części będą
reprezentować… Jelenią Górę, bo
bardzo polubili nasze miasto i mieszkańców. Całą ceremonię fotografowali i filmowali. Na koniec rozegrali
pokazowe partie badmintona na
boisku specjalnie urządzonym blisko
ratusza. Przeciwnikami Duńczyków
byli zawodnicy klubu Chojnik z
Sobieszowa.
– Przyjęcie Duńczyków było wyczynem – mówi Miłosz Sajnog, zastępca
prezydenta miasta. – Do końca nie było
wiadomo, gdzie będą spać, a decyzję o
ich przyjęciu podjęliśmy w ostatniej
chwili. Warto było, bo wdzięczność gości nie miała granic. – Zaprosiliśmy ich
na wycieczkę po regionie, mieli także
czas na treningi i spacery po mieście.
Na szczęście dopisała pogoda – dodał
wiceszef miasta.
(TEJO)
Fot. TEJO

udzieliła im gościny,
kiedy okazało się, że
z powodu rezygnacji
sponsorów igrzysk ze
wparcia, zakwaterowanie ekipy duńskiej
stanęło pod znakiem
zapytania. Pomogło
miasto oraz ambasadorka Igrzysk, Mistrzyni Świata w MTB
Maja Włoszczowska,
która przekazała
na ten cel nagrodę
otrzymaną od władz
w uznaniu zdobycia
złota w MTB.
Duńczycy mieszkali w hotelu Baron.
Bardzo sobie pobyt
w Jeleniej Górze
chwalili. I – jak po-

Sobotnia prezentacja duńskiej ekipy,
która następnego dnia wyjechała
do Warszawy na Europejskie Letnie
Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
była głównym wydarzeniem południa na placu Ratuszowym.
Pełna radości ceremonia połączona z pokazowym meczem
w badmintona zainteresowała
sporą grupę mieszkańców.

wiedzieli – żal
im będzie jutro
odjeżdżać. Dziś w
Rynku pojawiła
się Maja Włoszczowska. Do Duńczyków wyszedł
prezydent Marek
Obrębalski i życzył
gościom samych
sukcesów podczas
zaczynających się
następnego dnia
igrzysk. Zawodnicy – wyczytywani
przez swoją ro-

W Rynku już przed godz. 18 zrobiło
się czerwono od duńskich dresów,
w które ubranych było 43 reprezentantów Danii. Goście od środy
przebywają w Jeleniej Górze, która

E

K

L

Przed tygodniem na torach
łuczniczych przy ul. Złotniczej w
Jeleniej Górze odbył się Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji
obchodów „ Września Jeleniogórskiego„ . W zawodach wzięło
udział 80 łuczników z Dolnego
Śląska, Krakowa, a także okręgowa
kadra Niemiec. Pomimo wysokiego poziomu prezentowanego
przez wszystkich zawodników,
znów dobrze zaprezentowali się
podopieczni trenera Pana Henryka Chemicza. Siedmioro z nich
zwyciężyło w swoich kategoriach.
Pierwsze miejsca zajęli: Patryk
Skupin, Aneta Sędor, Anna Rurak,
Aleksandra Wsolak, Tomasz Wawrzyniak, Katarzyna Karbowska,
Ryszard Zygmunt.
(red)
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Łuczniczy wrzesień

Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska rozpoczął
się 10 września. Obecnie w całym
kraju rozgrywane są eliminacje
gminne. Ich zwycięzcy awansują
do eliminacji wojewódzkich. W
piątek na boisku Orlik przy al. Jana
Pawła II rywalizowali chłopcy z
IV i V klas jeleniogórskich szkół
podstawowych. Najlepszą drużyną
okazała się SP 6 – Chojnik prowadzona przez Dariusza Michałka.
W zwycięskim składzie zagrali:
Kondraciuk Patryk, Zaleszczyk
Norbert, Grabke Hubert, Banaś Dominik, Pietruczuk Filip, Kozłowski
Kacper, Łyczak Benjamin, Stroński
Wojciech, Michałek Patryk. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę, a zwycięzcy dostali
puchary i dyplomy ufundowane
przed Prezydenta Miasta Jelenie
Góra – Marka Obrębalskiego.
(arec)

ców. W grze mieszanej Weronika
Rosiak i Łukasz Cimosz zajęli drugie
miejsce.
Oprócz zwycięzców KS Chojnik
reprezentowali: Joanna Heinke, Piotr
Gajda, Kamil Słupek oraz Maciej
Tkacz.
(red)
Fot. archiwum

zapewnił jeleniogórskim badmintonistom 1 miejsce w rywalizacji
klubowej. Drugi na podium klub z
Babimostu uzyskał 9,5 pkt.
Pierwsze miejsce na podium zajęli:
Sandra Smok – w grze pojedynczej
dziewcząt, Jędrzej Nowak – w grze
pojedynczej chłopców, Sandra Smok
i Oliwia Socha w grze podwójnej
dziewcząt, Jędrzej Nowak i Dominik
Gerlach w grze podwójnej chłop-

W zawodach uczestniczyli zawodnicy z województwa lubuskiego oraz
dolnośląskiego. Do podziału było 53
pkt. Po raz kolejny zwycięsko z zawodów wyszło województwo dolnośląskie uzyskując łącznie 31 pkt.
Ogromny sukces w turnieju odnotowali młodzi zawodnicy jeleniogórskiego Klubu Sportowego Chojnik,
którzy zdobyli aż 20 pkt. Wynik ten

Tydzień po zdobyciu tytułu
Mistrzyni Świata w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska wzięła
udział w Vacansoleil grand prix
MTB rozegranym w Białymstoku.
Jeleniogórzanka wystartowała po
raz pierwszy w tęczowej koszulce
i nie dała szans swoim rywalkom.
Od początku narzuciła tempo,
którego nie wytrzymały pozostałe
zawodniczki i jako pierwsza pojawiła się na mecie. Drugie miejsce
zajęła Paula Gorycka, a trzecia była
Katarzyna Solus-Miśkowicz.
(arec)

Grali o Puchar premiera

BADMINTONIŚCI CHOJNIKA PUNKTOWALI W SOBÓTCE
Przed tygodniem w Sobótce odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w badmintonie. Jest
to najważniejszy turniej
zaliczany i punktowany we
współzawodnictwie dzieci
i młodzieży prowadzony
przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.

Maja nie odpuszcza
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Taniec zawładnie Jelenią Górą
Nadchodzący weekend będzie
stał pod znakiem wielkiego
święta dla wszystkich miłośników tańca w Jeleniej
Górze. Najstarsza impreza
taneczna w kraju przyciągnie do stolicy Karkonoszy
najlepsze pary tańca latynoamerykańskiego.

cy walczący o punkty
w rankingu IDSF.
Jak przewiduje
Kazimierz Kurzak w konkursie rankingowym weźmie
udział od 120
do 150 par z 15
krajów świata.
Taka impreza
musi mieć
odpowiednią
obsadę sędziowską, aby wyniki
były jak najbardziej wiarygodne. W
skład komisji wejdzie
15 sędziów z 13 krajów
świata.
Oprócz rywalizacji seniorów

Już po raz 11 Turniej Tańca
Karkonosze Open odbywa się w
wersji open rankingu światowego.
Nadchodząca impreza będzie jednak
wyjątkowa, bo jak mówi organizator
Kazimierz Kurzak - W tym roku po raz
pierwszy otrzymała rangę International w tańcach latynoamerykańskich.
To oznacza, że do Jeleniej Góry na
pewno przyjadą renomowani zawodni-

znajdzie się również miejsce na zmagania młodzieży. Juniorzy starsi i młodzież w wieku 16-18 lat weźmie udział
w Grand Prix Polski Młodzieży.
Łącznie w Karkonosze Open będziemy mogli podziwiać umiejętności
ponad 600 par tanecznych. Dla miłośników tańca będzie to prawdziwe święto.
W sobotę i niedzielę w hali przy ul.
Złotniczej zawody będą się odbywały od
godzin rannych do samego wieczora.
Oprócz rywalizacji turniejowej zobaczymy również pokaz tańca derwisza
i innych form tanecznych.
Organizatorami imprezy są Szkoła
Tańca Kurzak i Zamorski, International
Dance Sport Federation, Polskie Towarzystwo Taneczne i Uczniowski Klub
Tańca Sportowego „Karkonosze”.
(arec)
Fot.archiwum

Gala bokserska ze szczytnym celem
Dragon, catering
od hot elu Fenix,
f ir ma M’Chicken
zapewniła obsługę
gastronomiczną
oraz zobowiązała
się zorganizować
ulotki reklamowe,
zabezpieczeniem
bezpieczeństwa
imprezy zajęła się
firma Security Joker, a Dyrektorka
Gimnazjum nr 1 zapowiedziała swoje
wsparcie w sprawach organizacyjnych. Wszystko to
udało się załatwić
za darmo.
Swój udział w imprezie zapowiedzieli już Ireneusz Zakrzewski i Mariusz
Cieśliński. Łukasz
Janik będzie chciał
zaprosić jeszcze kilku dobrych pięściarzy, tak aby widzowie mogli obejrzeć
około 6 walk. Łukasz planuje także
zorganizować licytację, na której będą
sprzedawane przedmioty należące do
znanych osób.
(arec)
Fot.
lukaszjanik.
com

W sobotę 30 października
w hali przy ul. Złotniczej
odbędzie się gala bokserska połączona z koncertem hiphopowym rapera Fu. Dochód z imprezy
zostanie przekazany na
zakup pomp insulinowych
dla dzieci chorujących na
cukrzycę.
Pomysłodawcą i organizatorem
całego przedsięwzięcia jest Łukasz
Janik. – Od zawsze chciałem
pomagać, zawsze miałem to w
głowie. Myśl o tym krążyła przez
lata. Teraz zyskałem możliwość realizacji. Grzechem byłoby tego nie
wykorzystać – mówi jeleniogórski
pięściarz. Konkretny pomysł zrodził się jeszcze przed wakacjami.
Wtedy też miały miejsce pierwsze
rozmowy z Prezydentem Miasta,
ale Łukasz nie znał jeszcze terminu swojej walki, nie mógł więc
rozpocząć działań.
Jeleniogórski pięściarz dowiedział się, że dzieci chorujące na cukrzycę bez pomp insulinowych nie
mogą normalnie funkcjonować
– Taką pompę będą mogły nosić w
kieszeni. Gdy poziom cukru skoczy
im po wysiłku, albo po zjedzeniu
słodyczy pompa wstrzyknie im
insulinę, aby ten poziom powrócił do normy. Dla dzieci to jest
przepustka do normalnego życia
– tłumaczy Łukasz Janik.
Jeleniogórski pięściarz przed
tygodniem przyjechał do rodzinnego miasta. Pierwszego dnia po
przyjeździe pomysł był jedynie w w mojej w głowie, choć scenariusz mówi Janik. W ciągu kilku dni udasferze marzeń. – Istniał wyłącznie od dawna był dokładnie ułożony – ło się załatwić salę, ring od firmy

KPR nadal bez punktów
Piłkarki ręczne KPR Jelenia Góra nie mogą mówić o
dobrym początku sezonu.
Podopieczne Małgorzaty
Jędrzejczak nie sprostały
kolejnym wymagającym
rywalom i mają na koncie
trzy porażki. W sobotę KPR
przegrał w Elblągu z miejscowym Startem 23:39.
Obydwa zespoły przystępowały
do dpojedynku z dwoma porażkami na koncie. Elblążanki chcą

walczyć o czołówkę tabeli, a zespół
jeleniogórski miał jeszcze niedosyt
po zeszłotygodniowej porażce z
Piotrcovią. Walka zapowiadała się
interesująco.
Niestet y tak jak w meczu z
Piotrcovią również w sobotę KPR
słabo rozpoczął spotkanie. Start
po 9 minutach prowadził już 7:2.

Dopiero kolejne bramki Marty
Dąbrowskiej i Agnieszki Koceli
pozwoliły zmniejszyć prowadzenie gospodyń i na tablicy widniał
rezultat 9:6.
Kolejne minuty stały znów pod
znakiem przewagi Startu, a KPR
próbował zniwelować dystans
do rywalek i pierwsza część spotkania zakończyła się rezultatem
17:13 na korzyść elblążanek.
Po zmianie stron na parkie-

Start Elbląg – KPR Jelenia Góra 39:23 (17:13)
KPR Jelenia Góra: Kozłowska, Szalek, Krajewska - Buklarewicz 7, Dąbrowska 6, Kocela
5, Konsur 3, Fursewicz 1, Załoga 1, Muras, Bułak, Kubicka, Rykaczewska.
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cie królował
St a r t , k t ó r y
sukcesywnie
powiększał
prowadzenie.
W 42 minucie
było już 27:16
i gospodynie
nie zwalniały tempa. W
e fe kc i e K P R
doznał wysokiej porażki
23:39.
(arec)
Fot. R.
Ignaciak

Koszykarskie reaktywacje
W ostatnich tygodniach w
Jeleniej Górze pojawiły się
dwa nowe–stare zespoły koszykarskie. Ich działalność
nawiązuje do największych
tradycji koszykarskich w
mieście.

Sroki najpierw awans do ekstraklasy
(2005r), a dwa lata później 7 miejsce
kwalifikujące klub do rozgrywek
play-off o mistrzostwo Polski.
UKS Wichoś to klub z 33 letnią
historią, w którym pierwsze koszykarskie kroki stawiały m.in. Elżbieta
Trześniewska (mistrzyni Europy z
1999 roku), Małgorzata BabickaWichosie
(brązowa medalistka uniwersjady
W środę nastąpiła reaktywacja z 2006 roku),Marta Jujka (2-krotna
działalności Uczniowskiego Klubu mistrzyni Polski z 2009 i 2010 roku)
Sportowego Wichoś Jelenia Góra. i wiele innych.
Klub zawiesił działalność w 2003
roku w wyniku połączenia z AZS
KK , który przejął seniorki i juniorki Spartakus
Meczem z Zastalem Zielona Góra
Wichosia.
Siedzibą klubu będzie Szkoła 2 października rozpocznie rywaPodstawowa nr 11 im. F. Chopina , a lizację o wejście do 2 ligi drużyna
miejscem treningów obiekty szkolne KSW Spartakus Jelenia Góra. W
tej placówki. Klub będzie głownie zespole, który nawiązuje do wielnastawiony na szkolenie dziewcząt kiej tradycji koszykówki męskiej w
w koszykówce, ale nie tylko. Będzie Jeleniej Górze, zagrają następujący
koordynował i wspierał organizacyj- zawodnicy: Kiciński, Tokarewicz,
nie powstające tam klasy sportowe, Góra, Adamczyk, Kozyra, Jaszczur,
w tym również klasy sportowe koszy- Milancej, Owczarek, Chrustowski,
kówki chłopców we współpracy z KS Radziszewski, Nowicki.
Celem zespołu ma być ambitna
Sudety Jelenia Góra.
walka
na boisku i wygranie jak
W sezonie i roku szkolnym
2010/2011 klub nastawi się wyłącznie największej ilości spotkań. Mecze
na szkolenie i rozgrywanie spotkań będą się odbywać w hali przy ul.
towarzyskich. Z myślą o niedalekiej Sudeckiej. – Nie wyobrażam sobie inprzyszłości już za kilka dni rozpoczną nego miejsca – powiedziała trenerka
treningi seniorki. Celem klubu jest Joanna Kawalec.
Rywalem Spartakusa w walce o 2
odbudowa koszykówki kobiecej w
Jeleniej Górze, głównie z myślą o ligę będą zespoły: Tytan Jawor, Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie, UKS
zabobrzańskiej młodzieży.
Działacze Wichosia wierzą, że Gimbasket Wrocław, Gorzowski Klub
historia zatoczy koło i po niedługim Koszykówki, SKM Zastal Zielona
okresie doczekamy się kolejnego Góra, Chrobry Głogów, Górnik Nowe
plaf-off w ekstraklasie, jak to miało Miasto Wałbrzych i Wschowsko Sławmiejsce w przeszłości , kiedy to skie Towarzystwo Koszykówki.
(red)
dziewczęta z AZS KK Jelenia Góra
zdobyły pod wodzą trenera Rafała
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2010-09-10 - 12:05 - 2010-09-17 – 00:05
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 222, OGŁOSZEŃ - 955
PRACA
DAM PRACĘ
FIRMA zatrudni - monterów instalacji
wodno-kanalizacyjnych. Wymagana
znajomość niwelatora. Dobre warunki
płacy - 601 789 262
FIRMA zatrudni - operatora koparkoładowarki, z doświadczeniem. Dobre
warunki pracy i płacy - 601 789 262
FRYZJER, fryzjerka - przyjmę - 505
939 593
SZUKAM wspólnika - do prowadzenia
sklepu lub sprzedam wyposażenie
oraz odzież używaną” damską, męską
i dziecięcą, w bardzo dobrym stanie.
Likwidacja sklepu - 665 790 618
ZATRUDNIĘ pomoc przy adaptacji
pomieszczeń - Jelenia Góra-Cieplice 506 487 498

ZLECĘ wykonanie więźby dachowej powierzchnia 10x10 m. Materiał z odzysku. Jelenia Góra - 506 487 498
2500 zł wzwyż - dobrze płatna praca jako
modelka w ﬁlmach/sesjach zdjęciowych
XXX. Kontakt: zdjęcie (akt, topless) +
imię, wiek na mail: smak_jamajki@op.pl smak_jamajki@op.pl
AGENT d/s odszkodowań - praca dla
agenta d/s odszkodowań wypadkowych
- również jako praca dodatkowa-prowizja!
Masz kontakty? Wykorzystaj i zarabiaj!
CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.
pl - 517 715 307
ANIMATORÓW - praca na zlecenie (dodatkowa) - 533 446 633
ANKIETER - praca za min. 1000 zł. CV
proszę przesłać na adres e-mail: rekrutacja-temida@wp.pl Kontakt telefoniczny
między 10:00-13:00 - 530 790 712

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.

ANKIETER - umowa zlecenie. Wykonywanie ankiet na ulicach Jeleniej Góry.
Atrakcyjne prowizje. Zgłoszenia telefoniczne od poniedziałku do piątku 9-17
- 519 672 090
ANKIETER telefoniczny - pilnie poszukujemy ankieterów tel., praca na umowę o
dzieło w Jeleniej, więcej inf. na e – mail:
j.ciszek@mands.pl - 516 380 535
ARCHIWISTA - zatrudnimy na umowę
cywilno-prawną, osobę do prowadzenia
archiwum. Wymagane doświadczenie
oraz stosowne kwaliﬁkacje. CV oraz list
motywacyjny prosimy kierować na adres:
praca@pmpgroup.com - (75) 64 595 24,
(75) 64 593 69
AVON - dodatkowe pieniądze - Firma
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty,
szkolenia i wiele innych atrakcji, jeśli
zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak
opłaty wpisowej. Napisz: GG 6402836 lub
zadzwoń - 692 494 164
BARMANKA - kelnerka - zatrudnię do
lokalu w Cieplicach - 665 163 087
BETTERWARE. Jest to firma, która
oferuje praktyczne rozwiązania dla domu.
Wszelkie informacje wyślę na e-mail - szajkowska@op.pl
BIURO konstrukcyjne - KATION Sp. z o.o.
zatrudni do biura konstrukcyjnego wym.:
biegła znajomość programu CATIA - warunek konieczny. LM i CV na adres praca@
kation.com.pl - 75 75 516 97
BIURO rachunkowe zatrudni - Awista
zatrudni księgowego. Oferty proszę składać na adres: awista@awista.eu - 075
64 500 10

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania
prawa, przemocy, itp.
• PODAWANY BĘDZIE TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYSŁANY
ZOSTAŁ SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treści SMS nie będą
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.
• 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.

BLACHARZY dekarzy - zatrudnię - 603
280 275
BRUKARZ - przyjmę pracowników do
układania kostki brukowej - 698 637 539
lub 603 892 095
BUDOWLAŃCA z samochodem - 785
524 363
CHCESZ dorobić? - zajmij się udzielaniem
pożyczek - chwilówek. Wysokie prowizje.
CV wyślij : slawek56@vp.pl
CIEKAWA praca - poszukuje subagentów
OFE. Atrakcyjne zarobki. Wymagane
wykształcenie śr. i niekaralność - 883
782 141
CYFRA plus - zatrudnimy i przeszkolimy.
Wymagane min średnie, prawo jazdy kat
B. - 757 647 019
DAM pracę - przyjmę panią z doświadczeniem w punkcie gastronomicznym na
Zabobrzu. - 516 067 962
DEKARZE - Firma przyjmie solidnych
pracowników - 603 376 628
DLA małych ﬁrm - Współpraca dla Firm
jednoosobowych polegająca na propagowaniu obniżeniu kosztów biznesowych
spółkom pokrewnym - e- mail: optigen24@
wp.pl - 509 353 713
DLA pań - dobrze płatna praca jako
modelka w sesjach zdjęciowych XXX.
zdjęcia (akt, toples) prosimy wysyłać na
maila. - xxx_00@poczta.fm
DO ochrony - poszukuję pracownika
ochrony - rencisty, najlepiej byłego pracownika policji lub ochroniarza z licencja.
Ośrodek Wypoczynkowy Złoty potok 4 km
od Gryfowa CV na email:pracazpr@op.pl
tel. po godz. 17 - 601 347 870
DO posadzek betonowych - szukam osoby
do posadzek betonowych wylewanych półsucho (mikxokret) samodzielnej znającej
temat - 600 023 416
DO pracy na dachu - przyjmę dekarza
lub osobę pracującą w tym zawodzie
wcześniej. Mile widziane prawo jazdy kat.
B - 518 820 936
DO robót elewacyjnych - przy elewacjach
od zaraz zatrudnię - 695-601-112
DODATKOWA - agentów ds. odszkodowań - praca nietrudna, konieczny dostęp
do Internetu. Szczegóły: stala.obsluga.
prawna@wp.pl - 509 353 713
DODATKOWA - nieskomplikowana.
Konieczny dostęp do Internetu. Podstawowy angielski. Szczegóły: jkpowerlook@
gmail.com - jkpowerlook@gmail.com
DODATKOWA dla lakiernika - poszukuję
do pracy dodatkowej osobę do lakiernictwa. Może być również osoba będąca na
emeryturze. - 660 431 347
DODATKOWA dla wszystkich - jeśli znasz
podstawy j. angielskiego możesz w łatwy
sposób zarobić na drobne wydatki - nsoprano@gazeta.pl
DODATKOWA lub stała - poszukuję
konsultantów wellness. CV: f.rekrutacja@
o2.pl - f.rekrutacja@o2.pl
DODATKOWA praca - Pałac Margot
w Karpaczu zatrudni osobę na kelnerstwo, recepcje - praca dodatkowa (m. in.
weekendy). Aplikacje prosimy wysyłać
na adres marketing@palacmargot.pl - 75
76 10 927
DORADCA - MediaExpert zatrudni doradcę
w Punkcie Obsługi Klienta. Na aplikacje
zawierające CV i list motywacyjny czekamy
pod adresem mailowym rekrutacja@
mediaexpert.pl z dopiskiem praca Jelenia
Góra - 672 650 019
EKIPY tynkarskie/tynkarzy - od zaraz.
Praca dla ekip tynkarskich, w akordzie.
Oferty z kraju i zagranicy. Tynki cementowo-wapienne, gipspwe - 695 170 367
ELEKTRYK - Jelenia Góra - 609 480 749
ELEKTRYK i hydraulik - dom wczasowy
w Szklarskiej nawiąże stałą współpracę z
hydraulikiem i elektrykiem np. na umowę
zlecenie - 516 090 009
FRYZJERKA - do salonu w centrum Jeleniej Góry - 509 156 590

FRYZJERZY - na bardzo dogodnych
warunkach praca w salonie u holu dworca
PKP dla fryzjera z umiejętnościami - 781
191 833
GLAZURA, płytkarzy - Firma budowlana
zatrudni glazurników z doświadczeniem.
Oczekujemy fachowości i sumienności w
pracy. Gwarantujemy stałą pracę i wysokie
stawki. - 501 700 499
HANDLOWCA - Zatrudnię handlowca
do sprzedaży okien i rolet zewnętrznych.
Wymagania: własna działalność. CV
prosimy wysyłać na:rolmet@op.pl - 756
489 555
HANDLOWIEC stacjonarny - duża hurtownia części samochodowych Opoltrans zatrudni osobę z wykształceniem
motoryzacyjnym, lub doświadczeniem
w motoryzacji. CV przesyłać na adres:
s.lyczak@opoltrans.com.pl - s.lyczak@
opoltrans.com.pl
HANDLOWIEC student - pilnie szukamy
prawdziwych handlowców-studentów,
umowa zlecenie Jelenia Góra, Wrocław, Bolesławiec, Zgorzelec, Wałbrzych,
Legnica. - 691 929 536
HANDLOWIEC wyjazdowy - Hurtownia
Opoltrans zatrudni osoby znające branżę
motoryzacyjną. Wykształcenie min. średnie
mechaniczne. CV proszę przesyłać na
adres: m.krechowicz@opoltrans.com.pl m.krechowicz@opoltrans.com.pl
HANDLOWIEC, prezenter - zatrudnimy
na stanowisku handlowca - prelegenta
osoby w wieku min. 25 lat z prawem jazdy
kat. B, więcej na stronie www CV i list
motywacyjny na adres biuro@benedica.
com - 507 676 196
HOSTESSA Italia - szukam dziewczyny,
która pojechałaby ze mną do Włoch do
pracy jako hostessa. To mój pierwszy
wyjazd za granicę, dlatego nie chce
jechać sama. Wszystkie szczegóły -GG:
26388395
INFORMATYK - Hurtownia medyczna
Opal Med zatrudni informatyka - praca
dodatkowa. cv prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja@opalmed.eu Z DOPISKIEM
INFORMATYK - 75 64 72 056

INFORMATYK/PRACOWNIK biura Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Jeleniej Górze zatrudni na stanowisku
informatyk/pracownik biura. Zainteresowani: CV + list motywacyjny na adres:ul.
Obrońców Pokoju 26a, 58-500 Jelenia
Góra - 075 76 98 737
JĘZYK angielski - szukam nauczyciela
angielskiego, interesują mnie zajęcia
indywidualne od podstaw. Zależy mi na
intensywnej nauce - 885 303 715
KELNER - Pałac Na Wodzie w Staniszowie
zatrudni kelnera, bądź kelnerkę. Oferty
prosimy przesyłać na adres: info@palacnawodzie.pl - 757 557 031
KELNER, kelnerka - do nowo otwartej
restauracji w centrum Szklarskiej Poręby
- 505 035 885
KELNERA - wymagania: odpowiedzialność, uczciwość, znajomość języka obcego
- 665 501 228
KELNERKA - Karpacz - D.W. Mieszko
zatrudni - 601 552 964
KELNERKA - z doświadczeniem, na stałe.
CV proszę kierować na adres recepcja@
pensjonatmax.pl - 664 499 810
KELNERKA na weekendy - Restauracja
Karkonosze w Miłkowie zatrudni od października kelnerkę na weekendy (PT, SB,
ND) co drugi tydzień ze znajomością j.
niemieckiego - CV na meila biuro@restauracjakarkonosze.pl - 601 598 769
KELNERKA na weekendy - w Wojcieszycach. Kontakt: info@wojcieszyce.pl
KELNERKA w kawiarni - zatrudnię studentkę studiów dziennych do pracy w
kawiarni w Cieplicach. Proszę o CV na
duetcafe@op.pl - 604 352 345
KELNERKA/BARMANKA - przyjmę do
pracy w pizzerii, CV osobiście. Jeżów
Sudecki ul Długa 7a - 795 640 988
KIEROWCA - ﬁrma zatrudni kierowców
TIR, do pracy w Holandii, wymagane
ADR, karta cyfrowa, komunikatywna
znajomość j.niemieckiego, angielskiego
lub holenderskiego CV na pracazpr@
op.pl - 757 847 155

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 WYPEŁNIĆ 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
Pogotowie Weterynaryjne
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

997
998
999
985
991
992
993
994
112
531 22 99 44
75 20 700
75 20 150
75 52 374

Straż Miejska
SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Urząd Celny
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy

75 25 162
64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
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
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KIEROWCA - pilnie poszukujemy kierowce
do pizzerii. Własny samochód, znajomość
JG. Mogą być studenci zaoczni - 724
521 383
KIEROWCA do pizzerii - Pizzeria Biesiadowo pilnie zatrudni kierowcę z własnym
samochodem. Stawka 5 zł netto za godzinę
plus koszty paliwa (od 3 zł za kurs). Prosimy o pilny kontakt telefoniczny. - 531
065 055
KIEROWCA do pizzerii - zatrudnię kierowcę do pizzerii w Piechowicach, wymagany samochód, informacja 602 42 92 54
CV iwonah_k@vp.pl - 602 429 254
KIEROWCA HDS - podejmę dorywczo
prace jako kierowca. Uprawnienia na HDS
oraz Podnośniki - 784 047 798
KIEROWCA kat. B, C - Hurtownia ADVADIS zatrudni kierowców z kat B, C. Wiek
powyżej 35 lat. Cv proszę przesłać na
adres advadis@wp.pl lub złożyć w biurze.
Ul krakowska 28 Jelenia Góra
KIEROWCA kat. C - do dystrybucji napojów znającego teren Bolesławiec + okolice.
Miejsce pracy Piechowice - dzwonić między 9.00-15.00 - 609 909 692
KIEROWCA kat. C do Niemiec - 1400 euro,
mało godzin wożenia pieczywa. Wiek max.
48 lat, wyjazd 19.09, nie odpowiadam na
sms - 880 331 147
KIEROWCA kat. D - zatrudnię kierowcę
autobusu z ważnymi badaniami kurs na
przewozy osób - 601 566 298
KIEROWCA z kategorią C - Niemcy zarobek 1800 Euro. Nie odpowiadam na
smsy ani maile. Wiek Max 47. Wyjazd
19.09 - 880 331 147
KIEROWCA z kategorią C - przyjmę do
pracy kierowcę wywrotki z doświadczeniem
na Kamazie - 608 649 813
KIEROWCÓW TIR JG - ﬁrma zatrudni
kierowców TIR, do pracy w Holandii, wymagane ADR, karta cyfrowa, dobra znajomość
języka niemieckiego lub angielskiego lub
holenderskiego ewelka76@tlen.pl - 509
644 610
KONSULTANT - odżywianie - 2 dynamiczne, kreatywne osoby do współpracy
w gabinecie dietoterapii. Wymagania:
wykształcenie średnie + zdecydowanie,
chęć nauki, otwartość na nowe doświadczenia i informacje. Szkolenie od podstaw.
- 691 967 676
KRAWCOWA - do pracowni krawieckiej w
Jeleniej Górze - 507 377 077
KREATYWNYCH - osób do pracy aplikacje
na mail cheros@wp.pl - 508 173 957
KUCHARZ - do pizzerii/restauracji wiek do
26 lat - 601 622 102
KUCHARZ - Karpacz - przyjmę do pracy w
Restauracji w Karpaczu Kucharza - samodzielnego - 515 579 322
KUCHARZ - Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni kucharza, wymagane doświadczenie. Aplikacje prosimy wysyłać na
adres marketing@palacmargot.pl - 75
76 10 927
KUCHARZ - ze znajomością kuchni
włoskiej zatrudnimy w lokalu w Cieplicach
- 665 163 087
KUCHARZ, kelnerka - Restauracja w
Karpaczu zatrudni - 509 683 666
KUCHARZ, kucharka - do restauracji w
Karpaczu - 504 015 783
LEKTOR angielskiego - zatrudnimy lektora
angielskiego do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym. CV i LM prosimy przysłać
na adres: anna.czyzewska@ceatut.pl 661 933 903

MAGAZYNIER - Firma Polcolorit S.A.
w Piechowicach zatrudni magazyniera.
Wymagane uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych oraz min rok pracy w
magazynie. CV - kadry@polcolorit.pl lub
osobiście - 075 75 47 310
MAGAZYNIER - Hurtownia Advadis
zatrudni magazyniera z uprawnieniami
na wózki widłowe. Wiek powyżej 35lat.
Cv proszę przesłać na adres advadis@
wp.pl lub złożyć w biurze. Ul krakowska
28 Jelenia Góra
MARKETING - hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni specjalistę do spraw marketingu.
Wymagane doświadczenie - 504 376 500
MASZ kontakty zagraniczne - poszukuję
osób do współpracy z kontaktami zagranicznymi w całej Unii, a zwłaszcza w
Niemczech i Czechach. Mail: mz24@g.
pl - 609 232 921, 757 558 314
MECHANICY - Firma zatrudni osoby z
wykształceniem mechanicznym mające
staż pracy przy naprawie maszyn i urządzeń przetwórstwa tworzyw sztucznych
- 609 492 718
MECHANIK - Niemcy - szukam młodego
samodzielnego mechanika samochodowego. Warunki 300 euro mieszkanie bilet
miesięczny - 0049 163 74 23 169
MECHANIK maszyn - Rozlewnia Wody
Kapellanka w Podgórkach poszukuje
mechanika maszyn rozlewniczych. Umowa
o pracę, wynagrodzenie zasadnicze +
premia motywacyjna - 757 137 187
MECHANIK samochodów ciężarowych
Niemcy - 1500 Euro na początek, z kat
C. Nie odpowiadam na SMS ani msile,
wyjazd.19.09 - 880 331 147
MGR biologii - Szkoła Policealna zatrudni
na umowę o dzieło mgr biologii z przygotowaniem pedagogicznym. CV proszę
przesyłać na maila jgora.plejada@op.pl
- 75 648 83 85
MGR matematyki - Szkoła Policealna
zatrudni na umowę o dzieło mgr matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. CV
proszę przesyłać na mail jgora.plejada@
op.pl - 75 648 83 85
MŁODY, silny - praca w gospodarstwie dla
solidnego mężczyzny - 721 517 462
MODEL - zdjęcia odzieży - ﬁrma odzieżowa
poszukuje modela do zdjęć reklamowych
koszulek sportowych - wysportowana
sylwetka, muskulatura. Zdjęcia na adres
bzkar@o2.pl
MONTER - firma zatrudni na umowę
zlecenie osobę do montowania, balustrad
balkonowych. Wymagane prawo jazdy
kategorii B, znajomość sprzętu spawalniczego i ślusarskiego. Zatrudnię od razu
- 606 376 733
MONTER kotłowni parowych - umiejętność
czytania rys., doświadczenie w montażu
kotłowni parowych(udokumentowane),
umiejętność poprowadzenia brygady,
spawanie gazowe i elektryczne., umiejęt.
montażu CU oraz PP, kultura osobista 602 461 297
MONTER rusztowań Niemcy - z kat. C,
zarobek 1800 do 2400 euro, zakwaterowanie 120 Euro,Nie odpowiadam na sms
tel.od 15 do 19 - 880 331 147
MONTERZY - podejmiemy współprace z
monterami stolarki okiennej i drzwiowej.
Wymagania: znajomość j. angielskiego
lub niemieckiego, gotowość do założenia
działalności gospodarczej. E-mail: biuro@
regess.eu - 513 126 211
MURARZY - podejmiemy współpracę z
murarzami. Praca za granicą. Wymagania: gotowość do założenia własnej ﬁrmy.
E-mail: biuro@regess.eu - 513 126 211
NIEMIECKI i angielski dla dzieci - Poszukuję nauczycieli do dzieci w wieku 6 i 7 lat.
Nauka w domu w Świeradowie Zdr. - 502
171 925
OBSŁUGA klienta - OPAL MED zatrudni
osoby do telefonicznej obsługi klienta.
Atrakcyjne warunki pracy i płacy. cv
prosimy kierować na adres : rekrutacja@
opalmed.eu - 75 64 72 056
ODWAŻNE panie - sesja zdjęciowa.
Reklama bielizny. Duże wynagrodzenie.
zdjęcia w bieliźnie prosimy wysyłać na
maila, odezwiemy się do wybranych kandydatek - xxx_00@poczta.fm
OFERTA na 18 września - opieka nad
kobietą, 79 lat, w miejscowości Geislingen.
Podopieczna porusza się samodzielnie.
Cierpi na demencję, ma problemy z
ciśnieniem. Koniecznie potrzebne prawo
jazdy! - 75 722 32 32
OPERATOR koparko-ładowarki - praca dla
operatora - 793 240 653
OPERATOR wózka widłowego - Firma
Polcolirit S.A. w Piechowicach zatrudni
operatora wózka widłowego. Wymagane
uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. CV- kadry@
polcolorit.pl lub osobiście. - 075 75 47
310
OPIEK Niemcy - potrzebna pani na zmianę
do opieki w Niemczech bez pośredników
- 695 323 436

OPIEKUNKA do dziecka - z doświadczeniem do 10 miesięcznego synka. Kontakt
tel. lub mail: sloneczka1@o2.pl - 696
531 568
OPIEKUNKA do Niemiec - z własną
działalnością gosp. j. niemiecki. Do kobiety
81 lat, całkowicie sprawna fizycznie z
demencją. 1300euro. CV ze zdjęciem i
tel. stacjonarnym na: de2007po@onet.
eu - de2007po@onet.eu
OPIEKUNKA Niemcy - praca dla opiekunki
40+, z prawem jazdy i niemieckim oraz
własna działalnością gospodarczą, podopieczna samodzielna, potrzebuje osoby
do prowadzenia domu, lubiącej pływanie,
od 1.10 na zmiany, płaca 1250 euro - 602
320 892
OPIEKUNKA osób starszych - legalna
praca dla Opiekunek, Niemcy, wysokie
zarobki. Wymagamy znajomości j. niemieckiego - Al. Jerozolimskie 44, p. 213, 00-024
Warszawa, e-mail: opieka@heart24.pl
- 517 959 664
OPIEKUNKI - umowa o pracę - CURAmedi zatrudni legalnie opiekunki do pracy
w Niemczech. Lepszy niemiecki-wyższe
zarobki. Wyjazdy od zaraz. medirekrutacja@wp.pl - 75 611 20 15
OPIEKUNKI osób starszych - w Niemczech. Wynagrodzenie 900-1300 euro
netto + bezpłatne zakwaterowanie i
wyżywienie. Wymagana komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Certyﬁkat
agencji zatrudnienia Alma Var - 5185 - 75
647 44 02
OSOBA do klipsowania - zatrudnię osobę
uczącą się (szybką i sprawną) do klipsowania towaru, od PN do PT od godz. 12.00
- pilnie - 756 454 407
PIELĘGNIARKA z uprawnieniami - dyspozycyjna z uprawnieniami potrzebna.
Karpacz - 602 497 946
POKOJOWA - Karpacz - D.W. Mieszko w
Karpaczu - 601 552 964
POKOJOWA w hotelu - *** Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni pokojową na cały
etat - 506 023 688
POMOC budowlana - Niemcy - szukam
młodych pomocników budowlanych. 8
euro na godzinę. Warunek posiadanie
gewerby. Wydatki 3oo euro, mieszkanie
80 euro, koszt dojazdu do pracy - 0049
16 37 42 3169
POMOC kuchenna - Karpacz - D.W.
Mieszko zatrudni - 601 552 964
POMOC kuchenna - Karpacz - przyjmę do
pracy w Restauracji w Karpaczu Pomoc
Kuchenną z doświadczeniem - 515 579
322
POMOC kuchenna - przyjmę od zaraz
do restauracji w Jeleniej Górze pomoc
kuchenna więcej info w restauracji MEZOPOTAMIA UL SZKOLNA3 - 513 688 489
POMOC kuchenna i kelnerka - zatrudnię
do restauracji OLD PUB w Teatrze Jeleniogórskim. Pomoc kuchenna po szkole
gastronomicznej do 30 lat. Kelnerka najlepiej studentka studiów zaocznych. Tel.
w godz. 11-18. - 501 328 176 lub 502 667
208 w godz. 11-18
POMOCNIK na budowę - 15 złh - 506
560 770
POMOCNIK na dach - firma przyjmie
pomocnika - praca na dachu - 603 376
628
POMOCNIK na stromy dach - stawka 8
zł/h - 781 050 611
POSZUKUJĘ fotografa, który potraﬁ wykonać zdjęcia 360 stopni pokoi pensjonatu
- 781 331 441
POSZUKUJĘ opiekunki - poszukuję pani z
Jeleniej Góry najlepiej z okolic Zabobrza do
opieki nad dzieckiem - 794 055 686
POSZUKUJĘ zaufanej osoby - która zna
się na podłączeniach urządzeń sanitarnych
oraz OC. Wymagana lojalność, chęci do
pracy, doświadczenie, rzetelność - 509
784 121
PRACA - au pair - Francja - praca dla
chłopaka lub dziewczyny do 25 r.ż. wym.
prawo jazdy. Kontakt: GG: 3169166, mail:
Danielpl2926@hotmail.com
PRACA dla kelnera - Hotel w Świeradowie
Zdroju zatrudni osobę z doświadczeniem
na stanowisko kelnera/kelnerki. CV prosimy wysyłać na adres mailowy villa@
vital-resorts.eu - 075 78 16 300
PRACA dla kobiet - zgłoszenia na maila:
rekrutacja.7@tlen.pl
PRACA dla kobiety - praca na stoisku z
ﬁranami w salonie Dekora. Mile widziane
doświadczenie handlowe i wymagane
wykształcenie min. średnie. Wiek do 45
lat. Zapraszamy z CV do placówki ﬁrmy, ul.
Sygietyńskiego 14 JG - 075 64 248 74
PRACA dla mężczyzny - praca w sklepie
na stanowisku z dywanami - wymagane
prawo jazdy kat. B - 075 64 248 74
PRACA dla spawacza - zlecę wykonanie
konstrukcji szklarniowej - niedoświadczonym dziękuję - 502 661 955
PRACA dla sprzedawcy - poszukuję
Sprzedawcy do sklepu z pamiątkami w
Szklarskiej Porębie. Wysokie zarobki 509 400 922
PRACA dodatkowa - Firma Eurocent
zatrudni do udzielania pożyczek - chwilówek. Wysokie prowizje. Praca dodatkowa.
CV wyślij : slawek56@vp.pl
PRACA dodatkowa - Zarabiaj na sprzedaży praktycznych produktów do domu,
ﬁrmy Betterware. Poznaj naszą ofertę i
szczegóły współpracy, wejdź na stronę 791 116 478
PRACA na budowie - 793 240 653
PRACA na stałe - Pizzeria „Dalmacija”
zatrudni: pomoc kuchenną oraz kucharza z doświadczeniem. Proszę dzwonić
albo zgłaszać się osobiście z CV. - 75
76 48 006

PRACA na Wyspach Greckich - kelnerki,
obsługa fast food - ze znajomością języka
angielskiego; wynagrodzenie 700-800 euro
miesięcznie; bezpłatne zakwaterowanie i
wyżywienie; certyﬁkat agencji zatrudnienia
ALMA VAR - 5185 - 75 647 44 02
PRACA w biurze - ze znajomością języka
czeskiego. Kontakt CV na maila: oknet@
adres.pl - 600 323 643
PRACA w gastronomii - praca w bufecie
studenckim dla osób młodych i komunikatywnych - 697 083 314
PRACA w Holandii - praca w zakładach
mięsnych w Holandii na stanowiska
Rozbieracz - wykrawacz oraz ubojowiec.
Stawki 9 - 10,5 euro/h. Tel: 609 290 383
lub 75 74 142 45, mail: katarzyna231274@
wp.pl
PRACA w marketingu - wymagana jest
dobra prezencja, wiek 20 – 25 lat. Oferuję
dobre zarobki. Mail z kilkoma zdjęciami
i aktualne CV proszę wysyłać na adres:
info@softbau.pl. Mile widziana znajomość
języków obcych
PRACA w Niemczech - ciężka praca na
dachach - 608 708 640
PRACA w Niemczech - potrzebna kobieta
do pracy w knajpie wiek powyżej 25 lat 0049 176 759 962 58
PRACA w ochronie - poszukujemy pracowników ochrony do hipermarketu - 531
701 115
PRACA w ochronie - Praca w ochronie - ( II
gr - stopień umiarkowany ) - 757 534 222
PRACA w ogrodnictwie - zatrudnię mężczyznę do pracy w ogrodnictwie - 605
410 790
PRACA w recepcji - Hotel w Świeradowie
Zdroju zatrudni osobę ze z najmozością języka niemieckiego na stanowisko
recepcjonistki. CV prosimy wysyłać na
adres mailowy villa@vital-resorts.eu - 075
781 63 00
PRACA w salonie okien - przyjmę kobietę
z doświadczeniem handlowym - 514
000 838
PRACA w sklepie - Przyjmiemy do pracy
młode i ambitne osoby. Oferujemy pracę w
miłej atmosferze i fajnej ekipie. Chętnych
zapraszamy wraz z ofertami do sklepu 50
Style, znajdującego się w pasażu Tesco
- 50 Style
PRACA w weekendy - praca dwuzmianowa
w sklepie spożywczym na Zabobrzu. Stanowisko kasjer - sprzedawca. Wymagana
książeczka san.- epid. - 601 678 617
PRACA za granicą - panią w wieku 40+,
gotową podjąć pracę poza granicami
kraju zatrudnię do legalnej lekkiej pracy
- warunek: prawo jazdy i znajomość j
niemieckiego w stopniu komunikatywnym
- 603 641 661
PRACE budowlane - zatrudnię fachowców.
Prace remontowe i ogrodnicze we Wrocławiu. Zapewniam zakwaterowanie. Praca od
zaraz - 794 319 451
PRACOWNIK na produkcję - Firma
Polcolorit S.A. w Piechowicach ul. Jeleniogórska 7 zatrudni operatorów maszyn
i urządzeń ceramicznych. Wykształcenie
min. zawodowe CV - kadry@polcolorit.pl
lub osobiście - 075 75 473 10
PRACOWNIK produkcyjny - zatrudnię
pracowników z okolic Karpacza i Kowar.
Kontakt tel. od godz. 9,00 - 14,00 - 75
76 18 965
PRACOWNIKÓW - do elewacji tylko chcących pracować z doświadczeniem. Kontakt
od 10-14.00 - 519 169 292
PRACOWNIKÓW do produkcji - Firma w
Wojcieszycach k/Jeleniej Góry przyjmie do
pracy pracowników ﬁzycznych do produkcji
wyrobów z prętów i blach. PROSTE CZYNNOŚCI - Cięcie, gięcie, itp - 603 224 439
PROGRAM partnerski - Program Partnerski „Alfa” to prosty sposób, dzięki
któremu i TY możesz zarabiać pieniądze
na sprzedaży produktów dostępnych na
platformie sprzedażowej ALFA. Więcej na
email - biuro@alfaprogram.pl
PROGRAMISTA c# lub c++ - Firma
CodeTwo poszukuje pracowników na
stanowisko Programista NET C# lub C++.
Umowa o pracę, wysokie wynagrodzenie,
więcej na naszej stronie internetowej. - 75
646 1001
PROSTA praca z katalogami - jeżeli
szukasz dodatkowego zarobku to zostań
naszym niezależnym przedstawicielem.
Naszym narzędziem do pracy są katalogi z
produktami. Wiele ciekawych promocji. Info
na email - biuro@betterwarepoland.pl
PRZEDSTAWICIEL ﬁnansowy - poszukujemy przedstawicieli finansowych.
Udzielanie pożyczek chwilówek. Wysokie
prowizje. Praca stała lub dodatkowa. CV
wyślij: slawek56@vp.pl
PRZEDSTAWICIEL handlowy - Firma
Zepter zatrudni przedstawicieli handlowych. Bardzo wysokie wynagrodzenie
prowizyjne. CV wyślij: slawek56@vp.pl
PRZEDSTAWICIEL handlowy - Hurtownia Advadis zatrudni przedstawiciela
handlowego. Wymagane doświadczenie.
Cv proszę przesłać na adres advadis@
wp.pl lub złożyć w biurze. Ul krakowska
28 Jelenia Góra
PRZEDSTAWICIELI - Firma KRBP poszukuje przedstawicieli do pozyskiwania i
obsługi klientów, wysokie prowizje. CV
proszę wysyłać - krbp-rekrutacja@wp.pl
- 509 029 334
PRZEPAKOWANIE towaru - poszukuję
wydajnej i pracowitej osoby do przepakowania towaru. Płaca 8 - 9 zł na godzinę.
Na umowę zlecenie. Kontakt tel. lub mail:
info@softbau.pl - 530 314 691
PRZEWOZY do Niemiec - Jelenia Góra
Norymberga Monachium i okolice - 663
226 009
PRZYJMĘ kelnerkę - do pracy w pensjonacie w Karpaczu - 783 993 561

RCEPCJONISTKA - Pałac Margot w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę, kelnerkę,
wymagane doświadczenie, profesjonalizm
i znajomość języka obcego. Aplikacje
prosimy wysyłać na adres marketing@
palacmargot.pl - 75 76 10 927
RECEPCJA - Hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni pracownika recepcji z doświadczeniem - 504 376 500
RECEPCJA nocki - Hotel St. Lukas w
Świeradowie zatrudni osobę do pracy w
recepcji na zmianach nocnych. CV prosimy
wysyłać na adres: info@hotel-lukas.pl. - 75
78 210 00
RECEPCJONISTA - mężczyzna - znajomość języka niemieckiego w stopniu
komunikatywnym lub/oraz angielski - 665
501 228
RECEPCJONISTA /ka - Karpacz - hotel.
Praca również dla studentów zaocznych,
na etat. Znajomość min. jednego języka
obcego - 606 303 883
RECEPCJONISTKA - recepcjonistkę z
obsługą baru przyjmę ze znajomością j. niemieckiego do Pensjonatu Karkonoskiego w
Karpaczu - 502 101 041
REGIPSIARZA - przyjmę - 601 550 454
REGIPSY - Firma budowlana zatrudni pracowników do montażu płyt GK. Wymagamy
doświadczenia, fachowości i sumienności.
Oferujemy stałą pracę i wysokie stawki. 501 700 499
REJESTRATORKA medyczna - Centrum
Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu
zatrudni rejestratorkę medyczną w Centrum medycznym Medicta w Jeleniej
Górze. Oferty kadry@poczta.cpia lub
telefonicznie - 883 358 159
REMONTY i ogrody - dam pracę we Wrocławiu z zakwaterowaniem. Remonty oraz
zakładanie ogrodu - 794 319 451
REPREZENTANT handlowy - Firma
Trans Telecom zatrudni reprezentantów
handlowych. Umowa o pracę, gwarantowany pakiet szkoleń, motywujący system
wynagrodzeń, niezbędne narzędzia pracy
CV: m.niedospial@transtelecom.eu - 517
544 897
RESTAURACJA w centrum - panią do
obsługi sali (2 stoliki i hokery) i przyrządzania podstawowych produktów fast food. z
doświadczeniem do 28 lat - 790 890 031
SAMODZIELNY kucharz - do hotel w
Szklarskiej Porębie - 504 376 500
SENIORENBETREUUNG - panie z własną
działalnością na EU lub GEWERBE do
opieki szukam. Od października ze znajomością j. niemieckiego. adriana80@gmx.
net - 0049 178 627 77 73
SKLEP - sprzedawca - do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze zatrudnię
sprzedawców - 723 952 089
SORTOWACZKA - Firma Polcolorit
S.A. w Piechowicach ul. Jeleniogórska 7
zatrudni sortowaczki. Wykształcenie min.
zawodowe. CV - kadry@polcolorit.pl lub
osobiście - 075 75 47 310
SPECJALISTA Google Adwords - Firma
CodeTwo poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista Google AdWords. Więcej
informacji na naszej stronie internetowej lub
pod nr telefonu - 75 646 1001
SPECJALISTA pieca Urlich - poszukuje do
montażu specjalistę do pieca olejowego 888 316 537
SPRZĄTANIE - obiektu handlowego na
terenie Jeleniej Góry. Mile widziane osoby
z grupami inwalidzkimi. - 600 853 208
SPRZĄTANIE biur - na 1/4 etatu - ( II gr
-stopień umiarkowany) - 609 844 079 od
8.00-15.00
SPRZĄTANIE biur - Sprzątanie biura na
1/4 etatu - stopień umiarkowany - 609 844
079 od 8.00 - 15.00
SPRZEDAWCA - do salonu ﬁrmowego
Ravel. CV ze zdjęciem i list motywacyjny
składać w sklepie (C.H Echo Carrefour) 509 427 075
SPRZEDAWCA - do sklepu spożywczego
ABC w Starej Kamienicy - 661 314 661
SPRZEDAWCA - MY SHOP FACTORY
OUTLET w Jeleniej Górze zatrudni studentów zaocznych lub osoby uczące się w trybie zaocznym na stanowisko sprzedawca
cv + zdjęcie prosimy kierować na adres
e-mail:myshopjg@onet.pl - 502 751 159
SPRZEDAWCA dyspozycyjny - na 3/4
etatu, który będzie „prawą ręką” kierownika
sklepu odzieżowego - 75 64 54 407
STAŻYSTKA - Sp. z o.o. poszukuje stażystki do biura w wieku do 25 lat. Cv wraz
ze zdjęciem proszę przesyłać na adres
e-mail: serwis09sam@o2.pl rekrutacja trwa
do końca września! - 665 775 259
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STRÓŻ nocny/dzienny - Hotel w Świeradowie Zdroju zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisko stróża dziennego/
nocnego. CV prosimy wysyłać na adres
mailowy villa@vital-resorts.eu - 075 78
16 300
STUDENT - recepcja - umowa zlecenie nocna zmiana - 665 501 228
STUDENTKI do sklepu - zatrudnię na
weekendy studentki do pracy w sklepie w
Jeleniej Górze - 723 952 089
SZPACHLARZ, malarz - stawka godzinowa (8zł/h) do uzgodnienia po okresie
próbnym - 787 952 225
SZWACZKI do Anglii - z doświadczeniem
w przemysłowym szyciu płaszczy. Pracodawca oczekuje przybycia na test, który
odbędzie się w połowie października w
Polsce. Certyfikat agencji zatrudnienia
Alma Var - 5185 - 75 647 44 02
TELEMARKETER (-ka) - praca stacjonarna przy komputerze i z telefonem w
dłoni. Wysokie prowizje um. zlecenie,
własna działalność. CV proszę słać na
mail praca@jpkomputery.com.pl - 075
64 20 210
TELEMARKETERKA - zatrudnimy studentkę/studenta jako telemarketera.
Umowa-zlecenie - 693 104 420
TELEWIZJA N Mont-sat - poszukuję osoby
odpowiedzialnej, dyspozycyjnej, kreatywnej, z dobrą znajomością branży RTVSat, na stanowisko sprzedawcy telewizji
nowej generacji N. Kontakt: rekrutacja@
mont-sat.pl
TELEWIZJA N Mont-sat - poszukuję
osoby, młodej odpowiedzialnej, dyspozycyjnej, kreatywnej z dobrą znajomością
branży RTV-Sat, na stanowisko pomocnika
instalatora anten, prawo jazdy kat. B rekrutacja@mont-sat.pl
UŁOŻENIE kabli - poszukuję elektryka
do położenia kabli UTP Kat5 i 3x1,5 na
konstrukcji metalowej i przykręcenia
puszek do ścian. Płacę 14 zł na godzinę.
Na umowę zlecenie. Praca na kilka dni 530 314 691
USTAWIACZ wtryskarek - Firma zatrudni
ustawiacza wtryskarek przetwórstwa tworzyw sztucznych - 609 492 718
WOKALIŚCI poszukiwani. - Zespół grający
muzykę chrześcijańską poszukuje osób
śpiewających. Próby w piątki o godzinie
18 w salce muzycznej MDK Muflon w
Sobieszowie - Zapraszamy kontakt GG:
1694481 - 792 190 489
WOLNE miejsca - asystent pośrednika w
obrocie nieruchomościami - wykształcenie
min. średnie, wiek powyżej 25 lat, prawo
jazdy, samochód, obsługa komputera. CV
na adres: biuro@stepien.org.pl
ZAROBEK od 2500 za sesje - dobrze
płatna praca jako modelka w filmach/
sesjach zdjęciowych XXX. Kontakt: zdjęcie (akt, topless) + imię, wiek na mail:
ﬁlmowy118@wp.pl - ﬁlmowy118@wp.pl
ZATRUDNIĘ brukarza - 793 240 653
ZATRUDNIĘ na Orlen - zatrudnię na stałe
na stację Orlen we Lwówku Śląskim osobę
nieuczącą się - 663 723 955
ZATRUDNIĘ sprzedawcę - z doświadczeniem do sklepu z galanterią i obuwiem
pasaż Tesco - 502 529 665
ZATRUDNIĘ sprzedawców - Firma zatrudni
sprzedawców na stoisko w pasażu w CH
TESCO w Jelenie Górze. Poszukujemy
osób dyspozycyjnych, komunikatywnych
łatwo nawiązujących kontakt z klientem,
odpowiedzialnych - 602 601 938
ZATRUDNIĘ studenta - do pracy w małej
gastronomii. Mile widziane prawo jazdy kat.
B - 669 241 409
ZATRUDNIĘ uczennicę - na I rok ze
szkoły wielozawodowej (mechanik) - 603
163 561
ZATRUDNIMY studentkę - (studiów
stacjonarnych) w sklepie kosmetycznym,
na dwa weekendy w każdym miesiącu.
CV w formacie .doc lub .pdf + zdjęcie prosimy przesyłać na adres: kosmetyki24@
gazeta.pl
ZATRUDNIMY studentów - MY SHOP
FACTORY OUTLET W Jeleniej Górze
zatrudni studentów zaocznych lub osoby
uczące się w trybie zaocznym na stanowisko sprzedawca cv + zdjęcie prosimy
kierować na adres e-mail:myshopjg@onet.
pl - 502 751 159
ZEPTER - poszukuje przedstawicieli
handlowych. Bardzo dobre warunki wynagrodzenia oparte o system prowizyjny. CV
wyślij : slawek56@vp.pl
ZLECĘ remont - pokoju mieszkaniowego
- 502 588 755

KUP, SPRZEDAJ, ZAMIEŃ, WYNAJMIJ
NIERUCHOMOŚĆ
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
Np.
PT.JEL: Sprzedam
duzy dom mieszkalny połozony na
dzialce 1060m2
w Cieplicach
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Zlecę wymurowanie domu - można wejść
na budowę za tydzień, ściany Solbet plus
wieńce - 603 191 348

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Jako pielęgniarka dyplomowana - do
osób starszych, chorych. W domu
pacjenta. Kontakt tel. po godz. 18:00 756 474 229
Poszukuję pilnie pracy - znajomość
kasy fiskalnej, wykształcenie średnie.
Jestem osobą pracowitą, zaradną, kompetentną, uczciwą. Bardzo zależny mi na
pracy - 661 279 210
Szukam dodatkowej pracy - jako pomoc
domowa. Posprzątam, ugotuję - na terenie
Jeleniej Góry - 724 281 495
Szukam pracy w firmie - prowadzisz
firmę, ale jesteś samotna - ja też, ale
szukam pracy. Ty daj mi pracę, a ja dam
tobie wszystko, czego ci brakuje. Uczciwy,
abstynent - 783 411 148
Technik farmacji szuka stażu - 6-letnie
doświadczenie pracy w aptece - 517
762 478
Zarządca nieruchomości - przyjmie propozycje zarządzania budynkiem wspólnoty
mieszkaniowej, pensjonatem, hotelem
- 609 174 477

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dla klienta z gotówką - mieszkanie Jelenia Góra - Cieplice. N.Żebrowscy lic.
998 - 505 074 854
Mieszkanie w Cieplicach - 2-3 pokojowe
po remoncie na pierwszym piętrze z balkonem, ogrzewanie z sieci, w kamienicy w
centrum lub bardzo blisko - pilnie( gotówka)
lic. 4917 - 604 869 172
Dla klienta - z gotówką poszukujemy
mieszkania na wsi N.Żebrowscy lic. 998
- 505 074 854
Dom dla klientki - poszukujemy domu
wolnostojącego, małego do 130 m2, w
Wojcieszycach, Sobieszowie, Piechowicach lub Jeżowie Sudeckim. Cena do
310000 zł. Nieruchomości Jeldom, lic.
3059 - 602 727 242
Grunt rolny lub rekreacyjny - w Borowicach, Przesiece, Michałowicach lub okolicy.
Może być nawet 200-300 m2. Pomogę przy
podziale geodezyjnym - 791 156 177
Hale ok.200 m - skup złomu, warsztat lub
stolarnie na terenie przemysłowym w Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy do 200000 po
godz 15 - 795 849 394
Każde auto do 1000 zł - gotówka od ręki
- 722 128 501
Młode małżeństwo - kupi mieszkanie 2
pokojowe, do 50 m2, w Jeleniej Górze lub
okolicach. Niedrogo. Bez pośredników 667 470 560
Mieszkanie - 2 pokojowe do 110000 bez pośredników - 607 109 785
Mieszkanie 2 pokoje - do 54 m2, do
trzeciego piętra, Jelenia Góra, Zabobrze.
Zdecydowany klient. Nieruchomości
Rychlewski - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokoje - w Cieplicach lub
Sobieszowie. Gotówka. lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - z garażem lub
ogródkiem. Zdecydowany klient z gotówką,
lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie do 100000 zł - może być do
niewielkiego remontu, na terenie Jeleniej
Góry. Bez pośredników - 663 136 720
Mieszkanie do remontu - do 2000 za m2,
powyżej 40 m2. Preferowane Zabobrze.
Powyżej II pietra tylko z windą. Proszę o
kontakt po godz. 12:00 - 888 940 521
Mieszkanie na Kiepury - dla zdecydowanej klientki z gotówką; dwupokojowe
do 2 piętra. PILNE. Marcin Chaszczewicz,
lic.14414 - 660 359 500
Mieszkanie w Janowicach Wielkich
- około 50 m2. Bez pośredników - 661
846 430

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Dom - nowy, nowoczesny. Ogród 340
m2, 2 garaże. Wiele możliwości użytkowania, bez pośredników, więc taniej
- 501 726 467
Dom w Piechowicach - 260 m2, nowy,
do zamieszkania. 5 pokoi + salon.
Cena 590000 zł. Osiedle Młodych - 725
500 162
Ładne działki budowlane - 18 i 20 ar,
położone w Łomnicy, blisko wzgórza.
Piękny widok na Śnieżkę i Karkonosze,
a od wschodu widok na Krzyżną i Sokolik - 504 924 825
M3, 65 m2 - parter, po remoncie - 609
655 488
Mieszkanie na Zabobrzu - ul. Moniuszki
2. 70 m2, 4 pokoje, I piętro. Piwnica.
Cena 205000 zł. Bez pośredników - 725
500 162
Mieszkanie w Mysłakowicach - 58 m2,
pokój, kuchnia z aneksem, łazienka 603 925 373
Mieszkanie, 100 m2 - w Jeleniej Górze,
ul. Wrocławska. Komfortowe. Kuchnia,
łazienka, salon, 2 pokoje, garaż. Po
remoncie. Blisko przystanek autobusowy. Cena 340000 zł - 662 358 052
Mieszkanie, 68 m2 - CO gaz, słoneczne, I piętro. Centrum Jeleniej Góry.
Sprzedam lub zamienię na domek na
wsi - 722 080 464

og£oszenia
Pół domu na wsi - do remontu. Tanio
- 665 733 268
Pół nowego domu - z wyposażeniem.
Działka 565 m2. Mysłakowice - 603
782 934
398679. Działka budowlana 25 zł/m - w
Płoszczynie 1.14 ha z możliwością podziału
geodezyjnego, woda przy granicy, planowana kanalizacja, lekko nachylona w kier.
Pd-Wsch. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz lic. 14414 - 660
359 500
399275. Działka budowlana Łomnica - pow
3300m2 uzbrojona, płaska, kwadrat, niezadrzewiona, cena 70zł/m2 do negocjacji lic
12470 - 669 714 707
399176. Działka budowlana w Wojcieszycach - 4271 m2, lic.12470 - 693 810 808
399611. Działka Osiedle Czarne - i 1200
m2 - 693810808
398911. Działka w Mysłakowicach - 1100
m2. Atrakcyjna, uzbrojona, z widokami,
obok centrum Mysłakowic. Cena 95000
zł. Lic. 9549. Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
399120. Działki 20 zł/m2 - od 688 m2 do
1100 m2, rolne, blisko strefy zabudowy,
w Jeżowie Sudeckim. Nieruchomości
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
399114. Działki 35 zł/m2 - budowlane,
od 1500 m2, do 2200 m2 z dostępem
do mediów, 13 kim od Jeleniej Góry. Nieruchomości Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
400594. Garaż ul. Sudecka - Garaż
jednostanowiskowy w zabudowie szeregowej położony w Centrum Jeleniej Góry.
Garaże w doskonałej lokalizacji otoczone
budynkami mieszkalnymi. Nieruchomości
Karkonoskie lic. 6327 - 501 357 406
400584. Karpacz developerskie - mieszkanie 2 pokojowe położone w niewielkim
apartamentowcu w Centrum Karpacza, z
bardzo dużym balkonem oraz miejscem
parkingowym. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 6327 - 501 357 406
399786. Kawalerka - po remoncie o
powierzchni 22,10 m2. W bloku 4-piętrowym
blisko centrum. Wymienione okna i drzwi
na ścianach gładzie. Nowa łazienka,
kuchnia w zabudowie. Czynsz 85 zł/m-c.
Lic. 2400 - 669 620 071
400119. Kawalerka - blisko centrum 25
m2. Blok wielorodzinny, ocieplony, klatka
schodowa czysta i zadbana. Spokojna
okolica w pobliżu park. Czynsz 160 zł/m-c
z fund. remontowym. N.Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
400601. Kawalerka 36m2 - w stanie deweloperskim z dużym balkonem, na parterze,
dobra lokalizacja 5 min do centrum autem.
lic 13225 - 605 079 790
400060. Kawalerka 77 000 - okazja Cieplice ścisłe centrum mieszkanie w
kamienicy na drugim piętrze, do remontu.
Czynsz 60 zł Nieruchomości Partner, lic.
917 - 604 508 308
399155. Kawalerka 80.000 - po remoncie,
na obrzeżach Jeleniej Góry, własne ogrzewanie, kilkurodzinny dom. Nieruchomości
Otti lic. 13225 - 603 491 335
400557. Kawalerka Cieplice - Ogrzewanie
gazowe - piec dwufunkcyjny, okna nowe
PCV, ściany tynki malowane. Dobry rozkład
mieszkania - pokój ok. 16 m2, kuchnia
ustawna. Nieruchomości Karkonoskie
lic.6327 - 501 357 406
400555. Kawalerka Karpacz - Ogrzewanie
gazowe, okna drewniane, drzwi standardowe. Nieruchomość do remontu. Cena
90.000 zł. Nieruchomości Karkonoskie lic.
6327 - 501 357 406
398654. Kawalerka Os. Orle - słoneczna
kawalerka - nie wymaga remontu. Nieruchomości Karkonoskie - 501 090 928
400126. Kiepury - 54 m2 - M2 na 4 piętrze
z pięknym widokiem na Górę Szybowcową
i panoramę miasta. Przestronne pokoje,
wyjątkowo duża łazienka i kuchnia. Niski
czynsz. Tylko 169000 zł lic. 5524 - 503
111 466
399314. Kiepury 135.000 - 2 pokojowe
mieszkanie z dużym balkonem i zabudową
kuchenną w cenie. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
398915. Komfortowa szeregówka - w
Cieplicach, środkowa, 246 m2. 6 pokoi.
Działka 430 m2. Cena 550000 zł - warto,
lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
400596. Komfortowe 2 pokoje - Zabobrze II
po remoncie, 52 m2 IV piętro bloku z windą
-175 tys. zł. Rychlewski nieruchomości, Lic.
9549 - 602 732 135
400494. Kowary 139000 zł - rozkładowe
i przytulne mieszkanie 3 pokojowe 48,20
m2 położone na drugim piętrze. Nieruchomości Pindyk licencja 96 - 75 75 23 505;
607 270 989
398436. Lokal 73 m2 - składa się z dużej
kuchni połączonej z jadalnią, dwóch
ustawnych sypialni, przedpokoju oraz
łazienki z WC. Czynsz 70 zł, lic. 4917 721 185 158
400588. Lokal w centrum - mieszkanie w
ścisłym centrum Jeleniej Góry z możliwością przeznaczenia na lokal usługowy - 697
397 297, 75 75 22 980
400130. M2 - 51 m2 - mieszkanie na
Sobieskiego. Kompletnie umeblowane w
wyższym standardzie, bardzo słoneczne
i ciepłe. W cenie zabudowa kuchenna i
wyposażenie. Bardzo atrakcyjna cena-tylko
165000 zł lic. 5524 - 503 111 466
399720. M3 - 50 m2 zadbane - mieszkanie
3 pokojowe po remoncie, kuchnia w zabudowie, balkon, piwnica. Cena 215000 zł lic
13225 - 605 079 790
400124. M3 na 1 maja - Piękne mieszkanie po kapitalnym remoncie z własnym
miejscem parkingowym. Poddaszowe 92
m2 po podłodze. Cena 265000 zł lic. 5524
- 503 111 466

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

399251. M3 w centrum - 65 m2 na 1
piętrze w okolicy Wzgórza Kościuszki.
Przestronne, ciepłe, z balkonem i piwnicą,
po częściowym remoncie. 220.000 zł do
negocjacji. lic. 5524 - 503 111 466
398438. M3 Zabobrze - dla zainteresowanego klienta poszukuję mieszkania chętnie
na Kiepury. Nieruchomości Partner, lic.
4917 - 604 508 308
399784. Maleńki domek - w Lubaniu 43 m2
na działce o pow. 80 m2 nie wymagający
żadnych nakładów. Parter - salon, kuchnia,
łazienka, piętro - duża sypialnia z oknami
połaciowymi, cena 160000 - nPartner, lic.
4917 - 604 869 172
400418. Mieszkanie 111 m2 - słoneczne
mieszkanie 3 pokojowe w kamienicy na 3
piętrze, ul. Wyczółkowskiego, rozkładowe,
duża kuchnia i przedpokój, 2 balkony,
drewniane podłogi i drzwi. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
399210. Mieszkanie 143000 zł - za 40 m2
na Zabobrzu po kapitalnym remoncie, piętro drugie N.Ż Lic. 998 - 509 156 552
399631. Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne i zadbane mieszkanie 2-pokojowe
o pow. 48,73 m2 położone na pierwszym
piętrze w kamienicy w okolicy Małej Poczty.
cena 155000 zł Nieruchomości Pindyk
Licencja 96 - 75 75 23 505; 607 270 989
400456. Mieszkanie 2 pokojowe - na
2-piętrze 48 m2. Blok 4 piętrowy ocieplony
na Zabobrzu. Mieszkanie środkowe,
funkcjonalne, ciepłe. Wymaga remontu.
Czynsz 198 zł/m-c. N.Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
399134. Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, przestronne o pow. 59,76 m2 na
I-piętrze. Po remoncie kapitalnym, rozkładowe. Budynek wielorodzinny, blisko centrum. Czynsz 180 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071
399627. Mieszkanie 2 pokojowe - eleganckie na II-piętrze o pow. 48 m2. Blok
IV-piętrowy na Zabobrzu III. Mieszkanie
rozkładowe słoneczne z balkonem. Nie
wymaga nakładów finansowych. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
398657. Mieszkanie 2 pokojowe - na II-piętrze 48 m2. Blok IV-piętrowy ocieplony na
Zabobrzu. Mieszkanie środkowe, funkcjonalne, ciepłe. Wymaga remontu. Czynsz
198 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
400025. Mieszkanie 2 pokojowe - na
3-piętrze 48 m2. Rozkładowe, środkowe,
słoneczne. Pokoje ustawne, duża kuchnia
z meblami na wymiar. Blok 4-piętrowy
ocieplony, dobra lokalizacja. Czynsz 262
zł. lic. 2400 - 669 620 071
400170. Mieszkanie 2 pokojowe - na
I-piętrze w ładnej kamienicy 54 m2.
Mieszkanie po kapitalnym remoncie. Nowa
kuchnia i łazienka. Rozkładowe, słoneczne.
Czynsz 154 zł/m-c w tym fund. rem.
N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
398667. Mieszkanie 3 pokojowe - na
III-piętrze 53,70 m2. Blok IV-piętrowy na
Zabobrzu II. Mieszkanie rozkładowe, słoneczne z dużym balkonem. Niski czynsz.
Cena do negocjacji. N,Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
400466. Mieszkanie 3 pokojowe - przestronne, funkcjonalne na Zabobrzu II, 61,19
m2. Duży przedpokój. Blok 4-piętrowy
ocieplony w dobrej lokalizacji. Mieszkanie
do remontu. Czynsz 330 zł/m-c. N.Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
399682. Mieszkanie 3 pokojowe - o b.
dobrym standardzie 62,31 m2. Rozkładowe
z balkonem. Blok IV-piętrowy na Kiepury.
Doskonała lokalizacja. Czynsz 360 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 669 620 071
398447. Mieszkanie 3 pokojowe - na
I-piętrze, 65 m2. Rozkładowe, środkowe,
słoneczne w doskonałej lokalizacji. Pokoje
przestronne, ustawne. Ogrzewanie z sieci.
Blok 4-piętrowy blisko centrum w pobliżu
park, lic. 2400 - 669 620 071
398387. Mieszkanie 3 pokojowe - przestronne, funkcjonalne na Zabobrzu II, 61,19
m2. Blok 4-piętrowy ocieplony. Mieszkanie
do remontu. Czynsz 330 zł/m-c. Dobra
lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
398929. MIeszkanie 3 pokojowe - 66 m2,
os. Fampy, III pietro w bloku IV piętrowym.
Lic. 9549, Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
400070. Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne 59 m2. W bloku 4-piętrowym ocieplonym w cichej okolicy. Klatka schodowa
wyremontowana, zadbana. Ogrzewanie z
sieci. Czynsz 335 zł/m-c. N.Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
399735. Mieszkanie 3 pokojowe Cieplice
- Osiedle Orle parter po remoncie 54 m2,
lic. 5877 - 500 122 446
400039. Mieszkanie 4 pokojowe - 79
m2, 2 balkony, osobne WC, łazienka z
oknem. Możliwa zamiana na kawalerkę
lub dwupokojowe z dopłatą. Zapraszam na
prezentację. marcin.chaszczewicz@gmail.
com lic. 14414 - 660 359 500
399318. Mieszkanie 4 pokojowe - na
I-piętrze w bloku 2 piętrowym 65,62 m2.
Rozkładowe, słoneczne, bardzo ładne.
Spokojna, zielona okolica. Czynsz 393
zł/m-c + 98 zł fund. remontowy. N.Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
399595. Mieszkanie 4 pokojowe - Noskowskiego, możliwa też zamiana na kawalerkę
lub 2 pokojowe z dopłatą - 660 359 500
398924. Mieszkanie 4 pokojowe - w bloku,
ogrodem. Okolice ul. Hofmana, I piętro,
65 m2. Działka 700 m2, zadbane. Cena
220000 zł. Lic. 9549, Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
399217. Mieszkanie 50 m2 w JG - z
własnym strychem do adaptacji na cele
mieszkalne. Łączny metraż 100 m2. Cena
130000 zł. N.Ż Lic. 998 - 509 156 552

399117. Mieszkanie 50,47 m2 - 2 pokoje,
po remoncie, parter kilkurodzinnego
budynku w Jeleniej Górze. Nieruchomości
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
399768. Mieszkanie 61 m2 - 3 pokoje, po
remoncie, parter bloku przy ul. Kiepury
Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
399122. Mieszkanie 66 m2 - 2 pokoje (w
oryginale 3 pokoje ) po remoncie, parter
bloku na Zabobrzu III Nieruchomości
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
399238. Mieszkanie 80 m2 w centrum mieszkanie trzypokojowe tylko 180000 zł,
lic. 5524 N.City - 662 112 344
399144. Mieszkanie Armii Krajowej - 73
m2 na parterze przy jednej z głównych ulic
w JG. Idealnie nadaje się na działalność
gospodarczą- możliwość zrobienia wyjścia
na chodnik. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 790 418 318
399262. Mieszkanie dwupoziomowe - na
Zabobrzu, powierzchnia 110 m2, 4 pokoje,
2 łazienki 2 piętro, cena 350000 do negocjacji lic 12470 - 669 714 707
400184. Mieszkanie trzypokojowe - w
okolicach Liceum Żeromskiego, niskie
piętro, wspólny ogródek, niskie koszty
utrzymania. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
400182. Mieszkanie trzypokojowe - w
idealnej lokalizacji, III piętro, z balkonem,
cena 175000 zł. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
399168. Mieszkanie w centrum - po
remoncie, 3-pokojowe o pow. 82,13
m2. Funkcjonalne, ciche w budynku
4-piętrowym wielorodzinnym. Klatka
schodowa zadbana. Czynsz niewysoki.
N.Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071
399704. Mieszkanie w Cieplicach - Cieplicach na poddaszu 100 m2 po podłodze, 80
m2 powierzchni użytkowej.do zamieszkania od zaraz, lic. 5877 - 515 285 788
399107. Mieszkanie w Jeżowie Sudeckim - 53 m2, 3 pokoje, pierwsze piętro w
kamienicy, nowe okna, bezczynszowe.
120 000 zł Nieruchomości Rychlewski, lic:
9549 - 667 219 752
398909. Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe. 50,5 m2, II piętro w kamienicy,
po remoncie, zadbane. Cena 143000 zł,
lic. 9549. Nieruchomości Rychlewski - 602
732 135
400127. Mieszkanie XX-lecia - Do sprzedania mieszkanie w Cieplicach położone
na III piętrze w bloku 39,40m2 oferuje: 2
pokoje, kuchnię, łazienkę z WC, przedpokój
i balkon nr.lic 5877 cena do negocjacji - 515
285 788
398352. Mieszkanie z balkonem - 35 m2,
blok koło Zeto, I piętro. Jasna kuchnia,
ładna łazienka. Rychlewski Nieruchomości,
lic. 9549 - 501 736 644
398338. Mieszkanie za 120000 zł - 3
pokojowe w Jeżowie. 53 m2. Blisko
miasta, autobusu i sklepu. I piętro okna
PCV, pomieszczenie gospodarcze. Bezczynszowe. Rychlewski Nieruchomości,
lic. 9549 - 501 736 644
400559. Mieszkanie, 3 pokoje, Kowary
- położone na II piętrze w przedwojennej
kamienicy. Mieszkanie z ciekawą aranżacją - adaptacja strychu. Okna i drzwi
drewniane. Nieruchomości Karkonoskie,
lic. 6327 - 501 357 406
398381. Mieszkanie, 85 m2 / 195 000
zł - ładne mieszkanie, rewelacyjna cena.
Pilne. Artur Wowk; os.odp. D. Banaszak
nr lic.10171 - 508 240 830
398383. Mieszkanie, 95000 za 45 m2 - w
spokojnej okolicy tylko 4 km od JG. Dwa
pokoje, kuchnia i łazienka na parterze,
dodatkowy pokoik poza metrażem piętrze.
Artur Wowk; os.odp. D. Banaszak nr lic.
10171 - 508 240 830
399732. Mieszkanie, Zabobrze - 145000
zł, 54 m2, 3 pokoje I piętro Karłowicza. Lic.
5877 - 500 122 446
398384. Mieszkanie, Zabobrze 2 pokoje
- 37 m2, budynek ocieplony, okna PCV,
wszędzie blisko. Artur Wowk; os.odp. D.
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 830
399212. Morcinka - 31 m2 po podłodze
ponad 50 m2, w całości wyposażone.
Dobry standard wykończenia- nie wymaga
wkładu finansowego. Doskonała lokalizacja. Zapraszam na prezentacje: Kamil Ż
nPartner. lic. 4917 - 604 906 257
400000. Najtańsze na Kiepury - mieszkanie trzypokojowe 61 m2, rozkładowe,
słoneczne, drewniane podłogi, nowe okna,
lic. 5524, N.City - 662 112 344
399165. Nowe m-3 - Mieszkanie wyposażone, salon z aneksem kuchennym, 2
sypialnie, łazienka z oknem. Cena 265000
zł Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
400044. Nowe trzypokojowe - atrakcyjne
nowe mieszkanko na drugim piętrze. Salon
połączony z aneksem kuchennym, dwie
sypialne, łazienka z oknem. Cena 265 tys.
zł Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604
508 308
399178. Nowy dom - z widokami 160 m2
na działce 2000 m2. Położony 9 km od
Jeleniej Góry. Cena 450000 zł. N.Ż Lic.
998 - 509 156 552
399717. Nowy dom 175 m2 - w Jeżowie
Sudeckim z garażem i działką, 1005 m2,
cena 640000 zł do negocjacji lic. 13225 605 079 790
400414. Okazja na Kiepury - 3 pokojowe
mieszkanie 61 m2 na 5 piętrze, słoneczne,
duży balkon, nowe okna i drewniane
podłogi. Atrakcyjna cena. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
400574. Okazja ul. Złotnicza - okna PCV,
drzwi wewnętrzne drewniane, nowe drzwi
zewnętrzne. Podłogi wykładzina oraz kafle.
Ogrzewanie gazowe - piec dwufunkcyjny.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327 - 501
357 406

400572. Okolice Os. Robotniczego mieszkanie w ocieplonym i odremontowanym bloku. Składa się z przedpokoju,
salonu z kuchnią, pokoju dziennego z
balkonem, sypialni oraz łazienki z toaletą.
Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 501 357 406
400583. Osiedle Czarne - mieszkanie 5
pokojowe położone na I piętrze w budynku
jednopiętrowym. Mieszkanie jest po
remoncie, okna PCV, drzwi drewniane po
renowacji. Nieruchomości Karkonoskie lic.
6327 - 501 357 406
400497. Park Sudecki 60 m2, nowe atrakcyjne, słoneczne mieszkanie, stan
deweloperski. 2 pokoje. Balkon. 228000 do
negocjacji. Nieruchomości Karkonoskie lic.
1740 - 503 021 047
398927. Pół bliźniaka - czarne - komfortowe, zadbane. 5 pokoi, 140 m2. Działka
401 m2. Lic.9549, Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
398367. Pół domu - 135000 zł - okolice
Jeleniej Góry. Do remontu. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 607 797 911
398919. Połowa wiejskiego domu - 3
pokoje, ok.90 m2 powierzchni użytkowej.
Działka ok. 400 m2 - w Łomnicy. Cena
150000 zł. Rychlewski Nieruchomości, lic.
9549 - 602 732 135
400416. Przytulne 2 pokojowe - na wysokim parterze, ul. Morcinka, 46 m2, słoneczne i zadbane, do odświeżenia. Cena
150000 do negocjacji. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
399177. Sobieszów 550000 zł - atrakcyjnie
położony dom wolnostojacy, zadbany do
wprowadzenia się. obszerny salon z aneksem, 3 sypialnie, 3 łazienki. Nieruchomości
Partner Lic. zaw. 4917 - 604 508 308
398912. Solidne pół bliźniaka - w Cieplicach. 220 m2, 5 pokoi. Działka 362 m2.
Ładnie utrzymany. Cena 490000 zł, lic.
9549. Rychlewski Nieruchomości. - 602
732 135
400490. Stara kamienica 3,5 ha - 1 ha
budowlany z dużą stodołą + 2,5 ha siedliskowe. 110000. Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 503 021 047
400411. Super mieszkanie 100 m2 Słoneczne 2 poziomowe, 3 pokoje, ul.
Kadetów. Całe wyposażenie pozostaje
w cenie - 255000 Lic. 7453 Cztery Kąty
- 601 869 663
400055. Szklarska Poręba - mały pensjonat - dom pensjonatowy w Szklarskiej
Porębie. Nieruchomości Partner, lic. 4917
- 604 508 308
398340. Tylko 140000 zł - za mieszkanie
3 pokojowe w Jeleniej Górze. Blok, 59
m2, własne ogrzewanie, balkon, III piętro.
Czynsz 140 zł. Rychlewski Nieruchomości,
lic. 9549 - 501 736 644
400128. W Piechowicach - pilnie trzypokojowe mieszkanie na I piętrze przy
ulicy Szkolnej. Cena tylko 120.000 zł N.
Żebrowscy lic. 998 - 505074854
400134. Willowe Cieplice 105 m2 - duże
mieszkanie położone na I piętrze pięknej
willi w Cieplicach; W cenie garaż oraz
ogródek o pow. 328 m2. Atrakcyjna cena
318.000 zł. lic. 5908 - 609500019
400479. Zabobrze kawalerka 95000 - słoneczna, dobra lokalizacja, 27 m2, 4 piętro,
do odświeżenia. Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327 - 503 021 047
400054. Zadbany dom 550000 - W
Sobieszowie na osiedlu dom z 1998 roku,
zadbany. Duży salon z kominkiem, aneks
kuchenny, 4 sypialnie, 3 łazienki, garderoba, garaż, działka 537m. Nieruchomości
Partner, lic. 4917 - 604 508 308
400016. Ziemia rolna - 2, 51 ha za 62 000
zł przy drodze asfaltowej, w Strzyżowcu.
Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
398748. Ziemia rolna 1,5 zł/m2 - w Płoszczynie, 3,5 ha + 1,9 ha. V klasa. Cena
do rozmów. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic. 14414 - 660
359 500
42m2 - 130 000pln - VI piętro, niski czynsz,
mieszkanie czyste i zadbane. Cena do
negocjacji! Lic.5877 - 500 122 445
53 m2 za 120 000 zł - mieszkanie, 3
pokoje, pierwsze piętro w kamienicy,
bezczynszowe, w Jeżowie Sudeckim.
Nieruchomości Rychlewski lic: 9549 - 667
219 752
53000 zł Jelenia Góra - działka budowlana
powierzchnia 702 m2 w Jeleniej Górze.
Wydane jest pozwolenie na budowę
budynku mieszkalno – usługowego oraz
wylane są fundamenty. Nieruchomości
Pindyk licencja 96 - 75 75 23 505; 601
209 198
69 m2 za 139 000 zł. - mieszkanie
w centrum na II piętrze do remontu,
budynek z cegły. Pełna dowolność w
aranżacji pomieszczeń. Zapraszam na
prezentację. marcin.chaszczewicz@gmail.
com lic.14414 - 660 359 500
69 m2 Zabobrze III - 3 pokoje 240.000 zł do
negocjacji, lic.1749 - 509 626 989
Atrakcyjne grunty - sprzedam - 603
954 845
Bezczynszowe po remoncie - 70 m2, 1
piętro, Słowackiego - 724 361 558
Bezpośrednio dom - do zamieszkania
150 m2 - działka 2800 m Mysłakowice
599.000 do negocjacji - 697 870 559
Bezpośrednio mieszkanie 37 m2 duży pokój, aneks kuchenny, łazienka,
balkon, piwnica 10 m2 - 697 085 197
Budowa domu w Jeżowie Sudeckim
- pod Jelenia Góra do niewielkiego wykończenia dz 13 ara słoneczna, doskonała
lokalizacja może być dwu pokoleniowa
- 603 139 918
Cieplice - piękna działka budowlana 1113 m - 609 299 524

Dom do remontu - sprzedam - 603 954
845
Dom ok. Jeleniej Góry - powierzchnia
całkowita ( z garażem) 200 m2, działka
2600 m2. W rozliczeniu może być mieszkanie. Zapraszam na prezentację: marcin.
chaszczewicz@gmail.com, lic. 14414 - 660
359 500
Dom w Jeleniej Górze - solidny, funkcjonalny, za 420000 - 507 055 422
Dom w Piechowicach - 5 pokoi, salon, 2
łazienki, ok.250 m2, najchętniej firmie, 3
tys. od metra - 605 959 510
Dom w stanie surowym - otwartym,
zadaszony. 5 km od Jeleniej Góry - 782
645 654
Dom w trakcie remontu - położony na
działce 5670 m2 z widokiem na góry w
Świeradowie. Cena do negocjacji - 506
133 299
Dwupoziomowe duże - 112 m
powierzchni całkowitej, 77 notar. Mieszkanie sprzedam, III piętro niskie kondygnacje.
Kochanowskiego na przeciwko LO Żeroma
- 260000 zł plus opłaty - 602 497 946
Działka 45 zł/m2 - działka budowlana
2200 m2 z dostępem do mediów, 15 km od
Jeleniej Góry (w ok Świerzawy) w centrum
wsi, ładne położenie na wzniesieniu cena
do negocjacji - 695 987 029
Działka budowlana - 0,53 HA położona
w Kopańcu bardzo dobra lokalizacja
doskonały dojazd blisko media atrakcyjna
cena - 697 284 785
Działka budowlana - w Wojcieszycach
4271 m2 lub 2100 m2. Piękna okolica,
dojazd asfaltowy do działki. Bez pośredników. Tanio - 608 810 644
Działka budowlana 906 m2 - budowlana,
z dostępem do mediów, blisko komunikacji
miejskiej w Jeżowie Sudeckim 87 000 zł do
negocjacji. Nieruchomości Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
Działki 5 km od miasta - ładne, słoneczne
1200 m2 za 96 000 zł Artur Wowk; os.odp.
D. Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 830
Działki budowlane - w Jeżowie Sudeckim
od 906 m2 do 1650 m2, różne lokalizacje.
Nieruchomości Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Działki budowlane - w Milkowie widok na
Śnieżkę rożnej wielkości, uzbrojone - 70 zł/
m² - 504 699 338
Działki budowlane 85 zł./m - w Mysłakowicach o zróżnicowanej powierzchni z
widokiem na góry. Marcin Chaszczewicz
lic. 14414 - 660 359 500
Działki Jelenia Góra - działki rolne, rolnobudowlane budowlane, jaki i również grunty
pod KRUS w Jeleniej Górze i okolicach
- 792 464 657
Działki pod zabudowę - jednorodzinną,
z widokiem na Śnieżkę, w okolicy Staniszowa - 782 586 558
Garaż - os. XX-lecia. Tanio - 668 677
841
Garaż - ul. Wincentego Pola, koło dworca
PKP. Rychlewski nieruchomości, lic. 9549
- 501 736 644
Garaż - zabudowa szeregowa w Mysłakowicach - 502 322 226
Kawalerka - bardzo ładne, słoneczne
jednopokojowe mieszkanie, cena 100000,
lic. 11965 - 509 949 961
Kawalerka - blisko centrum 25 m2. W
bloku wielorodzinnym, ocieplonym. Klatka
schodowa czysta i zadbana. Spokojna
okolica w pobliżu park. Czynsz 160 zł/m-c.
N.Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na Zabobrzu, 28 m2, II piętro. Mieszkanie gotowe do wprowadzenia.
N.City, lic.5524 - 510 671 660
Kawalerka - słoneczna, przestronna,
umeblowana, z zabudową kuchenną.
Atrakcyjna cena, lic.5524 - 503 111 466
Kawalerka - w nowym budynku, okolice
SP nr 13. Zapraszam na prezentację. marcin.chaszczewicz@gmail.com lic.14414
- 660 359 500
Kebab - prosperujący - tanio w wynajmowanym lokalu - 663 127 642
Kiepury - 51 m2 - M2 na 2 piętrze w stanie deweloperskim od strony Carrefour’a.
C.O. elektryczne, balkon. Bardzo ciepłe,
słoneczne mieszkanie. Piękny widok na
Górę Szybowcową. Cena 159000 zł lic.
5524 - 503 111 466
Kiepury - okazja - trzypokojowe tylko
180000 zł N.City lic. 5524 - 662 112 344
Komfortowa kawalerka - na Zabobrzu
I, I piętro 119000 zł. Pelkom lic. 3454 - 693
539 967
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe, po
remoncie, w Cieplicach, w bloku na I piętrze, blisko Parku Norweskiego. Mieszkanie
z balkonem i ogrzewaniem miejskim. Cena
144000 zł, lic. 3059 - 602 727 242
Ładny domek - Na osiedlu pomorskim,
z pięknym ogrodem, tylko 530.000 zł.
Zapraszam na prezentację. N.Ż.Lic.998
- 602 631 396
Łąka, 3 ha - 6 km od Jeleniej Góry, ładne
widoki. Cena 3,50 zł/m2. Możliwość wysłania zdjęć mailem - 796 858 793
M2 - 46 m2, położonym w ścisłym centrum,
lic.12470 - 693 810 808
M2 na Zabobrzu 3 - 2 pokojowe mieszkanie
54,6 m2, lic. 12470 - 693 810 808
M3 67 m2 rozkładowe - słoneczne, środkowe, 3 piętro, nowe okna, centralne
- łazienka z wanną i kabiną, blok z cegły,
zielona okolica Jelenia - 510 042 734
M3 blisko centrum - w bloku, 58 m2, 3
pokoje, 4 piętro, rozkładowe, słoneczne,
cena 150000 do negocjacji lic. 12470 669 714 707
M3 na Zabobrzu - 53,70 m2, lic. 12470 693 810 808

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia / reklama

Mały sklepik na kwiaciarnię - lub inną
działalność. 12 m2, przy drodze głównej.
Niski koszt utrzymania. Cena do negocjacji - 663 136 720
Mieszkanie - 49 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, czynsz 191 zł, centralne
ogrzewanie do remontu, możliwość
zamieszkania od zaraz. Cena 130.000
zł - 783 649 489

Mieszkanie 120 000 zł - 53 m2,
3 pokoje, pierwsze pięto, bezczynszowe, w Jeżowie Sudeckim.
Cena do negocjacji, lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 35
m2, na Zabobrzu III. Cena 130000
zł do negocjacji. Lic. 8151 - 600
258 703
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Mieszkanie 2 poziomowe - obok Liceum
Żeromskiego, 4 pokojowe plus antresola,
112 m2 po podłodze, cena do negocjacji
przy konkretnym kliencie. Nieruchomości
Otti lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 3 pokoje Cieplice - 90 m2,
z ogrodem, po remoncie, w 2 rodzinnym
budynku, lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 3 pokoje Kiepury - Mieszkanie 3 pokoje, 63 m2 na V piętrze z pięknym
widokiem na góry. Jeldom lic. 14557 - 666
830 830
Mieszkanie 3 pokojowe - 67 m2, rozkładowe, słoneczne, środkowe. III piętro, nowe
okna, centralne. Łazienka z wanną i kabiną.
Blok z cegły. Zielona okolica Jeleniej Góry.
Cena 170000 zł - 510 042 734
Mieszkanie 3 pokojowe - 80 m2, I piętro, blisko centrum miasta, po kapitalnym
remoncie - 600 219 019
Mieszkanie 3 pokojowe - do remontu.
Blisko centrum Jeleniej Góry. IV piętro
bloku po termomodernizacji. Rozkładowe,
56 m2. Cena 165000 zł, lic. 3059 - 602
727 242
Mieszkanie 3 pokojowe - duże blisko
centrum Jeleniej Góry - 695 303 242
Mieszkanie 3 pokojowe - na ul Karłowicz
54 m2. Cena 145 000. Lic. 5877 - 515
285 788
Mieszkanie 3 pokojowe - super stan,
centrum, 50 m2, od zaraz - 609 627 997
Mieszkanie 80 m2 - na I piętrze, ul. 1
Maja. Nowe okna, instalacje, piec dwufunkcyjny, łazienka po remoncie. Można
przeznaczyć na biura, gabinety. Zapraszam
na prezentację. Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
Mieszkanie bezczynszowe - w oficynie
2-rodzinnej o łącznej wielkości 96,17 m2 z 2
piwnicami po generalnym remoncie. Cena
265.000 zł - 694 726 267
Mieszkanie Cieplice - dla zdecydowanego klienta z gotówką. Mieszkanie
koniecznie w Cieplicach koniecznie z
balkonem o podwyższonym standardzie
- pilnie, lic.7027 - 785 511 606
Mieszkanie Kiepury - 3 pokoje, III piętro
- cena 218000 - 668 156 642
Mieszkanie na Zabobrzu - mieszkanie
na Zabobrzu, lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie trzypokojowe - na Kolberga,
54 m2, III piętro z balkonem. Atrakcyjna
cena. lic. 5524 - 510 671 660
Mieszkanie w centrum - przy Bramie
Wojanowskiej. 44 m2, I piętro, z parkingiem. Możliwość przekształcenia na lokal
usługowy. Pilnie - 509 461 535
Mieszkanie w Cieplicach - 3 pokojowe
mieszkanie 87 m2 lic. 12470 - 693 810
808
Mieszkanie w Kowarach - do remontu.
40,5 m2. Możliwość adaptacji strychu.
Tanio - 503 391 058
Mieszkanie w Myłakowicach - 3 pokoje,
ogród. Po remoncie w kamienicy, ogrzewanie gazowe, nowy dach, piwnica, komórka.
Cena 187000 zł - 517 708 696
Mieszkanie w Piechowicach - 45 m2,
mieszkanie znajduje się na bardzo spokojnej i cichej ulicy, lic. 12470 - 693 810 808
Mieszkanie w Przesiece - 2 pokojowe
mieszkanie 48 m2 na pierwszym piętrze,
lic. 12470 - 693 810 808
Mieszkanie własnościowe - o powierzchni
100 m wyremontowane do zamieszkania
od zaraz w centrum Świerzawy, cena 200
000 - 721 487 286
Mieszkanie własnościowe - w centrum
Zgorzelca, 64 m2. 2 pokoje, wysoki parter,
zabudowany balkon i ogródek. Czynsz 110
zł. Sprzedam lub zamienię - 603 613 087
Mieszkanie z balkonem - koło ZETO.
Pierwsze piętro. Jasna kuchnia, urządzona
łazienka, pokój i oddzielona sypialnia.
Wygodna lokalizacja. Rychlewski Nieruchomości lic. 9549 - 501 736 644
Mieszkanie z odrębnym wejściem - w
Janowicach. 90 m2. Cena za 120000 zł,
lic. 7867 - 514 600 104
Mieszkanie za 110000 zł - 72 m2, w
kamienicy blisko Małej Poczty. III piętro, 3
pokoje. Do remontu. Niskie koszty utrzymania. 67zł czynsz. lic. 3059 - 602 727 242
Mieszkanie, 39 m2 - Zabobrze II. Po
generalnym remoncie. Sprzęt AGD, kuchnia w zabudowie, szafy wnękowe. Kontakt
po godz. 16:00. Właściciel - 795 614 687
Mysłakowice, 3 pokoje - po remoncie
w kamienicy, ogrzewanie gazowe, nowy
dach, piwnica, komórka, ogród. Cena do
negocjacji - 517 708 696
Najtańsze na Kiepury - tylko 2967 zł
za m2 - piękne, słoneczne mieszkanie
z doskonałym rozkładem. W pokojach
oraz przedpokoju są drewniane podłogi.
W mieszkaniu wymieniono okna na nowe
PCV - 662 112 344
Nowe mieszkania - od 31,13 do 87,11 m2
już od 2.500 zł/m2 netto w stanie deweloperskim. Budynek znajduje się blisko centrum. C.O. gazowe, piwnice. Zapraszam do
obejrzenia, lic. 5524 - 503 111 466
Parter domu – w Cieplicach 66 m2.
Spokojna okolica, bezczynszowe, ogród
400 m2. Cena: 280 000 - 668 677 841
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5i6 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1. Do wynajęcia lokal na parterze w centrum miasta o powierzchni 80m2. Lokal idealnie nadaje się na prowadzenie
wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej czy kancelari. Nieruchomość po remoncie, wykończona w rustykalnym
stylu. Koszt to jedyne 3000zł. W tą kwotę wliczone są już
wszystkie media oraz ogrzewanie. Lokal godny uwagi.
Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878
2. Do wynjęcia przytulne mieszkanie dwupokojowe o
powierchni 35m2 na parterze na osiedlu Zabobrze III.
Mieszkanie skłąda się z dwuch pokoi, kuchni, łazienki z
wc oraz balkonu. Lokal częsciowo umeblowany. Koszt
najmu to jedyne 800zł plus media – czynsz wiliczony
w cenę najmu. Serdecznie polecam. Marcin Środecki
883 797 878
3. Do wynajęcia duży
dwupoziomowy lokal o powierzchni 120m2 do wynajęcia w
Wojcieszycach dolnych- 1 km od Cieplic. Lokal po remoncie
składa się z dużej sali obsługi klienta, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia socjalnego, biura położonego na
piętrze nieruchomości, wc oraz kotłowni. Istnieje możliwość
wynajęcia lokalu wraz z umeblowaniem. Rozprowadzone
wszystkie sieci zarówno telefoniczne jak i internetowe.
Nowe okna PCV. Rolety antywłamaniowe. Ogrzewanie z
pieca na opał stały. Teren ogrodzony, miejsca parkingowe przy budynku. Idealne miejsce pod
działalność gospodarczą. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878
4. Połowa domu położonego w miejscowości oddalonej od
Jeleniej Góry o 7km. Powierzchnia użytkowa wynosi 90m2.
Lokal nadaje się do remontu. Obecnie do domu wchodzi się
wspólnym wejściem z sąsiadami istniej możliwość całkowitego odcięcia się od sąsiadów i uzyskania w ten sposób
bardzo przyjemnego mieszkania dwupoziomowego. Na
parterze znajdują się dwa pokoje, kuchnia, łazienka oraz
weranda z wyjściem na ogród. W przypadku odłączenia
się od sąsiadów można zrobić głównej wejście z ogrodu.
Na piętrze znajduje się dosyć duży pokój oraz dwa ścięte pomieszczenia gospodarcze,
które można zaadaptować na dowolny sposób. Do lokalu przynależy strych oraz działka o
powierzchni 440m2. Prąd, woda oraz kanalizacja. Mieszkanie bardzo słoneczne. Spokojna
okolica. Dojazd drogą asfaltową. Dużym atutem nieruchomości jest cena. Serdecznie
polecam. Marcin Środecki 883 797 878
5. 24 000m,2.ięknie położona duża działka idealna pod inwestycję deweloperską- osiedle domków jednorodzinnych.
Działka siedliskowa w momencie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przekwaliﬁkowana
na działkę budowlaną. Obecnie działka podzielona na 6
osobnych działek o powierzchni 3200m2. W pobliżu działki
stawy i las. Z całej działki rozciągają się piękne widoki na
panoramę Karkonoszy. Dodatkowym atutem tego gruntu
jest jego położenie w miejscowość Wojcieszyce w niedalekiej odległość Jeleniej Góry. Droga dojazdowa- polna łączy się z drogą gminną. Stacja
trafo w projekcie do 2012r. Zakup tej działki to naprawdę dobra inwestycja na przyszłość.
Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878
6. Ładne mieszkanie dwupokojowe na drugim piętrze bloku
na osiedlu Zabobrze. Mieszkanie rozkładowe i ciepłe. Lokal
do niewielkiego odświeżenia według uznania. Mieszkanie
składa się z salonu połączonego z zabudowaną kuchnią,
mniejszego pokoju, łazienki z wc oraz korytarza. Na
podłogach panele na ścianach gładzi gipsowe. W kuchni
na podłodze płytki. W łazience glazura nowego typu. Do
mieszkania przynależy piwnica. Parkowanie samochodu
pod budynkiem. Klatka schodowa zadbana. Czynsz wynosi
200zł i obejmuje ogrzewanie, ciepłą wodę, fundusz remontowy i inne czynności związane z
obsługą budynku. Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318
7. Ładne mieszkanie dwupokojowe na jednym z osiedli
W Cieplicach. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze
bloku czteropiętrowego. Lokal składa się z salony z którego
jest wejście do kuchni, mniejszego pokoju, łazienki oraz
korytarza. Do mieszkania przynależy piwnica. Okna wymienione na PCV, na podłogach panele na ścianach tapety
oraz panele ścienne. W przedpokoju ciekawie rozwiązana
kwestia zabudowania szafy. W mniejszym pokoju szafa
typu komandor. W łazience znajduje się prysznic. Kuchnia
mała ale z oknem. Istniej
8. Duża kawalerka w nowym budownictwie na obrzeżach
centrum miasta. Lokal o powierzchni 36,7m2 składa się z
dużego pokoju z wyjściem na taras o powierzchni 11m2, jasnej kuchni z oknem, niewielkiej łazienki z wc oraz korytarz.
Mieszkanie jest w stanie deweloperskim. Okna są nowe
PCV w okleinie drewnianej. W każdym oknie i drzwiach
balkonowych są zamontowane elektryczne rolety antywłamaniowe. Budynek nowy, z nową elewacją i dachem,
zadbana klatka schodowa. Ogrzewanie piecowe na cały
budynek, koszt ogrzewania wliczony w czynsz. Czynsz wynosi 190zł dodatkowa w tą kwotę
wliczone jest również utrzymanie klatki w czystości, fundusz remontowy oraz obsługa terenów
zielonych. Do budynku przynależy spory kawałek zieleni. Teren ogrodzony. Parkowanie na
terenie posesji. Bardzo atrakcyjna oferta. Polecam Leszek Środecki 790 418 318
9. Mieszkanie dwupokojowe na drugim piętrze w bloku
czteropiętrowy na osiedlu Zabobrze. Mieszkanie rozkładowe składa się z dwóch ustawnych pokoi, dużej jasnej
kuchni, łazienki z wanna i wc oraz korytarza. Do lokalu
przynależy piwnica. Mieszkanie do remontu, okna częściowo wymienione na nowe drewniane, do wymiany instalacje.
W większym pokoju na podłodze parkiet w pozostałych
pomieszczeniach wykładzina PCV, na ścianach tapety.
Blok po termomodernizacji. Klatka schodowa zadbana.
Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie i bliskie sąsiedztwo obiektów użyteczności
publicznej takich jak szkoła czy przychodnie zdrowia oraz sklepy. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318

PIĘKNA działka - w Bukowcu - 696 144
980
PILNIE mieszkanie 40 m2 - 2 pokojowe,
kuchnia zabudowana, komfortowe do
zamieszkania, Zabobrze 3 - 512 125 363
PÓŁ domu w Cieplicach - 90 m2 + ogródek.
Osobne wejście. 3 pokoje, łazienka, kuchnia w zabudowie. Nie wymaga remontu.
Cena 350000 zł - 609 903 230
PÓŁ domu w Cieplicach - sprzedam - 609
903 230

SPRZEDAM lub wynajmę - Obiekt wczasowy, nadający się do prowadzenia żłobka,
przedszkola, Domu Weselnego, kolonii lub
zamienię na mieszkania we Wrocławiu 505 649 043
SUPER 3 pokoje - bardzo fajne mieszkanko na II piętrze, w fajnym budynku, koło
Małej Poczty, z balkonem. Bardzo ładne, z
kuchnią w zabudowie w cenie mieszkania.
Ogrzewanie z sieci. Cena 215000 zł, lic.
3059 - 602 727 242

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ŚLICZNE mieszkanie - w atrakcyjnej cenie
50 m2 w Kowarach po kapitalnym remoncie. CO gaz wszystko nowe: okna, podłogi,
kuchnia w zabudowie - 609 812 794
TANIE dwupokojowe na Kiepury - słoneczne z dużym balkonem, umeblowanie
w cenie, lic. 13225 - 603 491 335
TANIE opony letnie i zimowe - nowe tylko
120 zł - używane 50 zł. Zapraszam - 697
151 978
TANIO trzypokojowe - mieszkanie przy
Karłowicza, I piętro środkowe N.Żebrowscy, lic. 998 - 505 074 854
TYLKO 155.000 zł - 3 pokoje po kapitalnym
remoncie w centrum miasta lic.1749 - 509
626 989
WIELOPOZIOMOWE mieszkanie - w
centrum Cieplic, 77 m2, trzy pokoje, po
remoncie - 603 656 480
ZABOBRZE 3, 63 m2 - 4-czwarte piętro po
okazyjnej cenie - lic. 5877 - 515 285 788
ZABOBRZE II 30 m2 - z balkonem, 4p,
winda, bez pośrednictwa - 517 120 848

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
DLA studentów lub małżeństwa - 2
pokoje z kuchnią i łazienką. Mieszkanie
na Zabobrzu I. Bardzo dobra lokalizacja
- 501 038 525
KAWALERKA - nowe budownictwo,
ogrzewanie CO z sieci, umeblowana,
z lodówką. W Jeleniej Górze. Cena 700
zł, w tym czynsz + media i kaucja 1000
zł zwrotna po opuszczeniu mieszkania. Kontakt tel. po godz. 19:00 - 798
523 541
LOKAL użytkowy - 25 m2, w centrum
Cieplic, na zakład fryzjersko-kosmetyczny lub gabinety lekarskie - 792
203 286
LOKAL, 49 m2 - w Janowicach Wielkich,
na sklep lub inną działalność - 600
386 436
MIESZKANIE - w kiepskim stanie, w
centrum miasta, dla studentów. Kontakt
w godz. 19:00-21:00 - 753 28 73
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kiepury.
900 zł - 512 567 169
MIESZKANIE 2 pokojowe - w pełni
wyposażone - 663 161 330
MIESZKANIE 2 pokojowe - z parkingiem,
w Cieplicach. 800 zł (w ty ogrzewanie)
+ rachunki + kaucja zwrotna - 509
630 847
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu.
Internet - 512 337 657
MIESZKANIE w centrum - 2 pokoje- 509
631 032
MIESZKANIE, 44 m2 - 699 918 846
POKOJE jednoosobowe - dla studentów i nie tylko. Internet - 756 431 743,
500 278 875
POKOJE jednoosobowe - Internet - 756
431 743, 500 278 875
POKOJE, bursa, akademik - z Internetem
dla studentów, młodzieży, pracowników,
turystów, osoby indywidualne w Jeleniej
Górze - blisko UE - 606 360 443
POKÓJ - 757 521 595, 695 605 043
POKÓJ dla 1 osoby pracującej - lub
parze uczącej się. Używalność kuchni
i łazienki. Kontakt wieczorem - 075 64
27 017
POKÓJ dla 2 osób - 756 421 203
PÓŁ domu na wsi - tanio - 665 733 268
UMEBLOWANA kawalerka - w Sobieszowie, dla małżeństwa, studentów,
pracowników - 757 554 448
ZABOBRZE - nowe budownictwo, I
piętro. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, duży
balkon od strony południowej, z wyposażeniem. 900 zł + liczniki, ewentualnie
kablówka, Internet - 691 576 479
2 pokoje ul. Moniuszki - mieszkanie nowe,
zlokalizowane w sąsiedztwie Kauﬂandu,
4 piętro. Słoneczne, bardzo ciepłe, ekonomiczne w eksploatacji. Nieruchomości
Karkonoskie lic. 6327 - 502 045 638
2 pokoje, ul. Moniuszki - 2 pokoje, ul.
Moniuszki, umeblowane, ładne, 700 zł +
czynsz +liczniki - 509 163 036
2 pokojowe Plac Ratuszowy - mieszkanie
2 pokojowe 42,60 m2. położone na pierwszym piętrze w centrum Jeleniej Góry. cena
1250 zł + media. Nieruchomości Pindyk, lic.
96 - 75 75 23 505; 607 270 989
3 pokoje - dla studentów wynajmę - okolice
Małej Poczty. Dzwonić po 16.00 - 511
432 859
3 pokojowe mieszkanie - duże 3 pokojowe
mieszkania blisko centrum Jeleniej Góry 691 596 024
3 pokojowe na Kiepury - 1000 zł + opłaty +
kaucja - 693 341 449
3 pokojowe w centrum - umeblowane,
świeżo po remoncie, z balkonem, w pełni
wyposażona kuchnia i łazienka - 605
248 253
3 pokojowe w centrum - z balkonem umeblowane - 605 248 253
800 zł, 2 pokoje - umeblowane lic. 1749
- 509 626 989

APARTAMENT 37 m2 - na deptaku w
Jeleniej Górze - 601 581 359
ATRAKCYJNA kawalerka - w centrum.
Nowa, umeblowana, czysta, ciepła, własny
parking. Warta obejrzenia. Cena 780 zł (w
tym czynsz) +rachunki i kaucja. Tel. po
godz. 14:30 - 791 268 850
ATRAKCYJNE 3 pokojowe - 60 metrowe
mieszkanie w Jeleniej Górze, częściowo
umeblowane. Czynsz 900 zł plus rachunki
bieżące. Studenci mile widziani - 604
590 298
ATRAKCYJNE mieszkanie - Podgórzyn
(okolice Cieplic) Atrakcyjne mieszkanie
85 m2 z garażem. Kominek, łazienka i
ubikacja osobno. Czynsz 600 zł + liczniki
+ kaucja, do wynajęcia od 1 Listopada
2010 - 888 681 193
CENTRUM - mieszkanie - dla ﬁrmy na min.
rok czasu lic.1749 - 509 626 989
DUŻE umeblowane - 3 pokojowe mieszkanie dla studentów, od 1.10.2010 r. 1300
zł - 692 491 235
DWUPOKOJOWE - umeblowane i wyposażone mieszkanie do wynajęcia od
października na ul. Złotniczej. Cena 1200
+ liczniki + kaucja - 606 331 315
GARAŻ - przy ulicy Kasprowicza - 796
343 223
GARAŻ - Wzgórze Grota Roweckiego. 150
zł/m-c - 668 777 073
HALE 300 m2 - z biurem i pomieszczeniami gospodarczym, ogrzewana, b.tanio
w Maciejowej z mediami, teren ogrodzony
- 722 501 814
KAWALERKA - Zabobrze - umeblowana
od października 700 + media - 502 206
565
KAWALERKA centrum - nowa, umeblowana, parking, telefon po godziny 11 tej
- 691 266 299
KAWALERKA na Karłowicza - Kawalerka
na Karłowicza - 665 944 297
KAWALERKA na Zabobrzu - 39 m2 - 695
348 928
KAWALERKA na Zabobrzu 500 zł. odstępne plus opłaty czynsz i media kaucja
500 zł - 665 944 297
KAWALERKA w centrum - Jeleniej Góry.
Blisko Akademii Ekonomicznej, po kapitalnym remoncie, umeblowana. Niskie opłaty
eksploatacyjne - 692 373 217
KAWALERKA w centrum i mieszkanie - 2
pokojowe na Zabobrzu oba mieszkania w
całości umeblowane - 728 399 147
KAWALERKA w Jeleniej Górze - Umeblowana - nowe budownictwo. Cena 700
zł w tym czynsz + media + kaucja 1000 zł
telefon po 19 tej - 798 523 541
KAWALERKA w Jeleniej Górze - umeblowana 650 + media, kaucja 1000, informacje
po godz. 16 - 604 275 783
KAWALERKA, 36 m2 - pokój z kuchnią
i łazienką, w Kostrzycy. Od 1.10.2010
r. - 609 071 450
KOMFORTOWE 3 pokoje - w centrum od
października umeblowane, wysoki standard, 3 pokoje 72 m2. Czynsz 1500 zł. +
liczniki + kaucja - 608 208 421
LOKAL - Zabobrze - ul. Wiejska, 45 m2,
zaplecze socjalne, duża witryna. Cena
czynszu najmu 1400 zł Zapraszam na
prezentacje Kamil Ż nPartner, lic. 4917 064 906 257
LOKAL 80 m2 w centrum - z kanałem na
warsztat lub dowolną działalność handlowo
usługową, parking, wszystkie media - 793
939 302
LOKAL handlowo-usługowy - 60 m2 w
Biedronce, atrakcyjna lokalizacja obok Lidl,
Rossmann, Netto-Cieplice - 606 404 710
LOKAL na działalność ok. 40 m2 - z witryną
na parterze, wejście z ulicy, przy Pasażu
Grodzkim, odświeżony, atrakcyjny. Czynsz
do uzgodnienia - 601 954 165
LOKAL o powierzchni 100 m - na działalność handlowo usługową - 694 110 581
LOKAL użytkowy 90 m2 - parter wolnostojącego budynku w okolicach Oś. Robotniczego, Jelenia Góra. Do wykończenia
według własnych potrzeb. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 667 219 752
LOKAL w samym centrum Piechowic
- ponad 200 m2. Możliwy podział na 2
mniejsze. Pod każdą działalność (sklep,
magazynie) lub na sprzedaż - 604 516
668
LOKALE centrum - 370 m2, w tym 93 m2
parter - 80 zł netto za m2. 277 m2 piwnica
- 24 zł netto za m2. Osobne wejście od
ulicy oraz duża witryna. Można podzielić
lub wynająć w całości - 697 397 297, 75
75 22 980
LOKALE użytkowe - w centrum ul 1-go
maja - W.Polskiego - 603 642 313
M3 - 1000 zł - Trzypokojowe, blisko centrum, umeblowana kuchnia, balkon, rolety
antywłamaniowe. Cena razem z czynszem.
Więcej info: Nieruchomości Partner (4917)
- 604 906 257
MIEJSCE na reklamę - na banerze w
Jeżowie Sudeckim przy drodze na Siedlęcin, duży, zadaszony, dwustronny banner
to miejsce na twoją reklamę. najtaniej w
mieście tylko 20 zł/ m2 - 695 987 029
MIEJSCE w mieszkaniu studenckim - blisko u.e - kontakt po 15-ej - 691 312 438
MIEJSCE w mieszkaniu studenckim - dla
jednej osoby w centrum Jeleniej Góry blisko
UE - 791 349 076
MIESZKANIA - tanio - do wynajęcia, lic.
12470 - 691 081 247
MIESZKANIE - 44 m2 - 699 918 846
MIESZKANIE - prywatnie dwupokojowe,
komfortowe, umeblowane, Zabobrze, 1000
zł + media - 66 111 421
MIESZKANIE - studentom - 2 pokoje okolice sklepu Jubilat - 667 521 731

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1)Mieszkanie położone w kamienicy przy Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Przyjemny
widok na fontannę z Neptunem i inne malownicze kamieniczki z podcieniami. Rozkładowe.
Dwie sypialnie po stronie ratusza oraz pokój z aneksem kuchennym od dziedzińca podwórza.
Łazienka z kabina prysznicową oraz poręczna, przestronna garderoba. Mieszkanie zadbane,
w bardzo wygodnej lokalizacji, szczególnie interesujące do wynajmowania. Ogrzewanie z sieci miejskiej, ładnie wyremontowana, ogrzewana klatka schodowa. Czynsz z ogrzewaniem ok
260 zł. Internet darmowy w rejonie ratusza. Polecam Remigiusz Rychlewski 501736644.
2) Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o
powierzchni 62 m2, usytuowane na dziewiątym
piętrze w bloku z windą na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem, z
którego rozpościera się piękny widok na panoramę
gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi, osobnej
kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie z sieci. Opłaty
miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania
przynależy piwnica i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego.
Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek Anna
667 219 752 667 219 752
3) Położne na parterze, składa się z przedpokoju,
przejściowej kuchni, pokoju oraz drugiego pokoju
przedzielonego ścianką działową.Mieszkanie
odświeżone , gotowe do zamieszkania. Do lokalu
przynależy piwnica, w której znajduje się kocioł
grzewczy (piec co) stałopalny, typu Zębiec, na
drewno, węgiel. Ekonomiczne-tanie ogrzewanie.
Niewielki czynsz , wygodna lokalizacja w bliskiej
okolicy Małej Poczty.Doskonałe do wynajmowania
z powodu minimalnych kosztów utrzymania oraz
doskonalej, wygodnej lokalizacji. Remigiusz Rychlewski, tel 501736644
4)Dwupokojowe mieszkanie na drugim (ostatnim)
pietrze przedwojennej kamienicy w Cieplicach .
Mieszkanie o pow. 54,71m2 składa się z pokoju o
pow.19,67m2 z którego przechodzimy do drugiego
pokoju o pow.17,23m2, kuchni o pow. 12,99m2 z
wydzieloną łazienką , przedpokoju o pow. 4,82m2 (
z dużą szafą wnękową) oraz dużej piwnicy o pow.
18,5m2. Wys. pomieszczeń 2,5m okna na Płd.Wschód. Ogrzewanie dwu funkcyjnym kilkuletnim ,
gazowym piecem c.o., Instalacja miedziana, grzejniki
radiatorowe i dodatkowo piecem kaﬂowym ( możliwość zainstalowania kominka ). Okna drewniane w
niezłym stanie. Podłogi - drewniane,Mieszkanie do niezbyt dużego remontu a zwłaszcza :
trwałego wydzielenia i urządzenia łazienki, ułożenia paneli podłogowych i ew. innej aranżacji i
rozplanowania pomieszczeń.itp. Budynek to przedwojenna dwupiętrowa kamienica w dobrym
stanie technicznym , po remoncie dachu i klatki schodowej, zamieszkała przez dwunastu
lokatorów. Duże , bezpieczne dla dzieci zielone podwórko. Zarządza wspólnota - bardzo
niski czynsz tylko 119 zł./mies. w tym fundusz remontowy. Udział w częściach wspólnych i
gruntu w użytkowaniu wieczystym - 10,65%. Dobra lokalizacja blisko przystanku autobusowego, niedaleko centrum Cieplic z pełną infrastrukturą. Dodatkowo możliwość sprzedaży
murowanego garażu z kanałem. Polecam Bogdan Sondej tel.602-732-135.
5)Grunty rolne o powierzchni 8,36 ha położone w Dobkowie
koło Świerzawy. Pełne dopłaty z dodatkiem górskim. Dwa
prostokątne kawałki doskonałe pod wszelkie uprawy włącznie
z pszenicą.Ponadto Ok 1200 m.kw lasu. Ciekawa oferta w doskonałej cenie 110 tys. Remigiusz Rychlewski 501736644
6)Działka budowlana położona w cichej i spokojnej części Jeżowa Sudeckiego, działka
o powierzchni 906 m2. Usytuowana na płaskim terenie,
słoneczna, z dostępem do prądu, wody i gazu. Dobry dojazd
droga gminną. Położona na terenie nowo budowanych
domów jednorodzinnych. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna tel: 667 219 752 667 219 752
7) Dom w trakcie
budowy, w zabudowie szeregowej w Cieplicach,
zaciszna okolica. Osiedle Panorama , ul. Rubinowa.
Budowa trzech segmentów o powierzchni użytkowej
144 kw.każdy. Parter to salon z aneksem kuchennym, garaż, łazienka i komunikacja. Na pietrze
znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Na poddaszu
duża garderoba, pomieszczenie gospodarcze,
oraz dodatkowy pokój ze skosami.Całość oddana
będzie w stanie deweloperskim, z przygotowanymi
do położenia podłóg posadzkami, wszystkimi mediami i instalacjami, ogrzewaniem gazowym, stolarką okienną i parapetami po obu stronach okien. W salonie dodatkowy przewód
kominowy do instalacji kominka. Elewacja dostosowana do całego osiedla, obłożona cegłą
klinkierową.Planowany termin - połowa września 2010.( UWAGA ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA
DOMY SĄSIEDNIE-NIE NA SPRZEDAŻ) Polecam REMIGIUSZ Rychlewski 501736644.
8)Ładne 2 pokojowe 41m2 w wieżowcu - Zabobrze
II. Mieszkanie rozkładowe ,na 10-tym (ostatnim
) pietrze wieżowca składa się z salonu o pow.
ok.18m2 ( z dużym balkonem od strony południowej
z widokiem na góry), pokoju mniejszego ok.11m2,
ładnie zabudowanej i urządzonej kuchni ok.7m2 ,
niewielkiej , estetycznej łazienki ( z głębokim brodzikiem z natryskiem , umywalki z zabudowaną szafką
i pralką), osobnego WC , przedpokoju ( z zabudowaną szafą typu KOMANDOR i wyłożonego panelami
ściennymi i podłogowymi) oraz niewielkiej piwnicy ok.2m2. Brak garażu parkowanie przed
budynkiem.Ogrzewanie z sieci miejskiej , grzejniki żeliwne opomiarowane. Ciepła woda z
junkersa gazowego. Okna nowe z PCV. Drzwi wewnętrzne wymienione na drewniane. Drzwi
wejściowe antywłamaniowe ponad standardowe.Jedynie w dużym pokoju wykładzina PCV(
parkietopodobna) w pozostałym i p,pokoju panele , w kuchni , łazience i WC płytki ceramiczne.
Na suﬁtach kasetony a na ścianach tapety.Częściowo zmodernizowana instalacja elektryczna
i wodna.Budynek to wieżowiec z lat 80-tych po remoncie i termomodernizacji w b.dobrym
stanie technicznym.Zarządza JSM. Czynsz miesięczny to 260zł. w tym ogrzewanie , winda.
f.remontowy itp. Dodatkowo 60zł./mies. za termomodernizację.Dogodna lokalizacja w pobliżu
pełne zaplecze usługowo - handlowe , oświatowe , sł.zdrowia , komunikacja pl.zabaw itp.
Mieszkanie zadbane i ładnie utrzymane. W cenie zabudowa i wyposażenie kuchni ( zmywarka
okap, zlewozmywak) , zabudowa łazienki i szafa KOMANDOR w p.pokoju. Polecam Bogdan
Sondej tel 602 732 135 602 732 135
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- 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

MIESZKANIE - studentom - 200 metrów
od akademii ekonomicznej, po remoncie
dla 3 studentek niepalących. cena 400 zł
za osobę - 693 009 299
MIESZKANIE 1 pokojowe - w centrum
Karpacza. Umeblowane, kuchnia, łazienka
- 691 503 580
MIESZKANIE 2 pokoje - 76 m2, dla 4
studentów, umeblowane, koło Małej Poczty,
300 zł/os. + rachunki - 796 064 028
MIESZKANIE 2 pokojowe - 36 m2. Kominek, wysoki standard, łazienka, kuchnia.
1000 zł + woda, gaz, energia. - ul. Mickiewicza - 782 846 106

PRENUMERATA

MIESZKANIE 2 pokojowe - atrakcyjna
cena i lokalizacja - 507 710 180

MIESZKANIE 2 pokojowe - i kawalerka.
Internet, parking, ładna spokojna dzielnica
(okolice Intermarche) - 516 218 935
MIESZKANIE 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka - w domku jednorodzinnym. Dla
3 lub 4 studentek. Osobne wejście, ogród
- 664 465 333
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu
I. 40 m2, spokojnym studentkom/studentom. Cena 250 zł/osoby + media i kaucja
zwrotna - 793 065 837
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Cieplicach
na osiedlu XX Lecia, 750 zł + liczniki - 600
348 680
MIESZKANIE 2 pokojowe - w okolicach
Małej Poczty. Wysoki standard. 1000 zł +
opłaty - 691 250 110

PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
26 tygodni
52 tygodnie

1,80
1,70
1,60

za sztukę
za sztukę
za sztukę

Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

MIESZKANIE 2 pokojowe 45 m2 - na
Ip, umeblowane, po remoncie na ul.
Karłowicza, czynsz najmu 850 zł + media,
Nieruchomości Pędziwiatr lic. 4450 - 693
539 962
MIESZKANIE 3 pokoje - Kiepury, cena
1300 + opłaty - 668 156 642
MIESZKANIE 3 pokojowe - 55 m2. 10
metrów od Kolegium Karkonoskiego, 10
min. do Tesco i szkoły podstawowej. Cena
120000 zł - 500 454 936
MIESZKANIE 3 pokojowe - w Maciejowej
miłym studentom - 515 776 767
MIESZKANIE 5 pokojowe - 129 m2 lic.
12470 - 693 810 808
MIESZKANIE dla studentów - 200 m od
Akademii Ekonomicznej 37 m2, umeblowane - 503 170 665

MIESZKANIE dla studentów - teren Jelenia
Góra-Zabobrze. Wszelkie informacje pod
tel. po godz. 15:00 - 608 513 055
MIESZKANIE dla studentów - w Jeleniej
Górze ul. Wzgórze Grota umeblowane, 2
pokojowe w pełni umeblowane. Cena 850
zł. + liczniki. Do wynajęcia od zaraz - 509
056 345
MIESZKANIE dwupokojowe - umeblowane
i wyposażone mieszkanie do wynajęcia od
października na ul. Złotniczej. Cena 1200
+ liczniki + kaucja - 606 331 315
MIESZKANIE dwupokojowe - w pełni
umeblowane w JG przy ul. Złotniczej 19
(nowe budownictwo). Czynsz ok. 900 zł +
liczniki - 665 350 003
MIESZKANIE i kawalerka - nie daleko
centrum JG -tanio, po remoncie, od zaraz
- 603 832 828
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MIESZKANIE Noskowskiego m2 - 38
m2, dwa pokoje, wyposażona kuchnia, po
remoncie całości, duży balkon. Czynsz 800
zł. nPartner, lic. 4917 - 604 906 257
MIESZKANIE w cichym miejscu - Osiedle Park Sudecki, umeblowane, sprzęt
AGD, telewizor. Stan bardzo dobry - 669
339 336
MIESZKANIE we Wrocławiu - nowe, 2
pokojowe, blisko centrum - 602 391 058
MIESZKANIE, 2 pokojowe - umeblowane,
ul. Daszyńskiego, 700 zł + czynsz 380 zł
(w tym jest już ciepła woda i ogrzewanie),
kaucja 1000 zł - 692 061 900
MIESZKANIE, Park Sudecki - 35 m2 - 2
pokojowe (1 pokój połączony z aneksem
kuchennym), 1 piętro, komórka w piwnicy,
winda w budynku, parking przed bud. 900
zł/mies. + media (ryczałt 350 zł/mies.) 505 120 824
MIESZKANIE, Piechowice trzypokojowe
- zadbane, wyposażona tylko kuchnia.
Najem 400 zł + czynsz 400 zł + opłaty
licznikowe. Nieruchomości Partner lic. zaw.
4917 - 604 508 308
NA Kiepury dwupokojowe - umeblowane,
atrakcyjne 1100 plus liczniki plus kaucja,
od zaraz - 502 399 088
NOWE dwupokojowe mieszkanie - z aneksem kuchennym blisko centrum Wrocławia
- 602 391 058
NOWE M2 - 800 zł - Noskowskiego 3,
dwupokojowe, 1-piętro, balkon, winda,
wyposażona kuchnia. Mieszkanie po całkowitym remoncie. Niska prowizja biura.
Zapraszam na prezentacje (4917) - 604
906 257
OD października - mieszkanie umeblowane
dla 5-6 osób, 3 pokoje, 60 m2, balkon. Okolice akademików UE - 792 930 047
PARZE lub studentkom - umeblowane dwa
pokoje na Zabobrzu 900 zł plus liczniki i
1000 zł kaucji - 664 996 398
POKOJE 1 i 2 osobowe - dla studentek/
studentów - 512 325 771
POKOJE 2 osobowe - blisko Kolegium
Karkonoskiego - 502 712 283
POKOJE blisko Kolegium - Karkonoskiego
- 669 991 237
POKOJE dla studentów - blisko U.E - kontakt po 15-ej - 691 312 438
POKOJE dwuosobowe - na terenie Cieplic
(Jelenia Góra), blisko Politechniki Wrocławskiej oraz Rzemiosł Artystycznych, obok
przystanki autobusowego - 782 586 558
POKÓJ dla spokojnej studentki - Zabobrze
- 728 803 587
POKÓJ dla studentek - W WILLI NA ZABOBRZU. 250 zł plus media - 506 092 349
POKÓJ dla studentki/ek - od 01.10 w
mieszkaniu o wysokim standardzie. Pełne
umeblowanie, Zabobrze III. Dla jednej lub
dwóch studentek w jednym pokoju - 693
777 471
POKÓJ dla studentów - blisko UE. Kontakt
po godz. 15:00 - 691 312 438
POKÓJ jednoosobowy - w komfortowym
mieszkaniu - 661 058 408
POKÓJ na Zabobrzu III - ul. Kiepury. 450
zł + opłaty - 530 704 068
POKÓJ studentom - bez nałogów w centrum Jeleniej Góry okolica ul.1-go maja
- 530 628 274
POKÓJ studentowi - w mieszkaniu przy
ulicy Krótkiej. Centrum Jeleniej Góry - 691
101 821

POKÓJ w centrum - niezależny, nowy,
Internet, parking telefon po godz.11 tej 691 266 299
POKÓJ z osobnym wejściem - kuchnia,
łazienka. - 796 343 223
POMIESZCZENIA biurowe - i gabinety
lekarskie Krótka 24a budynek Mega-Mix
PROMOCJA - 792 507 220
POMIESZCZENIE, 60 m2 - na Zabobrzu
- 691 142 843
PÓŁ domku - w zabudowie bliźniaczej, 80
m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie od 1-go
listopada - 509 110 475
STANCJA blisko Politechniki - dwa pokoje
z aneksem i łazienką. Osobne wejście 608 788 041
STUDENCKI pokój dwuosobowy - Studencki pokój dwuosobowy - 510 965 487
STUDENTKA 1 roku - ﬁlologii angielskiej
szuka współlokatorki do super pokoju
blisko uczelni - 790 603 402
SYMPATYCZNI studenci - przyjmą 1
osobę do pokoju 2 os. na mieszkanie od
października - blisko UE, tanio, pełen standard, nowe budownictwo, mila atmosfera
- 793 489 002
TANIE mieszkania - lic. 12470 - 691
081 247
UMEBLOWANE mieszkanie - 2 pokojowe.
Oplata 1000 zł + liczniki. Lic. 5627 - 508
240 823
UMEBLOWANE mieszkanie 2 pokoje - +
kuchnia i łazienka - 43 m2 na Osiedlu
Robotniczym w Jeleniej Górze. Cena 900
+ media - 665 839 199
W centrum Wrocławia - 2 pokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym, łazienka.
Wynajmę studentom/kom z Jeleniej Góry
- 796 314 324

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokoje ul.Kiepury - Mieszkanie wyremontowane, umeblowane, zabudowana
kuchnia (lodówka, płyta ceramiczna) w
przedpokoju szafa typu komandor. Słoneczne, ciepłe. Nieruchomości Karkonoskie lic. 6327 - 503 021 047
LOKAL pod gastronomię - lub przejmę
restaurację w Jeleniej Górze lub okolicy
- 533 226 688
MAŁA budka po warzywniaku - lub czymś
podobnym, w Jeleniej Górze - 661 889
555
PILNIE chcę wynająć - Studentka zaoczna,
pracująca. Szukam pokoju 1 osobowego w
JG, w okolicy Podwala lub z bdb. połączeniem w to miejsce - 500 192 737
POSZUKUJĘ lokalu - na sklep min.30 m2
na terenie Miłkowa, Scięgień, Łomnicy,
Mysłakowic, Kostrzycy - 505 903 408
SZUKAM lokalu - 35-60 m2, w Jeleniej
Górze, dobry punkt, parking, parter. Tanio.
Bez pośredników - 509 644 610

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
DOM z działalnością gospodarczą obecnie stolarstwo. Zamienię na pół
bliźniaka lub mały domek w Cieplicach
lub w innej miejscowości, bądź sprzedam - 757 130 503, 504 924 825
MIESZKANIE własnościowe - 59 m2, 3
pokojowe, CO, parter, garaż. Zamienię
na mniejsze - 757 676 109
MIESZKANIE własnościowe - 68 m2, I
piętro, w centrum Jeleniej Góry, na dom
na wsi - może być do remontu, na obrzeżach Jeleniej Góry - 722 080 464
KAWALERKA, 36 m2 - zamienię na większe - 663 361 311
MIESZKANIE w centrum - Cieplic 80 m2,
czyste, zadbane, gotowe do zamieszkania zamienię na stary wiejski dom - 669
416 368
PÓŁ bliźniaka w Jeleniej Górze - Cieplicach
dobra lokalizacja niedrogo, może być dwu
pokoleniowy 212 m działka 4 ara z garażem
- 603 139 918

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

POZNAM kulturalnego Pana - na dobre i
na złe. Do 65 lat, bez zobowiązań. Oczekuję porozumienia. Jestem na emeryturze. Moje wykształcenie medyczne.
Samotna. Kontakt w godz. 9:00-11:00 i
18:00-22:00. Jola - 757 646 153
PRZYJADĘ - zaproszę - 508 782 626
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ul. J. Kiepury 71A, 58-506 Jelenia Góra
www.PolskaGieldaNieruchomosci.pl
tel. 660 359 500
Oferujemy Państwu bardzo atrakcyjny
dom o pow.260 m2 położony bardzo
blisko Jeleniej Góry. Budynek ma bardzo
ciekawą lokalizację, zarówno z okien
jak i z tarasu rozpościera się wspaniały
widok na panoramę miasta i Karkonoszy.
Na parterze znajduje się duży salon z
kominkiem i wyjściem na taras. Salon
łączony jest z jadalnią i otwartą kuchnia..
Dodatkowo na parterze mamy dwa pokoje
z wc i natryskiem każdy; a w jednym z nich jest garderoba..
Na poddaszu mamy również duży salon z otwartą w pełni wyposażoną kuchnią, dwa pokoje
( w każdym z nich jest garderoba), pralnię zlokalizowaną nad garażem.
Budynek wykonany z solidnych materiałów, źródłem ogrzewania jest pompa ciepła a docelowo również gaz. W bryle budynku mieści się garaż na dwa samochody. Dom wymaga
niewielkiego wykończenia; m.in. 2 łazienki, kominek. Obiekt częściowo podpiwniczony.
Powierzchnia działki 1000 m2. Cena 750 000 do negocjacji.
Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz tel. 660 359 500
Oferujemy Państwu dom o pow. użytkowej
ok.180 m2 zlokalizowany w Jeleniej Górze
na działce o pow. 540m2. Dom składa
się z trzech kondygnacji: funkcjonalnej
piwnicy z łazienką oraz pomieszczeniami
gospodarczymi i stołem bilardowym. Piwnica oświetlona jest oknami a jej standard
pozwala na stworzenie dodatkowego
lokum na wynajem, zwłaszcza że do tej
części jest osobne wejście.
Druga kondygnacja to tzw. część dzienna, w której znajduje się holl, kuchnia z
jadalnią salon z kominkiem oraz łazienka.
Poddasze to część prywatna; znajdują się tam dwie sypialnie, duża łazienka oraz garderoba
(nad garażem).
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, materiałem konstrukcyjnym ścian jest pustak
z czerwonej ceramiki tzw. porotherm. Okna PCV, Stropy terriva, pokrycie dachu – dachówka
IBF. Na etapie budowy, dookoła budynku wykonany został drenaż. Na działce znajduje się
dodatkowe zasilanie w wodę ( studnia). Dookoła cicha i spokojna okolica. Cena 670 000 do
negocjacji. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz tel. 660 359 500
Ładny dom wolnostojący, położony
na wzniesieniu, z ładnymi widokami .
Budowany technologią tradycyjną, wykonane ocieplenie i elewacja, dach pokryty
dachówką cementową. Powierzchnia
całkowita domu wynosi 200 m2, użytkowa
150 m2. W przyziemiu domu znajdują
się: jednostanowiskowy garaż oraz
nieduża piwnica. Parter obejmuje ganek,
pokój dzienny z kominkiem, łazienkę z
umywalką toaletą i kabiną natryskową,
osobne wc, z częścią wydzieloną na przechowalnię, przestronną kuchnię z oknem,
wyposażoną i umeblowaną, gdzie znajduje się również przejście do garażu i pomieszczenia
gospodarczego nad garażem oraz w drugiej części wyjście do ogrodu. Dodatkowo niewielki
pokój obok kuchni. Na piętro prowadzą drewniane schody, gdzie usytuowany jest duży pokój
z garderobą i wyjściem na balkon, sypialnia, również z balkonem i przestronna łazienka z
narożną wanną, umywalką i toaletą. Powyżej znajduje się niewielki strych. W całym domu
okna PCV (brązowe na zewnątrz i białe wewnątrz). Na parterze parkiety, na piętrze deska
berlinecka. Na ścianach tynki. Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym, podłączonym
do instalacji centralnego ogrzewania (dodatkowo dwufunkcyjny piec elektryczny). Istnieje
możliwość ogrzewania gazem z butli. Przy domu znajduje się pomieszczenie gospodarcze
na przechowanie drewna. Dookoła domu pięknie zagospodarowany ogród. Kolorowe
krzewy, drzewa owocowe, wydzielony ogródek warzywny. Atrakcyjna lokalizacja, 8-10
min. samochodem do centrum Jeleniej Góry. Istnieje możliwość zamiany na jedno lub dwa
mieszkania na Zabobrzu, w ok. ul. Morcinka, na Osiedlu XX lecia lub w innej spokojnej
okolicy Jeleniej Góry. Cena 550 000 do negocjacji. Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz tel. 660 359 500
Oferujemy Państwu mieszkanie położone
w centrum Jeleniej Górze przy ul. 1-go
Maja na pierwszym piętrze w dwupiętrowej kamienicy. Mieszkanie składa się
z dwóch dużych pokoi, z których jeden
może zostać podzielony na dwa, dużej
kuchni, łazienki ( kabiną natryskową z
hydromasażem) i przedpokoju. Łączna
powierzchnia mieszkania to 80 m2. W
mieszkaniu zamontowano nowe okna
PCV, położono panele, w pełni wyremontowano łazienkę oraz wymieniono
instalacje. Ogrzewanie gazowe – etażowe
nowym piecem dwufunkcyjnym. W kuchni i łazience zamontowane zostały energooszczędne
halogeny. Do mieszkania przynależą dwie duże piwnice oraz pomieszczenie techniczne.
W kamienicy przeprowadzono termomodernizację. Cena 285 000 zł. do negocjacji. W
przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz tel. 660 359 500

Przyjmę Panie - 508 782 626
20 Lat filigranowa brunetka - zaprosi lub
dojedzie - 782 535 408
35 latka - z ładną piąteczką spełni twoje
fantazje - 667 424 672
45 latek szukam kochanki - 45 latek szukam kochanki - 603 130 438
47 lat rozwiedziony - pozna panią do lat
45 - 603 130 438
Atrakcyjna brunetka - zapraszam dyskrecja - 795 622 611
Atrakcyjna studentka - szuka stałego
sponsora. Daję dużo i wymagam rożnie,
dużo. Około 2000 zł miesięcznie. Tylko
SMS. Alicja - 533 842 093
Blondynka i brunetka - lat 20 zaprosi
panie i panów do siebie - 883 480 531
Brunetka, 24 lata - zaprosi na niezapomniane chwile rozkoszy - 796 680 905
Chętnie ... - Chętne ........panie w każdym wieku piszcie na 697 104 249 czekam
na poważne SMS - Plus - 697 104 249
Czuła blondynka - biuścik duża 3, z seksownym tyłeczkiem, spełni każdą Twoją
fantazję - 661 432 551
Czuła i namiętna blondyneczka - spełni
każdą Twoją fantazje i jest gotowa dla
Ciebie na wszystko - 661 432 551
Dla Pań - Pan - z temperamentem,
dyskretny i oczekujący dyskrecji, tylko
SMS - 600 559 601

Dojrzała brunetka - o zaokrąglonych
kształtach i dużym biuście zaprasza starszych panów - 794 524 987
Facet pozna faceta - Facet pozna faceta
- 500 620 139
Fajny ładny chłopak - dla pań - 695
568 236
Hotelik - tanio, dyskretnie, miło - 502
710 618
My dwie młode - tylko dla twoich fantazji
- 516 462 062
Niezapomniany francuzik - u brunetki
- 662 473 039
Oddam się wyuzdanej - kobiecie ja 37 lat
lubiący dobry sex - 601 941 847
On po 30 spotka się - ze zdecydowanymi
Paniami, namiętnie i bez zobowiązań.
Proszę o SMS - 798 562 323
Pan bi oferuje - sex oralny dla pan, par,
panów, trzecie spotkanie gratis - 506
644 113
Pan dla pani - dojrzały, miły, dyskretny 725 026 168
Pomogę finansowo - miłej i atrakcyjnej
dziewczynie do 28 lat - 698 594 070
Poszukuję przyjaciółki - dyskretnej
kochanki, chętnie starszej pani po 40. Ja,
26 lat. SMS - 722 387 585
Spragniony - młody pan do towarzystwa i nie tylko? - 794 189 046

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szukasz sexu? - umów się z młodym,
przystojnym. Dyskrecja. Szukam kochanki
- tylko zdecydowane Panie - 782 369 064
Tomek 36 lat - szuka kobiety kochanki
mężatki 100% dyskrecji i higieny na SMS
odp - 721 442 834
YEBI 28 - miły, sympatyczny, zdrowy,
zadbany szczupły, kulturalny młody pan
dla pań, zaprosi dojedzie. Zadzwoń, a
będziesz zadowolona - 721 802 870
Zamożny Pan - zasponsoruje atrakcyjna panią - tylko poważne oferty - 788
297 352
Zamożny pozna atrakcyjną panią - tylko
poważne oferty. Paniom z branży dziękuję
- 788 297 352

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie kostki betonowej i granitowej (podjazdy, place, parkingi i inne) - 757 514 321, 608 658 351
Cyklinowanie - solidnie. Montaż
podłóg, paneli. Cyklinowanie schodów.
Renowacja drzwi i mebli. Malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
Dachy - nowe pokrycia, materiały od
producenta - 696 328 445
Instalacje - CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Wymiana podgrzewaczy,
kuchni, kotłów. Prace ogólnobudowlane, wykończeniowe. Nadzory budowlane - 781 465 274
Kolektory słoneczne - z dotacją 502 916 600
Pompy ciepła - z dotacją - 502 916 600
Remonty - kompleksowo, szybko i
fachowo. Malowanie, szpachlowanie,
gładzie, panele, instalacje wodnokanalizacyjne, płytki, ścianki i sufity g/k
- 516 048 225
Wywrotki - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski - 608 649 813
Brukarstwo - BUR-BRUK - podjazdy,
chodniki, ogrodzenia, mury oporowe, grille
ogrodowe i wędzarnie. tanio i solidnie - 501
804 857
Brukarstwo - Kompleksowe układanie
kostki granitowej. Wykonujemy również
inne roboty z granitu murki schody itp. 792 618 355
Brukarstwo - wszelkie prace budowlane - 793 240 653
Centralne ogrzewanie - Kompleksowy
montaż c.o. woda, gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z płaszczem wodnym - tanio
i profesjonalnie - 696 484 516
Dekarz - wykonam drobne prace dekarskie, montaż rynien, rur spustowych,
obróbki komina, obróbki blacharskie,
wstawianie okien dachowych, wymiana
dachówek - 697 791 853
Digger Bud - prace ziemne koparko
ładowarką JCB koparka gąsienicową 3T
wozidło ład. 3T wywrotka, niwelator laserowy, młot wyburzeniowy, zagęszczarka,
pompa - 793 360 425
Hydraulik a-z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Hydraulika, kanalizacja - gaz, uprawnienia, montaż, kuchenek junkersów CO
wodomierzy awarie 24H - 604 922 815
Instalacje wodnych kanalizacji - i
centralne ogrzewanie. Przyjmę zlecenie
na wykonanie - 669 826 053
Kolektory słoneczne - Kompleksowy
montaż c.o.woda, gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z płaszczem wodnym - tanio
i profesjonalnie. - 696 484 516
Kominki - obudowy nowoczesne, rustykalne, portale. Pod życzenie klienta - 501
259 736
Kominki - wkłady kominowe. Montaż
kominków i wkładów kominowych. stawianie kominów dwuściennych - 691
466 704
Kominki - zabudowy - wentylacje, wkłady
kominowe, frezowanie kominów, murowanie kominów z klinkieru, kominy wolnostojace. - 691 466 704

Kominki, wykończenia - kompleksowe
wykończenia domków: płyta g-k, łazienki,
poddasza, panele, montaż drzwi, kominkiProfesjonalnie. Barki, wyspy kuchenne
montaż: karniszy, obrazów, telewizorów,
mebli. - 782 846 106
Kompleksowe usługi remontowe - i
wykończeniowe - panele, regipsy, glazura,
docieplenia, centralne ogrzewanie, biały
montaż.itp - 511 713 828
Koparko-ładowarka - z wywrotką
do wynajęcia. Tanio i solidnie - 793 240
653
Kostka brukowa itd - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie itp.
oraz profesjonalne doradztwo. Faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie - 787 210 943
lub 511 545 064
Łukasz - dekorator wnętrz - prace remontowe - 664 415 433
Malowanie - szpachlowanie, gładzie,
regipsy, panele, kafelkowanie - 697 200
025
Malowanie artystyczne - Ściana w
pokoiku, sklepie, pubie czy też dyskotece
może stać się wyjątkowa dzięki dowolnemu
rysunkowi, który się na niej znajdzie.
Wszystkie motywy i wzory, rzetelnie i
fachowo. - 667 138 280
Malowanie mieszkań - tradycyjnie,
natryskowo i artystycznie. Szybko i tanio.
Artystyczne malowanie farbami luminescencyjnymi oraz UV-Activ - 782 565 749
Mąż na godziny - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
Minikoparka - Bobcat z operatorem 793 240 653
Piece c.o.-tanio - montaż, sprzedaż pieców c.o. węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden telefon
a przyjadę i wycenie. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696 484 516
Podnośnik koszowy - Tani wynajem nowoczesnego podnośnika koszowego o dużej
manewrowości i osiągach. Doprowadzenie do
kosza prądu 230V i oświetlenie. Faktury VAT,
polisa OC, pełne uprawnienia - 605 326 223
Podnośnik koszowy 35 zł/h. - szybko, tanio
i solidnie - 692 712 710
Profesjonalne usługi ogólnobudowlane
- (docieplenia budynków, łazienki, struktury,
trawertyny) możliwość obejrzenia moich prac
na DVD lub na żywo - 601 187 847
Remonty - mieszkań i łazienek - 665
208 696
Remonty - renowacje - remonty mieszkań,
biur, domków, kamienic - renowacje drzwi,
schodów, mebli, stołów profesjonalnie i niedrogo - 505 765 895
Remonty mieszkań - gładzie, sufity podwieszane, malowanie, terakota, glazura, panele
itp. - 509 529 965
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie,
regipsy, (ścianki działowe, sufity podwieszane), panele ścienne i podłogowe. Inne
prace remontowe - 691 936 900
Remonty od A do Z - mieszkań, biur, lokali
- wolne terminy - 785 524 363
Systemy solarne, oczyszczalnie - dystrybucja i montaż biologicznych oczyszczalni
ścieków, systemów solarnych odbudowa
domów Szachulcowych REM-DOM Silesia
2/3, Wojcieszów e-mail: piotr337@op.pl 661 707 613
Tania budowa domu - ogrodzenia, dachy,
remonty - 692 258 512
Twoja firma budowlana - dachy, remonty
mieszkań, biur lokali od a do z - 785 524 363
Usługi budowlane i remontowe - mieszkań
i biura i budowanie domów. itp. płytki, regipsy,
tynki maszynowe, poddasza i ogólnobudowlane - 663 747 793
Usługi budowlane - wykończenia wnętrz,
remonty tanio i solidnie, doradztwo - 665
733 354
Usługi budowlane i hydrauliczne - Wykonujemy: instalacje wod-kan i c.o., płytki,
malowanie, tapetowanie, regipsy, panele,
montaż drzwi - 603 750 285
Usługi hydrauliczne - Usługi hydrauliczne
- 513 194 392
Usługi podnośnika koszowego - P-183,
wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie! Na
życzenie klienta wystawiam również faktury
VAT! - 502 508 265
Usługi podnośnikiem koszowym - 35 zł/h
wycinka drzew, remonty dachów. Tanio,
szybko, sprawnie - 692 712 710
Wywrotka do wynajęcia - transport
ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793
240 653

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE
Agencja detektywistyczna - Licencjonowany detektyw, lic. 0003953, rejestr
MSWiA RD.19.2009. Profesjonalne
usługi detektywistyczne z zachowaniem pełnej dyskrecji. Sprawy cywilne,
rozwodowe, gospodarcze, obserwacja,
wywiad i inne - 601 637 134
Detektyw - licencja nr 0000384. Rejestr
RD 38/2008. Największe doświadczenie
na rynku. Sprawy cywilne, gospodarcze,
karne, rodzinne, audyty, inne prawne
zlecenia - 503 107 246

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Angielski metodą Callana - konwersacje. Chcesz nauczyć się mówić po
angielsku? Zapraszam na domowy kurs.
Rozmowy po angielsku od pierwszej
lekcji - 531 111 133

58-500 Jelenia Góra, ul. 58-560 Jelenia Góra
ul. Kubusia Puchatka 2tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
1. Nowy dom jednorodzinny w Bukowcu, plus garaż
wolnostojący dwustanowiskowy, działka bardzo ładnie zagospodarowana o powierzchni 1700m2. Sam dom posiada
na parterze holl, salon, jadalnię, kuchnię, wc oraz dwie
małe garderoby i ganek. Na piętrze są dwie sypialnie, duża
oferta na
garderoba i pokój kąpielowy, poddasze jest nieużytkowe. W
wyłączność biura
pomieszczeniach niskiego parteru są pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności -typu gabinet ( który
składa się z poczekalni i gabinetu właściwego) na tym poziomie jest także pokój z aneksem
kuchennym i łazienką. Dom jest zbudowany z bardzo dobrych materiałów. Ogrzewanie Zestaw Złoty Urlicha tj. kominek z płaszczem wodnym, solary i piec gazowy dwufunkcyjny na
gaz propan - butan. Woda z własnej studni ( bardzo dobra), kanaliza - szambo. Posesja jest
monitorowana systemem alarmowym. Brama wjazdowa i garażowe na piloty. Największym
walorem tej nieruchomości jest sama lokalizacja 6 km do Karpacza w bardzo spokojnej,
zielonej i cichej okolicy. Cena 799.000zł. Kontakt 505 074 854
2. 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 możlizmiana ceny
wość adaptacji na cele mieszkalne.W budynku
na 330.000zł.
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 330tyś. Kontakt 0505 074 854
3. Bardzo ładny dom z 1995 roku,położony w
malowniczej miejscowości Wleń. Powierzchnia
całkowita 190m2, użytkowa 140m2.Trzykondygnacyjny dom,gdzie na wysokim parterze znajduje
się hall,duży salon z możliwością zamontowania
kominka,kuchnia oraz dwie sypialnie. Na piętrze
znajduje się duża łazienka, trzy sypialnie oraz
garderoba. Ogrzewanie na opał stały, woda z
oferta na
sieci. Budynek jest podpiwniczony z garażem
wyłączność biura
jednostanowiskowym. Ogród o pow 424m2 bardzo
ładnie zagospodarowany, ogrodzony. Bardzo dobra
lokalizacja dom bardzo urokliwy o dużym potencjale,ładnie położony. Cena 370tys.zł. Kontakt
Anna Roziel 509 156 552
4. 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 zmiana ceny
kafle na ścianach tynki.Ogrzewanie piecem na na 199.000 Zł.
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 199tyś.
Kontakt 509 156 552.
5. Duże mieszkanie o powierzchni 71,22m2
usytuowane na trzecim piętrze w poniemieckiej
kamienicy w okolicach Małej Poczty. W skład
mieszkanie wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz pomieszczenie strychowe o
przeznaczeniu na cele mieszkalne. Mieszkanie
wymaga remontu. Ogrzewanie piecami kaflowymi.
Okna drewniane. Mieszkanie bezczynszowe,
budynkiem zarządza wspólnota. Cena 120tys.zł.
Kontakt 505 074 854
6. Nowy Dom wolnostojący , z 2006 r. na działce
407m2. Na parterze jest ganek , salon, pokój,
kuchnia łazienka z wc, i dwa pomieszczenia do
adaptacji ( na jakiekolwiek cele), na piętrze jest holl
i trzy sypialnie. Dom jest ogrzewany kominkiem z
rozprowadzeniem. Gaz jest na działce, ciepła woda
jest z przepływowych podgrzewaczy, kanalizacja szambo, prąd- siła. Dom ma ciekawą bryłę. Bardzo
dobra lokalizacja. Cena 370tys.zł. Kontakt Anna
Roziel 509 156 552
7. Duże mieszkanie o powierzchni 84,7m2 na
parterze poniemieckiej kamienicy mieszczącej
się w samym centrum miasta. W skład mieszkania wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC
i przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica.
Mieszkanie rozkładowe, ciepłe i słoneczne. Okna
wychodzą na trzy strony. Ogrzewanie piecem
na opał stały. W budynku został zrobiony dach,
kominy i drenaż. Kamienicą zarządza wspólnota.
Mieszkanie idealnie nadające się na kancelarię
bądź pod biuro. Cena 180tys.zł. Kontakt Anna
Roziel 509 156 552
8. Dom z 2000 roku z idywidualnym projektem
parter z poddaszem użytkowym ( obecnie
poddasze nie jest zagospodarowane ), pow.
mieszkalna 120m2. Na parterze znajduje
się kuchnia ze spiżarką, łazienka z kabiną
prysznicową dla gości, salon z kominkiem
,holl, duży pokój łazienkowy z wanną, dwie
garderoby, sypialnia i gabinet. Z salonu oraz
sypialni są wyjścia na taras.W prawej części
budynku znajduje sie garaż o pow 35m2, oraz
ciekawie zaprojektowana winiarnia. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana wysokiej klasy,
na podłogach deski, panele oraz kafle. Na ścianach tynki i tapety. Ogrzewanie
gazowe piecem dwufunkcyjnym Veilant tylko w pokoju łazienkowym ogrzewanie
jest podłogowe ‘ wyposażenie armatury łazienkowej i przyborów z najwyższej
półki na ścianach znajduje się pięknie położona mozaika oraz bardzo ładna
wanna .Woda z wodociągówi, kanalizacja miejska. Dach pokryty jest dachówką
-karpiówką, ceramiczną wysokiej jakości, kładziona metodą koronkową. Wnętrze
domu urządzone z wielkim smakiem oraz klimat domu jest niepowtarzalny.Sama
bryła budynku jest bardzo ciekawie zaprojektowana i pieczołowicie zrealizowana
robi imponujące wrażenie.Działka jest również ciekawie zagospodarowana i
ogrodzona, podwórze wyłożone kostką granitową,brama na pilota. Doskonała
lokalizacja cisza spokój dużo zieleni a przy tym blisko miasta. Gorąco polecam
Anna Roziel tel. 509 156 552.
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

ANGLIK - wszystkie poziomy. Dzieci
uczone przez poezję i śpiew. Niedrogo
- 506 209 866
KOREPETYCJE - wszystkie przedmioty, kursy maturalne, kursy gimnazjalne. Centrum Korepetycji Platu - 756
470 008, 600 153 322
KOREPETYCJE z języka niemieckiego - doświadczona germanistka
udzieli korepetycji fachowo. Wszystkie poziomy zaawansowania - 791
855 185
ANGIELSKI i niemiecki - studentka
ostatniego roku udzieli lekcji na każdym
poziomie, przygotowanie do egzaminów,
25 zł/60 min - 693 696 245
INŻYNIER - Matematyka - korepetycje z
matematyki z dojazdem do ucznia. Duże
doświadczenie. Dobra cena. Polecam 509 503 125
JĘZYK angielski - studentka III roku
ﬁlologii angielskiej i mgr ﬁlologii polskiej
udzieli korepetycji dzieciom, młodzieży i
dorosłym. Zapraszam - 666 525 321

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

kuchnia polska
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Język niemiecki - zapraszam na zajęcia
na każdym poziomie zaawansowania:
przygotowanie do egzaminów, pomoc w
nauce, konwersacje - 506 012 201
Język polski korepetycje - SP, gimnazjum,
matura. Nauczyciel uczący - tanio - 661
939 843
Języki obce - korepetycje, zajęcia grupowe. - 503 749 248
Korepetycje angielski - dla dzieci i
młodzieży - tanio - 793 989 966
Korepetycje z angielskiego - nauczycielka udzieli lekcji angielskiego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Mail: mag.98@
wp.pl - 883 610 003
Korepetycje z angielskiego - piątkowy
student anglistyki udzieli korepetycji z
angielskiego starszej młodzieży i osobom
dorosłym. 25 zł za godzinę - 663 134 352
Korepetycje z chemii - gimnazjum,
liceum, matura, wyższe uczelnie. Tanio.
Długoletni staż - 664 459 936
Korepetycje z języka niemieckiego
- absolwentka filologii germańskiej udzieli
dodatkowych lekcji, przygotuje do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego - 669
948 061
Korepetycje z języka polskiego - lub
języka angielskiego. Przygotowanie do
testów, egzaminów, sprawdzianów - 511
713 828
Korepetycje z matematyki - korepetycje z matematyki - 609 174 477
Korepetycje z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556
Korepetycje z niemieckiego - studentka 4-go roku fil. germańskiej udzieli
korepetycji oraz pomoże w odrabianiu
zadań, przygotowaniu do testów i sprawdzianów - 699 913 457
Kurs kadry i płace - zapraszamy na kurs
kadry i płace. Rozpoczęcie 4 października
godz. 16:30 - 75 648 83 85
Kurs na instruktora nauki jazdy - od
26.09.2010 r. - 783 963 972
Na skrzypcach i pianinie - nauczę grać na
skrzypcach i pianinie. Udzielę korepetycji
z przedmiotów muzycznych. Skrzypce
posiadam do pożyczenia na czas nauki.
25 zł za godzinę - 501 183 562
Nauczycielka - j.angielski - profesjonalne przygotowanie do testów gimnazjalnych, matury, indywidualnie i grupowo
- 663 369 045
OSK Elka-Bujak - zaprasza na kurs na
instruktora nauki jazdy. Informacje na
naszej stronie WWW. Zaczynamy od
26.09 - 601 575 748
Tanio i solidnie - matematyka - absolwent PWr udzieli korepetycji głownie
z matematyki(fizyka, chemia również)
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum - 880 229 298
Uczę praktycznej gry na gitarach akustycznej, elektrycznej, basowej
- bez teorii. Możliwość nauki aranżowania własnych otworów przy pomocy
profesjonalnego sprzętu studyjnego
- 501 387 706
Udzielę korepetycji - z matematyki
lub angielskiego uczniom z podstawówki, gimnazjum lub szkól średnich.
Uczennica klasy maturalnej - 667
657 019
Zapraszam na korepetycje - z języka
angielski ego, w szystki e poziomy
zaawansowania, konwersacje - 508
230 921

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - tanio i solidnie - instalacje i pomiary - 500 602 762
Usługi elektryczne - elektroniczne.
Naprawa sprzętu RTV - AGD instalacje
elektryczne, naprawa przegląd sterowań do pieców centralnego ogrzewania - 605 487 567

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf na chrzest - od 100 zł.
Fotoreportaż z chrztu z albumem w
postaci fotoksiążki od 200 zł. Zdjęcia
rodzinne przed kościołem w cenie.
PixmillStudio - 609 884 627
Fotografia 600 zł - filmowanie,
dekoracje sal i Kościołów - 666 198
421
Fotografia ślubna z fotoksiażką przygotowanie, ślub, wesele i plener
+ zdjęcia na DVD i Fotoksiążka. Cena
900 zł. Już dziś rezerwuj termin.
PixmillStudio - 609 884 627

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny R&A - wesela,
dancingi oraz inne imprezy. Cena do
uzgodnienia - 609 563 928
Zespół Prestiż - wesela - Specjalizacja Wesela, Studniówki i imprezy
Karaoke Najlepsze w okolicy nagłośnienie i oświetlenie sceniczne Działalność gospodarcza- wystawiamy
rachunki Demo na naszej stronie - 517
900 425
3-osobowy zespół muzyczny średnia wieku 33 lata, wykształcenie
muzyczne, repertuar rozrywkowy, płyta
demo do dyspozycji - 609 325 082
Wesela, dancingi, zabawy - imprezy
okolicznościowe. Zespół jedno lub
dwuosobowy. Wszystko w zależności
od potrzeb i życzeń klienta - 693
735 247

og£oszenia
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Zespół muzyczny SUNNY DUO wesela, bankiety - videoclipy na żywo
w Internecie - 609 851 863
Zespół muzyczny Topaz - studniówki,
wesela. Konkurencyjne ceny. Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie - 693
295 832

USŁUGI
OPIEKA
Niepaląca opiekunka - uczciwa,
odpowiedzialna, zaopiekuje się niepełnosprawną, chorą osobą za pensję
z zamieszkaniem. Zgorzelec i okolice
- 725 150 039
Pielęgniarka zaopiekuje się - osobą
potrzebującą opieki. Dyspozycyjna.
Jelenia Góra, kraj lub zagranica. Może
być umowa zlecenie - 756 433 036, 509
850 678

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
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowofinansowej - 601 837 677
Certyfikaty energetyczne - 691
759 542
Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej. Faktury VAT - 603 646 803, 75 76
72 773
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
Poprowadzę księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Rolety zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na okna
dachowe, moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139
Usługi stolarskie u klienta - cyklinowanie, układanie podłóg i parkietów.
Renowacja schodów oraz naprawy
stolarskie, podłogi, drzwi, okna itp. 691 385 780
Zwrot podatku z Holandii - do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia - 695 133 584
Sprowadzę z zagranicy - każde auto
pomoc w formalnościach autoholowanie
- 788 839 064

AGD Naprawa pralek - zmywarek, Ariston
- Indesit - Beko - Cendy oraz piekarniki,
kuchenki i płyty indukcyjne - 605 283 735
AGD, RTV - serwis - montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń AGD RTV
itp. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny! - 500 505 002
Anteny cyfrowe - satelitarne, naziemne,
dekodery, osprzęt. MONT-SAT - 756
428 588
Anteny tv-sat - montaż serwis ustawianie, Telewizja na kartę. Polsat N Cyfra +
sprzedaż zestawów telewizji na kartę - 693
355 889
Biuro Rachunkowe KOALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY, pomoc w otwarciu
działalności i wiele innych - W. Polskiego
54 obok sądu, budynek NOT – alakow@
onet.eu - 601 837 677
Ciasta domowe - pierogi i inne wyroby
na przyjęcia i imprezy domowe - 533
226 688
Dotacje z Funduszy Europejskich Pomoc w pozyskaniu bezzwrotnych dotacji
z Funduszy Europejskich - 605 248 272
Elektryk a-z - instalacje, modernizacje,
awarie, usterki itp. Tanio, szybko i Solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Hydraulik a-z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Tanio.
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny! - 500 505 002
Junkersy - serwis - montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń gazowych itp. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Junkersy serwis - montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń gazowych itp. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Kominki - rozprowadzenie ciepła - 502
283 823
Konserwator - faktura - naprawimy
zmontujemy wszystko - hydraulika, elektryka, junkersy, kuchenki gazowe, zamki
w drzwiach, samozamykacze. Podejmiemy
współpracę na stałe - 500 505 002
Kredyty dla Firm z niską ratą - Bankowe
Towarzystwo Finansowe Konopnickiej
14/2, I piętro - 510 171 225
Lukas Bank S.A - 13 września 2010
otwarto biuro kredytowe Lukas Bank S.A w
Karpaczu w hotelu Mieszko Biuro prowadzi
również ubezpieczenia, odszkodowania
ksero - 501 707 173
Malowanie artystyczne - Ściana w
pokoiku, sklepie, pubie czy też dyskotece może stać się wyjątkowa dzięki
dowolnemu rysunkowi, który się na niej
znajdzie. Wszystkie motywy i wzory,
rzetelnie i fachowo. - 667 138 280
Mąż na medal - coś nie działa lub szwankuje w twoim domu? Służymy pomocą.
drobne prace i wiele innych usług. Przyjmujemy każde zlecenie - 512 269 884
Montaż anten RTV - każdy typ, każdy
model, super fachowcy, 15 lat doświadczenia. MONT-SAT - 756 428 588
Montaż Anten Satelitarnych - usuwanie
usterek - 781 957 491
Montaż mebli - bram garażowych, żaluzji i rolet okiennych - 695 612 103
Montaż mebli - zmontujemy i zawiesimy
każde meble. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny 500 505 002
Naprawa komputerów i laptopów - PC
SERWIS. Instalacja i konfiguracja oprogramowania. Sieci komputerowe. Odzyskiwanie danych. Doradztwo. Dojazd do
klienta. - 501 737 088
Naprawa rtv/sat - domowe naprawy
telewizorów. Dojazd i diagnoza gratis.
Gwarancja oraz niskie ceny. Zapraszamy!
- 721 009 695

1 mod = 4 x 3,4 cm
strona ogłoszeniowa
strona redakcyjna
strona redakcyjna (trzecia)
strona pierwsza
strona ostatnia
tekst sponsorowany
nekrolog - od osób fizycznych
nekrolog - od osób prawnych

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

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

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

upusty (płatne gotówką):
za 4 emisje
za 8 emisji
za 12 emisji
powyżej 12 emisji

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Naprawiamy TV, radio ... - telefony,
komputery. Serwis jest przy Wolności
170 Jelenia Góra (obok MPGK). Jeśli
nie masz transportu przyjedziemy. Niskie
ceny - 609 120 335
Piątkowy student anglistyki - wykona
drobne i średnie, niespecjalistyczne
tłumaczenia z angielskiego na polski i
odwrotnie. 10 zł za 1500 znaków tekstu
- 663 134 352
Po włamaniu - zabezpieczenia, wymiana
zamków, drzwi faktura dla ubezpieczyciela. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500 505
002
Pomoc w pozyskaniu dofinansowania dla producentów rolnych - 605 248 272
Pomoc w uzyskaniu dotacji - na odnawialne źródła energii (m.in.na zakup
kolektorów słonecznych) - 605 248 272
Posprzątam - zaopiekuje się dzieckiem - 603 791 360
Profesjonalne strony WWW - Twoja-Strona Wojciech Skorecki Web Design.
Szukaj nas w Internecie - zobacz co
potrafimy - 600 291 088
Rymarz z 40 letnim doświadczeniem
- podejmie się prac zleconych, wykonam każde nietypowe zlecenie - 512
310 687
Serwis RTV/SAT - domowe naprawy
telewizorów. gwarancja. zapraszamy! 721 009 695
Strony WWW - Profesjonalne strony
internetowe w atrakcyjnej cenie - 504
120 752
Studio Tatuażu „DARKSTAR” - ul.
Wojska Polskiego 59/2, Jelenia Góra,
Zapraszamy Pn.-Pt. 11.00-17.30 mila i
profesjonalna obsługa, atrakcyjne ceny
- 691 187 420
Ścinka drzew - w trudnych warunkach
za pomocą technik alpinistycznych lub
podnośnika koszowego, karczowanie
i frezowanie pni. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia 605 326 223
Świadectwa energetyczne - (certyfikaty) energetyczne. Szybko, tanio
i solidnie - 691 221 116
Tanie nowe meble - kuchenne, szafy
wnękowe na wymiar w Jeleniej Górze
raty sprawdź ceny. Zapraszamy - 500
452 760
Tanie opony - nowe tylko 120 zł.
używane od 50 do 70 zł. Naprawa aut,
wulkanizacja - 515 291 992
Telewizja N - Super oferty, atrakcyjne promocje, nowoczesne dekodery HD, profesjonalny montaż.
MONT-SAT - 756 428 588
Układanie paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392
Usługi księgowe - kadry, płace,
pełna księgowość, ryczałt, książka
przychodów i rozchodów. Tanio i
solidnie - 695 449 389

Us ł u g i p o d n o ś n i k a k o s z o w e g o
P-183 - wysięg 18 m. Tanio, szybko,
pewnie. Na życzenie klienta wystaw i a m r ó w n i e ż f a k t u r y VAT - 5 0 2
508 265
Wesela i inne imprezy - okolicznościowe w malowniczym i cichym ....
- 693 116 410
Wodomierze i legalizacja - Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - wymiana montaż,
przeróbki. Plombujemy legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności
- 500 505 002
Wodomierze i legalizacja - wymiana,
montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500 505
002
Zarządzanie wspólnotami - Profesjonalne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz obiektami inwestycyjnymi,
75 75 24 097 - 691 221 116
Złota rączka a-z - naprawimy, zmontujemy - wszystko hydraulika elektryka
meble junkersy kuchenki gazowe AGD
RTV Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny – 500 505
002

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Karcher - podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa 756 420 315, 609 600 807
Umyję okna - dysponuję czasem
- 609 494 710
Niedrogie sprzątanie - biur, kamienic, klatek, ogrodów, domków, mieszkań, pobodowlane profesjonalnie i
niedrogo - 505 765 895
Sprzątanie - tanio - Profesjonalne
sprzątanie mieszkań, domów, biur,
wspólnot mieszkaniowych, również
po remontach, opieka nad grobami,
koszenie trawy, fa VAT - 795 356 880
Sprzątanie - tanio - Kompleksowe
profesjonalne sprzątanie mieszkań,
domów, firm, po remontach, budowach,
opieka nad grobami, koszenie trawników, odśnieżanie - 795 356 880

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 trzeci 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
Przeprowadzki kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp.
- 75 76 73 971, 516 146 075
Bus 8 osobowy - i laweta - 601 573
558
Jadę do Tarnowa Rzeszowa - bus 12
m3, 1400 kg, 2 miejsca wolne. Pusty w
dwie strony - 609 724 601
Przeprowadzki i transport - krajzagranica. Mercedes Sprinter Meblowóz
25 m3, Iveco 18 m3. Ekipa do załadunku.
Faktura VAT. Tanio i solidnie - 509 211
282
Transport oraz przeprowadzki - 609
724 szybko, tanio i solidnie. Doświadczenie. Transport zwierząt. Faktury VAT
- 609 724 601
Transport osobowy - lotniska,
wycieczki, konferencje, imprezy okolicznościowe, itp. Faktura VAT. Klimatyzacja
- 602 120 624
Usługi transportowe - kraj zagranica
sprowadzanie aut na zamówienie pomoc
w formalnościach - 788 839 064
Usługi transportowe - wywrotka 15 ton
- materiały sypkie - 601 578 247
Usługi transportowe - przeprowadzki
- autolaweta, kraj, zagranica, tanio,
szybko, solidnie, faktura VAT, dla studentów promocje, przewozimy nawet
słonie - 782 587 176
Przewozy do Niemiec - Jelenia Góra
Norymberga Monachium i okolice - 663
226 009

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
ZDROWIE URODA

GABINET, ul. Wolności 7, I piętro - oferuje
zabiegi oczyszczające, liftingujące, ujędrniające, kwasy, krodermabracje, depilacje,
zabiegi na dłonie i stopy, makijaże i inne
- 501 624 719
REHABILITACJA - w bólach kręgosłupa
i innych dysfunkcjach narządu ruchu.
Terapia manualna, igłoterapia. Mgr Eryk
Olszak - 697 885 631, 756 137 428
PIJAWKI - Hirudoterapia - 510 052 404
AEROBIK, step, gimnastyka - Fitness Klub
Euro Manta zaprasza na zajęcia ruchowe.
Profesjonalizm i bezpieczeństwo. Największy
wybór zajęć. Ogińskiego 1A - 791 222 252
FOTODEPILACJA i fotoodmładzanie zapraszamy do gabinetu. Darmowe testy,
bez bolesne zabiegi. Czynne od 10:00-20:00
w dni powszednie, 10:00-18:00 w sobotę.
Jelenia Góra-Cieplice, ul. Wolności 237, koło
Orlenu - 757 552 420
FOTODEPILACJA i odmładzanie - zapraszamy do nowo otwartego gabinetu. Darmowe testy, bezbolesne zabiegi. Czynne od
10-20 w dni powszednie, od 10-18 w sobotę.
Jelenia Góra-Cieplice, ul.Wolności 237 k.
Orlenu - 757552420
USUWAMY twoje owłosienie - Zapraszamy
do gabinetu FotoDepilacji i Odmładzania.
Darmowe testy, bez bolesne zabiegi. Czynne
od 10-20 w dni powszednie, od 10-18 w
sobotę. Jelenia Góra-Cieplice Ul. Wolności
237 k.ORLENU - 75 75 524 20
MASAŻ odchudzający - relaksacyjny i leczniczy oraz gimnastyka ruchowa tylko 30 zł/h
zapraszam - 662 036 721
MENICURE w domu - tipsy, paznokcie
żelowe, menicure biologiczny w twoim domu,
przyjadę i zrobię Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewna jakości i dobrej ceny - 508
269 908
STYLIZACJA paznokci - profesjonalnie, z
dojazdem do domu - 660 533 460

ZA DARMO
ODDAM

ZWIETRZELINA, ziemia - zwietrzelina, ziemia
- 501 313 877

ZA DARMO
PRZYJMĘ

CHCESZ się pozbyć niepotrzebnych
sprzętów AGD lub innych części metalowych, uszkodzonych lub całych aut
do 300 zł? Odbiór własnym transportem
- 605 726 890
PRZYJMĘ papugi, kanarki - i inne ptaki. Za
darmo - 724 281 495

AUTOSKUP - samochody powypadkowe,
uszkodzone i całe. Również angliki. Posiadam
własny transport - 507 736 710
FIAT 126p - może być bez opłat - 785 524
378
KAŻDE auto - kupie każde osobowe, cale lub
uszkodzone, rowniez dostawcze, ciężarowe,
rolnicze. Odbieram własnym transportem,
płace gotówką od ręki - 794 312 425
KAŻDE auto - stan obojętny - własny transport, gotówka od ręki - 511 209 408
KAŻDE auto do 1000 zł - jeżdżące lub do
remontu, z opłatami lub bez. Gotówka od
ręki - 722 128 501
KAŻDE auto za gotówkę - całe lub uszkodzone, osobowe, dostawcze, ciężarowe,
rolnicze. Odbieram własnym transportem,
gotówka od ręki - 604 899 303/698 707 299
KAŻDE auto do 1500 zł - całe lub bez
ważnych opłat, nie na chodzie, do remontu.
Gotówka od ręki. Jeżeli nie odbieram - SMS,
oddzwonię - 609 962 206
MOTOROWER Simson s51 - w rozsądnej
cenie - 506 356 703
POWYPADKOWE - skup - również cale i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki 510 522 968
SKUP aut do 5000 zł - gotówka - 697 104
455
SKUP całe i powypadkowe - skup aut całych in
powypadkowych, również anglików, odbieram
własnym transportem - 693 828 283
SKUP całe i powypadkowe - odbieram
własnym transportem, również angliki - 693
828 283
SKUP pojazdów - do 2000 zł uszkodzone i bez
prawa rejestracji, bez ubezpieczenia i nie na
chodzie, jeżeli nie odbieram SMS oddzwonię
- 691 995 838
SKUP pojazdów do 2000 zł - uszkodzone i
bez prawa rejestracji - 691 995 838
SKUP-POWYPADKOWE i całe - odbieram
własnym transportem. Również angliki - 721
721 666
SKUP aut wszystkich - gotówka od ręki - 790
303 603
ZAŚWIADCZENIA o złomowaniu - auto-złomowanie pojazdów - 785 524 378
ZAREJESTROWANY samochód - w cenie
do 3000 zł - Punto, Fiesta, Corsa, Clio, Polo
lub inny - 603 182 814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

FIAT 126p - z nieużywanym od nowości
zapasowym silnikiem. Cena do uzgodnienia - 602 725 071
RENAULT Clio II - 1999 rok, czerwony,
benzyna, 3 drzwiowy. Bezwypadkowy,
garażowany, zakonserwowany. Ubezpieczony. Po wymianie paska rozrządu. Cena
7300 zł - 757 678 308

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
Np.
PT.JEL: Golf 3,
1994 rok.
3 drzwiowy.
benzyna, gaz.
kolor bialy,
cena 2000 zl

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

MOTORYZACJA
KUPIĘ
FOTEL kierowcy - do Opla Corsy A - 663
334 099
AUTO do 300 - wszystkie - 885 775 445
AUTO do 300 - stan obojętny - 887 279 884
AUTO ok. 1500 - nie rdzę - 793 304 279
AUTO po 93 roku - na chodzie z opłatami
sprawne może być blacharka do remontu do
1000 zł - 794 373 778

RENAULT Megane cabrio 1.4 16V - 1999
rok, zielony metalik, bezwypadkowy,
garażowany, ubezpieczony, przegląd do
02.09.2011 r. Elektryczne szyby i lusterka,
karta pojazdu. Cena 9000 zł - 505 415 420
VW Golf III - 1996 rok, 5 drzwi, centralny
zamek, elektryczne szyby. Stan bardzo
dobry. Cena 5100 zł - 601 940 871
399991. Części blacharskie - lampy, błotniki,
zderzaki, maski, reperaturki nowe części
karoseryjne do wszystkich samochodów 509 231 320

399183. Części do rożnych aut
- fiat,ford,mazda,citroen,peugeot,volkswagen,daewoo,opel,audi,rover,volvo,nissan,honda,mitsubishi,toyota, - 604 899 303/698
707 299
BŁOTNIKI do Syreny 1 05 - - 889 535 569
SILNIK 2.0 HDI - Citroen, Peugeot 90 KM.
Silnik z Berlingo z 2006 r., o przebiegu 53
tys. km, po wymianie oleju. Silnik w aucie, do
sprawdzenia - 788 833 807
3 miesięczne opony zimowe - Generali wymiar
185x65x15 na felgach stalowych do Forda
Fokus - cena 300 zł - 691 974 792
DWIE felgi aluminiowe - 15 ﬁrmy Rial - 605
666 821
399404. Audi A3 - tanio - 603 891 610
400464. Audi A6, 1999 - A6 2.5TDI klimatyzacja, 4 x poduszki, alufelgi wspomaganie pełna
elektryka, nowe opony cena 19900 kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78 835,
501 035 988
398462. Fiat Punto - gaz - 2004 rok, salon
Polska, 99000 km, wspomaganie, 2 poduszki,
elektryczne szyby,2 komplety opon, ro cd, stan
idealny. Cena 12900 zł - 790 524 539
400509. Fiat Punto 2004 - 2004r,salon Polska,
101000 km, przegląd 01/2011, wspomaganie,
2 poduszki, 5d, silnik 1200 benzyna + gaz,
bardzo ekonomiczny. Stan idealny, 12900 zł,
sprowadzamy samochody 2003/2009 - 790
524 539
399722. Ford Fiesta 2000 rok - 1.3 poduszki
powietrzne, wspomaganie, ABS alufelgi, radio,
cena 7400, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78 835, 501 035 988
400577. Honda Legend 2007 rok - bezwypadkowy, stan idealny, kupiony w salonie, serwisowany a ASO, w skład wyposażenia wchodzą
min. skórzane tapicerki, szyberdach, komputer
pokładowy - 603 533 953, 75 75 22 980
400515. Nissan Almera 2200 diesel - sprowadzony 2 lata temu,2000r, 198000 km,
3d, klimatyzacja, 4 poduszki, wspomaganie,
alufelgi, ro cd, welur, pompa wtryskowa po
kompletnej regeneracji w Bosch (faktura)
13900 zł - 790 524 539
398460. Nissan Almera Tino - 2001 rok,
sprowadzony, 128000 km, 1800 benzyna,
aktualny przegląd, klimatyzacja, 4 poduszki,
ABS, wspomaganie, alufelgi, ro cd, stan
idealny, 15900 zł - 790 524 539
400513. Nissan Almera Tino 1800 - 2001 rok,
sprowadzony, 128000 km, przegląd 01/2011,
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 4 poduszki,
ro cd, welur, alufelgi, nowe ﬁltry + olej, nowe
hamulce, stan idealny, 15900 zł, sprowadzamy
sam. 2003/2009 - 790 524 539
398618. Opel Astra 1.6 – zarejestrowany,
rok 96,poj 1.6 benzyna, 2 x poduszka,
wspomaganie kierownicy, radio, c-zamek +
pilot + alarm, czyste wnętrze, zadbana, nie
wymaga żadnego wkładu, cena 2300 - 604
899 303/698 707 299
399821. Opel Kadet 1.6 - zarejestrowany, rok
92, pojemność 1600 benzyna, radio, c-zamek,
wspomaganie kierownicy, czujnik wstecznego,
nowe paski, łożyska, chłodnica, termostat,
książka serwisowa, cena 980 zł - 604 899
303/698 707 299
400393. Peugeot 405 LPG kombi - 1,6 z
gazem z 91 roku, stan dobry, cena 900 zł 693 828 283
399208. Primera LPG, 1,6 - zarejestrowany,
rok 1993, 4 elektryczne szyby, radio, c.zamek,
wspomaganie kierownicy, gaz założony w 98
rok, ważne OC do lutego 2011 rok, sprawne,
cena 1150 zł. - 604 899 303/698 707 299
399677. Renault Scenic - 2007 rok - cena
25900 netto + 22% VAT. Klimatronic, poduszki
powietrzne, ABS, ESP, alufelgi, elektryczne
szyby i lusterka 1.5D CI 105KM Bezwypadkowy serwisowany przygotowany do rejestracji - 76 757 88 35, 501 035 988
398686. Volkswagen T4 2.4 D - zarejestrowany,rok 92, pojemność 2.4 diesel, wspomaganie kierownicy, c-zamek, dubel kabina, max
długi, można przerobić na auto lawetę, cena
7900 - 604 899 303/698 707 299
399146. Volvo V70 2.4 AWD - salon Polska,
listopad 2001, zupełnie pełna opcja, 193000.
km, 200 koni. Pilne! różne dodatki. Cena
23000 - 503 021 047
400501. Yamaha Grizzly 700 EPS - 2007 rok,
4400 km w bardzo dobrym stanie. Rejestracja
9kW, alufelgi, wyciągarka Warn 2.5, grzane
manetki. Nowe wszystkie płyny. Nowe badanie techniczne 25.900 PLN - 503 021 047
ALFA Romeo 155 - 1996 rok - 2.0 16v ts.
benzyna, srebrny metalik. Po przeglądzie
i ubezpieczeniu, kpl. opon zimowych. W
dobrym stanie tech. 3000 zł. alfka155@wp.pl
- 509 407 814
AUDI A3 - tanio - 603 891 610
AUDI A4 1.9 TDI - 110 KM. Kombi, stan
wzorcowy, jeden właściciel. Oferta prywatna
- 508 176 215

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska

Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 26 września 2010 a od 27 września 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.

AUDI A4 1.9 TDI z 1996 roku - samochód
sprowadzony rok temu, obecnie zarejestrowany. Moc 110 KM. Cena 9700 - 793
050 453
AUDI A6 diesel - stan idealny, 2000 rok - 601
578 247
BMW 524 - 1991 rok przegląd i ubezpieczenie
ważne do maja 2011 czarny metalik, alufelgi,
elektryka, zadbany, uszkodzony silnik, cena
2500 zł - 698 745 182
BMW E 36 2500 - benzyna 192 KM alufelgi 16,
przyciemniane szyby, radio, atrakcyjny wygląd
lub zamienię na mniejszy - 606 360 139
CHEVROLET Aveo 1200 - nowy, salon Polska, 3d, 1200 benzyna 84 KM, wspomaganie,
poduszka, ABS, czerwony. Nasza cena:
31800 zł - 790 524 539
CHEVROLET Aveo 1200 - nowy, salon
Polska, 5 d, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 4 poduszki, ro cd, dzielona kanapa itd.
Gwarancja 3 lata lub 100000 km. Nasza cena
: 35500 zł - 790 524 539
CITROEN Picasso C4 sx - nowy, salon
Polska, 1800 benzyna, czarny metalik, klimatyzacja manualna, 4 poduszki + 4 kurtyny,
podgrzewane, lusterka, komputer, itd. Cena
katalogowa: 79000 brutto. Nasza cena : 59900
zł - 790 524 539
FIAT Punto 2004 gaz - salon Polska, silnik
1200, 99000 km, aktualny przegląd, wspomaganie, 2 poduszki, ro cd, elektryczne szyby, 5
d, nowy akumulator, stan idealny. Cena 12900
zł. - 790 524 539
FIAT Siena 1.6 16v - 98 rok, wspomaganie
kierownicy, airbag, centralny zamek, blokada
skrzyni biegów, elektryczne szyby, alarm,
halogeny, kolor biały, stan techniczny db., cena
2500 do negocjacji - 795 735 694
FIAT Uno Fire 1.0 - 1996 rok, przebieg
143000 km, autoalarm, bordowy metallik.
Garażowany, zadbany + opony zimowe wraz
z felgami - 782 639 190
FORD C-max 1800 - salon Polska, 1800
benzyna, 2006 rok, pierwsza rej. 08/01/2007,
serwisowany, 38000 km, gwarancja 12 miesięcy + przegląd 40000 km w cenie. Nasza
cena : 42900 ZŁ - 790 524 539
FORD Escord - cena 750 zł, instalacja
gazowa, pojemność 1,4 - 1992 rok, ważne
opłaty - 693 245 008
FORD Escort 1995 rok - 1.8 diesel nowy
alternator, samochód raczej na części niż do
użytku drogowego. Sprzedaje w całości. Cena
900 zł - 793 040 283
FORD Escort 1996 1.3 - benzyna, biały, 5
drzwiowy, 183 tys. km, do poprawek blacharsko-mechanicznych 700 zł. - 518 823 744
FORD Eskort 1.8 D - 1995 rok, kombi 2000 zł.
Stan dobry - polecam - 609 150 129
FORD Fiesta 1991 rok - stan dobry, 1.1 benzyna, ważne opłaty i przegląd, cena 1100 zł
do negocjacji - 782 587 176
FORD Sierra 2.0 - cena 1000 zł - 609 174
477
HONDA Civic 1.3 16V - 1990 rok. Aktualne
opłaty i przegląd. Stan dobry + komplet lamp.
Cena 1200 złotych. Do malej negocjacji. - 723
715 777
HONDA Civic 2001 rok - 1.4, 5-cio drzwiowy,
stan b.dobry - 697 942 866
HONDA Civic, 1.4 16v, - 1997 rok, 5-drzwi,
klimatyzacja, alufelgi + komplet kół zimowych,
stan idealny, sprowadzony, cena 7800 zł +
opłaty - 531 740 704
HONDA Prelude 2.0 - 91 rok limited edition
elektryczne szyby, szyber dach wspomaganie kierownicy, centralny zamek sprzedam
lub zamienię na Bmw, VW z gazem - 781
050 611
HYUNDAI - nowy, salon Polska, czerwony,
1200 benzyna, 4 poduszki + 2 kurtyny, ABS,
abd, wspomaganie, ro cd + 4 głośniki, gwarancja 3 lata bez limitu kilometrów + assistance.
Nasza cen 35900 zł - 790 524 539
KAWASAKI 600 - cena 1200 do negocjacji
- 530 795 296
LANCIA Y - 1996 rok, automat, zielony
metalik. 2 poduszki, elektryczne szyby. Małe,
miejskie autko. Cena 4500 zł - 792 950 574
LANDROVER Freelander 2.0 TD - 2004 rok,
zielony, pełna elektryka, klimatyzacja. Cena
36000 zł - 782 460 455
MAZDA 323 F - 1.6.16v.93 rok, nowy przegląd, ważne OC! Opony lato + koła zimowe.
Od 2007 rok w kraju! Niewybita! Tanio lub
zamieni - 882 491 671
MERCEDESA 190 - gaz, 2.4 pojemności,
czarny, 87 rok, cena do uzgodnienia - 600
258 703
NA zamówienie - sprowadzamy samochody
2008/2009r na zamówienie. Wyjazdy do
FRANCJI. Zadzwoń!! U nas to TY wybierasz
samochód i znasz jego cenę i stan ! Nasza
prowizja to 3% lub 900 zł min. - 790 524 539

NISSAN Primera 2001 rok - 110 tys. przebiegu, 1.8 benzyna, klimatyzacja, alufelgi,
xenon, opony zimowe - 500 445 561
OLEJ silnikowy Srs Viva1 - prosto z Niemiec
od producenta. Nowe. 10w40 - 42 zł/5L,
15w40 - 40 zł/5L, 85w90 - 275 zł/55L - 889
565 479
OPEL Astra 1.4 - kombi benzyna, 1992 rok,
pierwszy właściciel w Polsce, komplet opon
zimowych z felgami, cena do negocjacji - 785
188 994
OPEL Astra II 1.4 - 2008 rok, benzyna, stan
idealny. Przebieg 21000 km, ABS ,centralny
zamek, radio CD, komplet opon zimowych.
Cena 25900 zł do negocjacji - 603 228 180
OPEL Combo - biały, benzyna - gaz, rok
1998 - 669 392 924
OPEL Insignia diesel - 02/2009 rok, do sprowadzenia z Francji., 2.0 CDTI, diesel, 17000
km, gwarancja 02/2011, stan idealny. 18990
euro + transport + rejestracja + nasza prowizja.
Mówimy po francusku - 790 524 539
OPEL Omega B - rok 1994, pojemność
2 litry - gaz, centralny zamek, auto alarm,
alufelgi - 515 305 848
PASSAT B3 - KOMBI LPG na AUDI B3 LPG sprzedam lub zamienię - 792 307 700
PEUGEOT 106 - 1996 rok 1.0 benzyna, cena
1000 z - 601 207 086
PEUGEOT 206 rok - 1999, pojemność 1900,
diesel, immobiliser, elektryczne szyby, radio,
alufelgi, zielony metalik, cena 8700 zł do
negocjacji - 665 540 546
PEUGEOT 306 kombi TD - auto posiada
bogate wyposażenie, w bardzo dobrym
stanie - 726 658 479
PEUGEOT Parner 1998 rok - czerwony,
benzyna, 1400, gaz, dwa miejsca, ścianka,
centralny zamek, szyby z ﬁltrem, stan dobry,
bagażnik do przewozu regipsow, cena 8500
- 601 881 276
POLONEZ Atu plus - 1998 rok, 1.6 benzyna,
przegląd do 11. 20 - 507 103 327
POLONEZ Caro 1.6 GLI - 160000 - srebrny
więcej inf Urząd Pracy Lwówek Śl. - 504
039 206
PRZYCZEPA samochodowa z plandeką nowa, nie zarejestrowana duża, cena 2500
zl do negocjacji - 697 052 927
QUAD Bashan - pojemność 150, automat plus
wsteczny. Uszkodzona przednia lampa. Cena
4500 zł lub zamienię na auto w tej cenie lub
tańsze z dopłatą - 669 012 645
RENAULT Clio kombi 2009 - Salon Polska,
rej: 07/2009, przegląd 07/2012, czarny metalik,
klimatyzacja, ro cd, 6 poduszek, 29000 km.
Serwisowany. Nasza cena: 37000 zł - 790
524 539
RENAULT Laguna - diesel (hatchback) rok
2002 - 603 891 587
RENAULT Laguna po kolizji - na części.
Silnik nieruszony, po zmianie rozrządu, oleju,
klocków. Cena 2400 zł do negocjacji - 793
935 296
RENAULT Megane 1.6 - 1997 rok, bordowy,
benzyna. Przebieg 175 tys. km, zadbany, dużo
nowych części. Cena 5900 zł do negocjacji 693 735 911
RENAULT Thalia 1200 - nowy, salon Polska,
wersja ALL INCLUSIVE, klimatyzacja, aut,. ro
cd, wspomaganie, 2 poduszki, czarny metalik,
kierownica skóra, podgrzewane lusterka,
itd. Katalog: 44000 zł. Nasza cena: 38000
zł - 790 524 539
SEAT Ibiza 1,2 - stan dobry, wypadł wałek od
skrzyni - 502 213 168
SEAT Ibiza 1.4 - 1995 rok, alarm, centralny
zamek, elektryczne szyby, lusterka, 2 airbag,
szyberdach, skórzana tapicerka sportowe
fotele, 2 komplety kół, po remoncie silnika,
wymieniowy układ wydechowy 2900 zł - 721
230 343
SEAT Ibiza 1.4i - 95 rok - 3 d, elektryczne
szyby lusterka, 2 airbag, tapicerka zamsz,
alarm, centralny zamek, szyberdach, opony
jedno sezonowe zima, śliwka metalik zarysowany. Cena 2300 zł - 721 230 343
SEAT Toledo GT sport - 93 rok, 2000 cm+ gaz,
stan bdb., elektryczne szyby, centralny zamek
zadbany, opłaty do 2011 roku, cena 1700 zł do
negocjacji. - 794 373 778
SUBARU Forester, 2000 rok - 2000 cm3,
125 KM, po pełnym serwisie, bdb. 21900 do
negocjacji - 782 779 997
SUZUKI Splash 1200 - Salon Polska, 2010
r, samochód demonstracyjny, 1700 km, ABS,
4 poduszki, wspomaganie, klimatyzacja,
ogrzewane lusterka, ro cd, kierownica skóra
itd...gwarancja Nasza cena : 40900 zł - 790
524 539
TICO 97 rok - pojemność 800, auto alarm,
akumulator do wymiany 1800 zł, cena do
negocjacji - 695 092 411
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TOYOTA Corolla - rocznik 1992, przebieg
178000 km, pojemność 1.4, przegląd ważny
do marca 2011r, stan bardzo dobry, Cena do
uzgodnienia - 697 520 326
VOLKSWAGEN Golf 1,8 - benzyna, rok
produkcji 1992, przegląd 24.03.2011, ubezpieczenie do 01.11.2010. - 664 754 979
VW Golf 3 - 1994 rok, pojemność 1,4L
niebieski, 3 drzwi, wspomaganie kierownicy,
elektryczny szyber, alufelgi do poprawek
mechanicznych i lakierniczych, cena 2300 zł
lub zamienię na większy - 509 179 750
VW Golf 3 gti 2.0 - gaz, pełna elektryka,
klimatyzacja, ważne OC i przegląd, cena
3800 - 791 054 631
VW Golf 3, 1.4, czarny - 3400 do negocjacji,
3 drzwiowy, alu, ważne OC i przegląd, stan
techniczny dobry, pilne - 668 124 412
VW Golf II GTI - atrakcyjny wygląd, dużo
nowych części. Cena 2900 zł do negocjacji
- 785 524 378
VW Golf III 1.9 GTD - 1992 rok, 5 drzwiowy.
Cena 2000 zł do negocjacji - 604 370 154
VW Golf III GTI 2.0 - 1994 rok, klimatyzacja,
czarny, przyciemniane szyby. Cena 4300 zł
do negocjacji - 502 315 938
VW Golf IV - 01/02rok, comfortliffe, granat
metalik, 119178 km, aluminiowe wykończenie, felgi, cd radio VW, klimatyzacja, 4 drzwi,
kubełkowe fotele - 606 653 512
VW Passat 1991 rok - diesel, stan wizualny
dobry, zatarty silnik poza tym wszystko ok.
Cena 1000 do negocjacji - 601 712 749
VW Passat 2001 - do sprowadzenia, bezwypadkowy, stan idealny 1600 benzyna,
02/2001, klimatyzacja, pasek rozrządu +
pompa wody nowe, serwisowany w salonie
VW, 2 komplety opon - 5000 euro + transport +
rejestracja + nasza prowizja - 790 524 539
VW Passat 2009 diesel - 05/2009r, 37000
km, do sprowadzenia z Francji, srebrny
metalik, bezwypadkowy, 2,0 TDI 110 KM, stan
idealny, 17990 euro + transport + rejestracja
+ nasz prowizja. Mówimy po francusku - 790
524 539
VW Passat kombi diesel B5 FL - 12 2003
VIN 2004, dobre wyposażenie - cena 23300,
pilne - 603 187 280
VW Polo diesel 1.9 - rok produkcji 97 4.5l /100
km ABS wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, poduszka powietrzna, elektryczne
szyby, radio cd, immobilizer. - 697 202 135
VW Touran 1.6 FSI comfort - do sprowadzenia, 08.2003 rok, przebieg 118000 km,
bezwypadkowy, stan idealny. Cena 6900
euro + transport, rejestracja, nasza prowizja.
Sprowadzamy roczniki 2006/2009. Mówimy
po francusku. - 790 524 539

RÓŻNE
SPRZEDAM

DREWNO kominkowe - sezonowane. Cena
150-190 zł mp - 695 725 857
DREWNO świerkowe - na rozpałkę. Połupane w wiązkach. Cena 2,50 zł/szt. - 605
857 016
KLACZ - 2,5 letnia, z pełnej krwi angielskiej.
Cena 4000 zł do negocjacji. Wyhodowana
w Jaroszówce - bardzo dobre pochodzenie
- 726 980 108
PŁYTY gramofonowe i książki - 601
780 687
RÓŻNE rzeczy, tanio - okno tarasowe
180x205 cm, wózek inwalidzki, basen duży
360x360x90 cm, kanapy wypoczynkowe 2
i 3 osobowe - czarne, bardzo ładne, kule
inwalidzkie - 791 836 017
ZAMRAŻARKA 3 szuﬂadowa - stan bardzo
dobry - 075 75 42 057
DACHÓWKA karpiówka z rozbiórki Dachówka karpiówka z rozbiórki - 695 539
565
DWUTEOWNIK NP20 - dwie betoniarki,
rury ocynk i żelazo. Bale modrzew 70 - 796
343 223
JAŁÓWKI i byczki - jałówki waga 300 kg
byczki waga 150 kg - 605 400 261
JĘCZMIEŃ 8 ton - Jęczmień 8 ton - 605
400 261
KREDENSIK kuchenny - biały, 2 częściowy dolna i górna. Część dolna szer. 80 cm. wys.
82 cm. gł. 50 cm. Część górna - szer. 80 cm.
wys. 100 cm - 609 637 845
PIANINO z metalowa płytą - sprawne. Cena
1500 zł - 604 609 208
SOFY z naturalnej cielęcej skóry - System
relax, rozkładany podnóżek i oparcie, kolor
ECRU, nowe - sprowadzone z Włoch - 531
999 180

RÓŻNE
KUPIĘ

ANTYKI - meble, porcelana, obrazy, szkło,
zegary i inne - 665 489 252, 757 542 057
PRZEDMIOTY wyprodukowane do 1945
r. - oraz wszelkie starodruki-książki do
1799 - 506 487 498
STAROCIA - monety, stara biżuteria, ordery,
odznaczenia, dokumenty wojskowe, szkło,
porcelana, obrazy, ﬁgurki i inne przedmioty
z przed 1945 roku - 609 443 235
ZABYTKOWE meble - do renowacji - 757
621 036
GITARA - trzy czwarte używana - 603 139
918
STARE zabawki - żołnierzyki, samochodziki,
kolejki, lalki, klocki itp. - 791 156 177

ZWIERZĘTA
ZGUBIONO
W okolicach Powstańców Śl. - zaginęła
suczka rasy shitzu. Wabi się Perełka i na
grzbiecie ma dwie rude plamki. Na znalazcę
czeka nagroda - 666 137 813
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Jak to się robi po czesku

Kulturę naszych południowych sąsiadów w solidnej
pigułce mieliśmy okazję poznać podczas zakończonej w
minionym tygodniu imprezy
pod hasłem „Nikt nic nie wie”. południowi sąsiedzi uwielbiają bowiem tacja działalności
Na pewno zainteresowani spo- zabawy w Western. Hobby traktowane Solidarności Polsko–
ro się dowiedzieli.
zupełnie poważnie i wcale nie mer- Czechosłowackiej, a
Występ Ivana Mladka z jego Banjo
Band, czeski piknik na placu Ratuszowym, wystawy, przedstawienie teatralne po czesku i koncert Czeskiej Orkiestry
Kameralnej – takie atrakcje przygotowali organizatorzy z Jeleniogórskiego
Centrum Kultury z niestrudzoną Heleną
Jankowską na czele.
W drugą niedzielę
września Czesi rządzili
na placu Ratuszowym.
Przyjechali, między
innymi, Indianie prosto z Dzikiego Zachodu. Nasi

kantylnie (jak to u nas bywa) było
osobliwością Dni Kultury Czeskiej. Obok
klasycznej dechovki (orkiestry dętej)
były też tańce rodem z indiańskiej wioski
zaprezentowane w rytualnych strojach.
Do tego: klasyczne czeskie sokory (placki ziemniaczane), pieczona świnia. Z
czeskim menu włączyła się restauracja
Metafora, która proponowała
uwielbianą w Czechach zupę
czosnkową.
W Książnicy Karkonoskiej zawisła efemeryczna
wystawa „Przekaz z ludzką
twarzą”, swoista dokumen-

bo człowiek jest na nich
młodszy i piękniejszy
– mówiła z uśmiechem
i po polsku Petruška Šuzwłaszcza spotkań
strová, czeska opozycjodesydentów w Karnistka przed 1989 rokiem,
konoszach. Działo
po Aksamitnej Rewolucji
się to w czasach,
- wiceminister spraw wekiedy obalenie
wnętrznych zajmująca się,
komuny było
między innymi, rozliczeniem
marzeniem
działalność służb w komuniniemal postycznym państwie.
wszechnym.
Miłośnicy sztuk scenicznych
–
mieli okazję oklaskiwać orygi– Spotykaliśmy się, ponalne czeskie przedstawienie
pijaliśmy trochę, dużo rozmawialiśmy.
Teraz jest bardzo przyjemnie te zdjęcia „Lakoma Barka” w wykonaniu Teatru
oglądać,
z Vrchlabi, zaś melomani bili brawo
Czeskiej Orkiestrze
Kameralnej,

Ujeżdżali byka w strefie toxic

Przez ponad cztery godziny
można było w sobotę
poobserwować potyczki
polskich i czeskich samorządowców na stadionie przy ulicy Złotniczej.
Walczono w osobliwych konkurencjach. Było
ujeżdżanie byka,

REKLAMA

Ivan Mladek ze swoim „Józkiem z Bagien”
podbił jeleniogórską publiczność.

wyścig na dmuchanych rurach, tor
przeszkód „Huragan” składający
się z dmuchanych zasieków, tuneli
i zjeżdżalni, a także strefa 51 toxic.
Była to pneumatyczna arena o powierzchni 140 m2 z światłami UV,
stroboskopem oraz tubą świetlną.
Poza jeleniogórskimi pracownikami
urzędu miasta zaproszeni zostali
także goście z dwóch czeskich miejscowości: Semily i Jablonec nad
Nysą. Z tych wszystkich atrakcji
– nieodpłatnie – mogli skorzystać
wszyscy mieszkańcy. Zawiodła informacja i zainteresowanie było
raczej średnie.
Imprezę zorganizowano głównie
za środki unijne. Z 52 tysięcy złotych miasto dołożyło 2600
PLN.
(Gabi)
FOT.
GABI

jednemu z czołowych
tego typu zespołów
w Europie, a może i
na świecie. Jeszcze na
placu Ratuszowym
obejrzyjmy wystawę
edukacyjną „Czeskie
naj”. I przekonjmy się,
że „po czesku” można
wiele osiągnąć, a nasi
południowi sąsiedzi to
naród o przebogatej
kulturze, której poznaliśmy ledwie cząstkę.
Konrad
Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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