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Zobacz, jak strażacy
poradzili sobie z szybą,
która mogła zabić człowieka.
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Sprawdź, czy Anna Marchalewicz z MZK będzie
prowadziła nowe jelcze.
str. 3

Kradną, niszczą, biją, demolują. Spędzają sen z powiek uczciwym
ludziom i policjantom. Czują się bezkarni.
Trzech 17-latków, 16-latka
i o rok młodszego kompana
zatrzymała w minionym tygodniu policja po tym, jak nieletni
przestępcy ukradli 14 metrów bieżących rynien. Złodzieje ogołocili
z nich budynek Jeleniogórskiego
Centrum Kultury przy ul. 1 Maja
oraz siedzibę Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
przy ulicy Warszawskiej.
Wcześniej w centrum Jeleniej
Góry 16-latek zaczepił 53-letniego
mężczyznę. Zagroził, że go pobije
i zażądał 50 złotych.
Jego rówieśnikowi spodobały się dwie gry komputerowe
w jednym z marketów. Postanowił je ukraść ze sklepu i oszczędzić
258 złotych. Obydwu wyrostków
złapała policja.
Od raportów z tego typu wydarzeń policyjne raporty pękają
w szwach.
– Osiemdziesiąt procent czynów karalnych na terenie miasta

popełniane jest przez uczniów
gimnazjów! – wynika ze statystyk. Tuż po ukończeniu szkoły
podstawowej nastolatkowie czują
się najstarsi, najważniejsi i tym
samym bezkarni.
Niemal codziennie wielu
gimnazjalistów łamie prawo.
Stróże prawa interweniują podczas demolowania przystanków,
ławek, libacji alkoholowych, bójek
w szkołach i na ulicach, ubliżaniu
zwłaszcza starszym osobom.
– Często młodociani handlują
narkotykami – mówi komisarz
Halina Podłucka-Kreń, zajmująca
się w Komendzie Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze zapobieganiem
patologii wśród młodzieży.
Podczas interwencji policji są
agresywni i aroganccy. To mija po
przewiezieniu młodych delikwentów na przesłuchanie. Wtedy
zamiast cwaniackich uśmieszków
pojawiają się łzy. Niestety, na
skruchę jest już za późno.
Większość z nieletnich przestępców nie zdaje sobie nawet
sprawy, że może ponieść odpowiedzialność karną za swoje
czyny.

– Każdy, kto ukończył trzynasty rok życia, odpowie za
przestępstwa przed sądem
rodzinnym i nieletnich – mówi
kom. Halina Podłucka-Kreń.
Siedemnastolatków, którzy kradli rynny, osądzi najpewniej sąd dla dorosłych.
Grozi im kara do pięciu lat
więzienia.
Stróże prawa ubolewają nad likwidacją Policyjnej Izby Dziecka w Jeleniej
Górze. Placówka zniknęła
w 2002 roku, a powodem
miała być… zmniejszająca się
przestępczość wśród nieletnich. Rzeczywistość pokazała
co innego. Teraz małoletnich
delikwentów trzeba wozić do
izby dziecka w Wałbrzychu,
a w stolicy Karkonoszy przestępczość rośnie.
Projekt nowego kodeksu
karnego przewiduje możliwość karania piętnastolatków, którzy łamią prawo,
jak dorosłych.
(tejo/angela)

Fot. Arkadiusz Piekarz

bandytów sieją postrach
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Hity na deskach
Dlaczego podczas XXXVI
Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych w teatrze
„ginęli” aktorzy? str. 9
REKLAMA

Alkohol i papierosy to często
początek złej drogi nastolatków

Małgorzata Gorzelak, psycholog policyjny
Nie można pozostawać wobec agresji gimnazjalistów obojętnym. Przeświadczenie, że to taki wiek i młodzież musi się wyszaleć, jest jedną z najgorszych
opcji. Wówczas nieletni myślą, że wszystko im wolno.
PRZESTÊPSTWA W LICZBACH

W ostatnich miesiącach odnotowano o 182 przestępstw więcej niż w analogicznym okresie
roku ubiegłego. 254 nastolatkom udowodniono popełnienie 711 niedozwolonych przez
prawo czynów.
FOLLOW THE
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Na deptaku mógł zginąć człowiek
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JELENIA GÓRA

Szklana pułapka

Agent
honorowy
Honorowy obywatel Jeleniej Góry, hrabia Wojciech
Dzieduszycki, przyznał się,
że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa przez 20 lat.
Hrabia często gościł
w Jeleniej Górze. W 2001
roku rajcy stolicy Karkonoszy nadali mu tytuł Honorowego Obywatela za
zasługi dla kultury. Osobiście przyjechał na uroczystą
sesję rady miejskiej i odebrał
wyróżnienie.
– Co teraz? – zapytaliśmy Jerzego Pleskota,
przewodniczącego rady
miejskiej.
– Musimy w tej sytuacji
nie podejmować pochopnych decyzji. Pan Dzieduszycki jest starszym człowiekiem, ma 95 lat. Nie jest
wykluczone, że poprosimy
o wgląd do akt Instytutu
Pamięci Narodowej – mówi
przewodniczący Pleskot.
Rada ma prawo odebrać
tytuł Dzieduszyckiemu.
(tejo)

Zbita szyba w zrujnowanej kamienicy „narobiła” sporo zamieszania w śródmieściu.

Komenda Miejska Policji

Zastęp straży pożarnej,
strażnicy miejscy, wóz bojowy
zaniepokoiły mieszkańców
starówki i przechodniów.
Ich bezpieczeństwu zagrażała stłuczona szyba
w oknie jednej z kamienic. Szkło
w każdej chwili mogło spaść na
ruchliwy deptak i poważnie ranić, a nawet zabić ludzi, którzy
tamtędy przechodzą.
Na szczęście zapobiegli temu
pożarnicy. – Jeden z nich wspiął
się po drabinie na drugie piętro
i sam wybił szybę likwidując
zagrożenie. Strażaków powiadomili o tym strażnicy miejscy
– relacjonuje starszy ogniomistrz
Robert Łopata.
Kamienica jest zrujnowana
i niezamieszkana. Psuje krajobraz ulicy Konopnickiej, przy

75 26 938 ul. Nowowiejska
Komisariat Policji                                              
75 20 464   Plac Piastowski 
(Cieplice)
Komisariat Policji                                              
75 20 150 ul. Armii Krajowej
Szpital Wojewódzki 
75 37 100
Stra¯ Miejska
75 251 62
KMP Stra¯y Po¯arnej
76 47 450
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
75 24 734
UrZ¥d Miasta Jelenia Góra
75 46 100
Pl RatuszowY Urz¥d Miasta          
75 46 200

Fot. Angelika Grzywacz



codziennie w internecie, w poniedzia³ek w gazecie

Szybka interwencja strażaków zapobiegła tragedii

Szybka interwencja strażaków zapobiegła tragedii

MOPS
Powiatowy Urz¥d Pracy 
64 73 160
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
Urz¥d Skarbowy
64 73 500
Urz¥d Celny
75 53 043
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA      

  

64 58 709
Kuratorium OŒwiaty
64 24 810
Rzecznik Praw Konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji
Turystycznej                         
76 76 935
Teatr Jeleniogórski
64 28 110
Filharmonia DolnoŒl¥ska
75 38 160
JELENIOGÓRSKIE CENTR. KULT.
64 238 81
Osiedlowy Dom Kultury
75 41 090
M£odzie¯owy Dom Kultury
64 24 460
Miejski Dom Kultury
„Muflon”

76 48 736
75 29 327

InFO. PKS    0 300 300 137
0 708 308 000
*720 81 37

Awaryjne
sieci

Dyrektorka

zrezygnowała
Małgorzata Bogajewska zostaje w Jeleniej Górze tylko do grudnia.
Szefowa artystycza tłumaczy, że nie jest w stanie
pogodzić obowiązków dyrektorowania z pasją, jaką jest
reżyserowanie.
M. Bogajewska wprowadziła nowego ducha do Teatru
Jeleniogórskiego. „Testosteron” w jej reżyserii nie schodzi
z afisza od kilku lat. Sprowadziła też inne sztuki, które bardzo
podobały się publiczności.

Na razie nie wiadomo, kto
zastąpi Małgorzatę Bogajewską
na tym stanowisku. Dyrektor
naczelny teatru Bogdan Nauka
nie ukrywa, że jest mu przykro,
że pani Małgorzata nie przedłużyła umowy o pracę.
Nie wyklucza się, że stanowisko to obejmie któryś
z aktorów.
Fani teatru Norwida obawiają się powtórki sprzed kilku

lat, kiedy w placówce, po
zwolnieniu byłego dyrektora artystycznego
i naczelnego Grzegorza
Mrówczyńskiego, zapanowało „bezkrólewie”.
Wówczas ratunkowo
zatrudniono Alinę Obidniak, uprzednio wieloletnią szefową teatru
Norwida.
(tejo)

kacz

Info. PKP

JELENIA GÓRA Teatr Norwida bez Bogajewskiej

JELENIA GÓRA

T
arek

Miejski Zak£ad Komunikacji

du, kamienica została około
rok temu kupiona przez inwestora z Legionowa.
Właściciel źle zabezpieczył
teren i naraził na niebezpieczeństwo ludzi. – Zostanie
ukarany przez Straż Miejską
mandatem – mówi Grzegorz
Rybarczyk, rzecznik prasowy
SM. Nie jest wykluczone, że
będzie musiał także pokryć
koszty akcji przeprowadzonej
przez strażaków.
Angelika Grzywacz

M
Fot.

75 53 626

W poniedziałek ekip remontowych nie było. – Nie mieliśmy kontaktu z właścicielem
budynku. Musieliśmy wejść po
drabinie. Drzwi są zamknięte
na głucho – mówił jeden ze
strażaków.
Okoliczni mieszkańcy
zaznaczają, że opuszczoną
kamienicę często plądrują złomiarze. – Boimy się, że ten dom
runie – podkreślają ludzie.
Jak dowiedzieliśmy się
w wydziale architektury urzę-

Fot. Marek Tkacz

której pozostałe domy mają estetyczne elewacje. O niebezpieczeństwie informuje wywieszone na budynku ostrzeżenie o remoncie
i spadających
odłamkach.

75 23 951

Małgorzata
Bogajewska

Przez kilka godzin
w czwartek wielu jeleniogórzan było pozbawionych
dostępu do internetu oraz
możliwości dodzwonienia
się na niektóre numery
telefoniczne.
Tego dnia o godz. 3.
30 rano nastąpiła spora
awaria w sieci telefonicznej
Dialog. Uszkodzenie zostało
usunięte około godz. 9. 30.
Awarie wystąpiły też w sieci
TP. S.A.
(tejo)

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Klonowica 9 tel.: (075) 75 444 00 e-mail: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk (redaktor naczelny) Ryszard
Literacki, Angelika Grzywacz, Agnieszka Rafińska, Agnieszka Winiarska, Marek Tkacz (foto), Arkadiusz Piekarz (foto). Współpraca: Daria Pyrzanowska Marketing: Marek Tkacz, Jacek Prasol DTP: Krzysztof Knitter
Projekt makiety: Robert Dobosz, Krzysztof Knitter, Marek Tkacz Internet: http://www.jelonka.com Druk: Drukarnia Presspublika Spółka z o. o., Koninko, ul. Drukarska 1, 62-023 Gądki Nakład 10.000 egz.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam
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WIADOMOŒCI
JELENIA GÓRA Są już nowe autobusy miejskie

jelenia góra Sukces na chybił trafił

Jelcze na starcie

Ma trzy miliony!
3 113 772.00 zł wygrał mieszkaniec Jeleniej Góry.
Zagrał w lotto na chybił
trafił. Szczęśliwe liczby obstawił w kolekturze w jednym
z hipermarketów. Trafił jedyną „szóstkę” w Polsce.

Pachnące nowością pojazdy przyjechały do zajezdni MZK.

Wytypowane przez automat liczby okazały się trafne.
Gratulujemy szczęścia.
(tejo)

REGION Granica nie dla tirów

Dyplomacja
blokuje
Otwarto wyremontowany odcinek krajowej „trójki”.

Za kierownicą nowego pojazdu
zasiądzie Ernest Hryszkiewicz
Nawet te najbardziej
awaryjne, dwa przegubowe ikarusy.
– Oszczędzamy je
i wypuszczamy
tylko w go-

Czy Anna Marchalewicz, pierwsza
kobieta kierująca autobusami, będzie
prowadziła nowe jelcze?

dzinach szczytu na najbardziej
uczęszczane linie, aby rozładować tłok. Potem wracają do zajezdni – mówi Ryszard Zimmer.
Pracownicy MZK obawiają
się jednak, że wkrótce nie
będzie czego remontować, bo
stare autobusy rozsypią się.
Jeden nowy autobus miejski kosztuje – w zależności od
marki i modelu – od 500 do
600 tysięcy złotych. Jednak
wprowadzenie do eksploatacji
pojazdów prosto z fabryki nie
zwiększy ilości autobusów,
które wyjadą na trasy.
Kiedy nowe jelcze wyjadą
na ulice miasta, zastąpią najbar-

KRAJ Jeleniogórzanki w czołówce

Fot. Organizator

Brawa dla „dwójki”!

Natalia Wysocka oraz Anita Pietrzyk (z nauczycielką Wiolettą Taraszkiewicz) ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze będą autorkami ilustracji w ministerialnej broszurze
dotyczącej funduszy Unii Europejskiej. Dziewczęta są laureatkami konkursu plastycznego
zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod hasłem „Mieszkam w

dziej wyeksploatowane pojazdy,
które trzeba będzie poddać
kapitalnemu remontowi.
– Przydałyby się częstsze wymiany taboru – mówi
Magdalena Morawska, jedna
z pasażerek MZK.
Dostawa dwóch ostatnich
autobosów typu Jelcz M121 I/3
„Mastero”, a więc tego większego modelu - 109 miejscowego,
trzydrzwiowego nastąpi we
wtorek.
– Uroczyste przekazanie autobusów odbędzie się
w przyszłą środę, 11 października – poinformował Robert Moskwa z MZK.
(tejo)

jelenia góra Łatwiej dla wszystkich

Przeprowadzka MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmieni siedzibę.
Zajmie budynek po byłym III Liceum Ogólnokształcącym im. Śniadeckiego.
Szkoła, popularny „Chemik”, przeniosła się dwa lata
temu do budynku po zlikwidowanej „Budowlance”. Dwie
placówki połączono w jeden
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących.
Zabytkowy budynek przy
ul. Jana Pawła II od pewnego
czasu stoi pusty. Miasto nie
zamierza go jednak sprzedać,
ale umieścić tam Miejski
Ośrodek Opieki Społecznej,

JELENIA GÓRA

Szczęśliwi
ekonomiści
Z sukcesu cieszą się pracownicy naukowi i studenci
Akademii Ekonomicznej.
Po zakończonej okresowej ocenie działalności
jednostek naukowych
w latach 2001-2004 wydział
Gospodarki Regionalnej
i Turystyki w Jeleniej Górze
Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu otrzymał
pierwszą kategorię.
Z pozost ałych wydziałów AE we Wrocławiu
kategorię 1. uzyskał także Wydział Zarządzania
i Informatyki, natomiast
Wydział Gospodarki Narodowej i Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny otrzymały
kategorię 2.
(tejo)

nieczna jest wymiana not
dyplomatycznych między
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Jeszcze nie
wiadomo, kiedy to nastąpi.
(tejo)
Fot. Marek Tkacz

Droga między Szklarską
Porębą a Piechowicami została zniszczona podczas sierpniowej powodzi. Nie oznacza
to jednak, że z przejścia granicznego w Jakuszycach będą
mogły korzystać tiry.
Nadal dla wielkich samochodów pozostaje ono zamknięte, choć teoretycznie nie ma
żadnych przeszkód, aby takie
pojazdy tam jeździły. Winna jest
dyplomatyczna biurokracja.
Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Łużyckiego
Oddziału Straży Granicznej
porucznik Jolanta Woźniak,
aby przejście ponownie zostało otwarte dla tirów, ko-

który w tej chwili urzęduje
w kilku budynkach.
– To ułatwi pracę zarówno urzędnikom, jak i petentom, bo ośrodek znajdzie się
w jednym miejscu – mówi
Mirosław Jaskólski, naczelnik
Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
Z informacji nieoficjalnych wynika, że baraki przy
ulicy Słowackiego, w których
dziś mieści się główna siedziba MOPS, po przeprowadzce
mają zostać rozebrane.
(tejo)

Fot. Jelonka.com

Fot. MZK

Na ulicach stolicy Karkonoszy pojawią się już w tym
tygodniu.
To sześć pojazdów krótszych o ilości miejsc 60-80 oraz
dwa dłuższe, które pomieszczą
od 90 do 110 pasażerów.
– Trwają testy autobusów. Sprawdzamy je, szkolimy
kierowców – mówi Ryszard
Zimmer, kierownik zajezdni
MZK. Pojazdy zostały także pomalowane w barwy miejskiego
przewoźnika.
Zakupione pojazdy są
w pełni przystosowane dla
ludzi niepełnosprawnych. Będą
kursowały nie tylko na najbardziej uczęszczanych liniach.
Póki co, mechanicy
w zajezdni robią, co
mogą, aby stare autobusy jakoś jeździły.



Lekcja wf w ostatnich latach
funkcjonowania III LO
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 WIADOMOŒCI
REGION 70 kg groźnych pigułek

Moc narkobiznesu
Fot. Archiwum

Zrobili narkotykowy interes w Holandii.

JELENIA GÓRA Uwaga: tylko na zielonym!

Strach na przejściu

Dwóch 33-latków z regionu
jeleniogórskiego zatrzymali
policjanci. Jeden z nich miał
wyprodukować 70 kg tabletek
ekstazy! I to w kraju, gdzie
dozwolone są tzw. narkotyki
lekkie – w Holandii.
Zatrzymani mężczyźni
produkowali i sprzedawali
narkotyki w Hertogenbosch
(Holandia). – Jeden jest mieszkańcem powiatu lwóweckiego, a drugi bolesławieckiego
– poinformowała nadkomisarz
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
Zatrzymani zostali po wydaniu przez holenderską Prokuraturę Okręgową w Herto-

genbosch europejskiego nakazu
aresztowania.
Mieszkaniec powiatu
bolesławieckiego podejrzany
jest o współudział w produkcji
znacznych ilości syntetycznych
narkotyków w postaci amfetaminy i jej pochodnych. Drugiego
z zatrzymanych podejrzewa się
o współudział przy produkcji co
najmniej 70 kilogramów środków odurzających w postaci
tabletek ekstazy.
Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze wydał postanowienie
o tymczasowym aresztowaniu
mężczyzn z zamianą na poręczenie majątkowe w kwocie
10.000 zł.
(tejo)

Samochód osobowy na przejściu dla pieszych blisko skrzyżowania ulicy Wolności z Wojska
Polskiego o mało nie przejechał
siedmioletniego chłopca.
– Pierwszoklasista wracał
ze szkoły. Wybiegł na zebrę na
czerwonym świetle. Na szczęście kierowca osobowego auta
jechał bardzo wolno. Skończyło się na strachu – mówi
nadkom. Edyta Bagrowska
z Komendy Miejskiej Policji
w Jeleniej Górze.
Policjanci, którzy przybyli
na miejsce, pouczyli zarówno
matkę dziecka jak i chłopca, że
na czerwonym świetle nie wolno przechodzić przez jezdnię.
Dziecku nic groźnego się
nie stało. Matka
zabrała syna
do domu.

Fot. Krzysztof Knitter

Niewiele zabrakło, aby w minioną środę przy ulicy Wolności doszło do kolejnej tragedii.

Na miejscu szybko pojawiła się policja
Z relacji świadków wynika,
że mężczyzna, który o mało
nie ranił chłopca, był w szoku,
choć nie ponosi winy za to
zdarzenie.
– Prosimy wszystkich pieszych o zachowanie szczególnej

997 - Kronika policyjna
CZERNICA Ogień w kamienicy
Zwarcie instalacji elektrycznej było najpewniej przyczyną
pożaru, który w czwartek w nocy wybuchł w Czernicy. Na miejsce
udała się jednostka ratowniczo-gaśnicza – mówi oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
Palił się dom we wsi. Wcześniej gasili go strażacy ochotnicy
oraz mieszkańcy. Pożarnicy z Jeleniej Góry budynek oddymili
i odłączyli prąd.
Wydano także zakaz używania energii do czasu kontroli przez
pracowników zakładu energetycznego. W wyniku zdarzenia
nikomu nic się nie stało.
KOWARY Piwniczny włamywacz
Szesnastolatek okradał piwnice w Kowarach. Zatrzymała
go policja.
Chłopak jest sprawcą kradzieży z włamaniem do kilkunastu piwnic w tej miejscowości. Po wykonaniu czynności
nieletni został przekazany do jednego z ośrodków szkolnowychowawczych. Przebywał tam, ponieważ zdecydował tak
sąd rodzinny i nieletnich. Szesnastolatek już wcześniej popełnił
wiele czynów karalnych.
BOLKÓW Upił się i zapomniał o dziecku
Czteroletnia dziewczynka spadła z pierwszego piętra na
trawnik w Bolkowie. Jej 22-letni ojciec był pijany. Matka była
w pracy. Na szczęście dziecku nie stało się nic poważnego.
Leżącą na trawniku dziewczynkę zauważył sąsiad i zabrał ją do
domu. Później czterolatka została przewieziona do szpitala.
22-letni ojciec dziewczynki zostawił ją samą w domu.
Mężczyzna, kiedy wrócił do domu i nie zastał tam córki, wpadł
w panikę. Dopiero później wyjaśniono mu, co się stało. Wezwana na miejsce policja przebadała bolkowianina alkomatem.
Okazało się, że miał prawie promil alkoholu w organizmie.
Za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia
mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
(tejo)

Kierowca, choć niewinny, był w szoku

ostrożności na tym przejściu,
a zwłaszcza o zwrócenie uwagi
na dzieci z pobliskiej Szkoły
Podstawowej nr 13, które tamtędy idą i wracają ze szkoły
– apelują policjanci.
(tejo)

Przechodźcie ostrożnie!
Zanim wejdziesz na jezdnię, popatrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo – tak policja
poucza nie tylko przedszkolne i starsze dzieci, ale i osoby dorosłe. Incydent z ulicy
Wolności dowodzi, że ma rację. Na tym skrzyżowaniu ludzie nagminnie łamią przepisy.
Nie pomagają tabliczki umieszczone na słupach sygnalizacji świetlnej, aby przechodzili
„tylko na zielonym”. Do tego niezbyt sprawny jest mechanizm, który – uruchamiany
przyciskiem przez pieszego – włącza czerwone światło dla samochodów. Uważajcie!

JELENIA GÓRA Strażnik więzienny stanie wkrótce przed sądem

Do celi za strzały?
Strzelał z wieży aresztu śledczego, sam może tam trafić.
Krzysztof W. twierdził,
że był szykanowany przez
przełożonych i wpadł w psychiczną depresję. Dlatego
wiosną wszedł do wieży strażniczej i oddał kilka strzałów
z broni służbowej w ziemię.
Później zabarykadował się
tam. Wyszedł po kilku godzinach negocjacji z policyjnym
psychologiem.
Na teren aresztu i okolic
dotarli antyterroryści i snajperzy.
– Zostanie mu postawiony
zarzut przekroczenia uprawnień służbowych. Grozi za to
kara do trzech lat więzienia
– poinformowała w minionym
tygodniu Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury okręgowej.

Prokuratorzy wyjaśniają też sprawę nieformalnych kontaktów strażników
z więźniami. Według relacji
W. bezpośredni przełożony,
który miał go szykanować, znał się
z osadzonymi i kupował od nich
kradzione przedmiot y,
w tym samochód.
Miał także pozwalać na
dostarczanie paczek do celi
bez wcześniejszego
sprawdzenia. W ten
sposób jednemu
z aresztantów został
dostarczony
telefon komórkowy.
(tejo)
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Strażnik zabarykadował się w tej wieży
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JAK MIN¥£ TYDZIEÑ
Fot. ZSO nr 1

KOWARY PONIEDZIAŁEK

karz
Fot. Arkadiusz Pie

Ludzie chętniej jeżdżą autobusami

A na peronie

dworca PKP

pustki

Za podróż autokarem pospiesznym
z Jeleniej
Góry do
Wr o c ł a wia trzeba zapłacić nie 15

– jak dotychczas – ale tylko 12
złotych. PKS obniżył ceny biletów
po tym, jak firma przewozowa
Krycha-Bus ustaliła swoją stawkę
na 15 zł. Ulgi w PKS-ie obowiązują
studentów, którzy poniosą koszt
8,04 za bilet i rencistów, emerytów, którzy za przejazd zapłacą
9,96 zł. Na tej samej trasie KrychaBus żąda od żaków 10 zł.

Nauczyciele ZSO nr 1 w Jeleniej Górze i Gimnazjum
w Alfeld (Niemcy) świętowali 15-lecie współpracy

JELENIA GÓRA PONIEDZIAŁEK
Fot.Angelika Grzywacz

– Dobrze, że w końcu zapanowała zdrowa konkurencja
i mogę zaoszczedzić kilka złotych
– mówi Janusz Andrzejczak,
student Uniwersytetu Wrocławskiego z Jeleniej Góry.
Dyrekcja PKS-u postanowiła
także, że będą kursować autokary o zwiększonej liczbie miejsc
siedzących. Teraz jednorazowo
pojedzie przynajmniej 70 pasażerów.
– W godzinach 7.00-8.00
i 15.00-16.00 mamy pełne autobusy, którymi w większości jeżdżą
studenci – mówi Janusz Kropiński
zastępca prezesa PKS-u Tour
w Jeleniej Górze.
Jeśli jest więcej chętnych,
przewoźnik podstawia kolejny
autokar. Dodatkowo można pojechać kursem dalekobieżnym
z Zakopanego, Przemyśla czy
Buska Zdroju.
Krycha-Bus na razie nie
reaguje na niższą cenę biletów jeleniogórskiego PKS-u
i nie chce komentować sytuacji.
Usłyszeliśmy jedynie, że ich
busami nie jeździ mniej osób.
Agnieszka Winiarska

Miasto nagrodzono trzecim miejscem w konkursie
pod hasłem Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości

JELENIA GÓRA ŚRODA
Fot. Rylit

Fot. Krzysztof Knitter

Konkurencja firmy Krycha-Bus zmusiła PKS-Tour do obniżenia ceny przejazdów.

Kolejarze przegrywają
W komunikacji ze stolicą Dolnego Śląska najmniej korzystna wydaje się oferta Polskich Kolei Państwowych. Pociąg do Wrocławia jedzie ponad trzy godziny. To stanowczo za długo. Kiedyś
działały stosunkowo wygodne połączenia wieczorne. Były pełne żaków, zwłaszcza przed weekendem. PKP je zlikwidowało i straciło klientów. PKP nie planuje także obniżki cen biletów.

Na szynach

Spółka „Wodnik” walczy z nielegalnym poborem wody.

do granicy

Stare mechanizmy zostaną
zastąpione nowoczesnymi
urządzeniami odpornymi na
możliwość oszustwa.
Wodomierze mokre, bo tak
się nazywają, wskazują bardzo
dokładnie ilość zużytej wody
w mieszkaniach. Stare liczniki
miały wysoki próg rozruchu.
Jeśli woda powoli kapała z kranu, to nawet przy trzydziestu
litrach urządzenie nie pokazało
żadnej zmiany.
– W niektórych budynkach na skutek nielegalnego
poboru mieliśmy różnicę
pomiędzy wodomierzem
głównym a wodomierzami w mieszkaniach nawet
35 procent – mówi Marian
Szczęśniak, specjalista z Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szynobusem ze stolicy Karkonoszy można
dojechać do Zgorzelca. To
pierwsze od lat bezpośrednie połączenie Jeleniej
Góry z tym miastem.
Kolej uruchomiła je
od początku października. Najczęściej korzysta
z szynobusu młodzież
szkolna. Pojazd zabiera
przynajmniej 115 osób.
Najwięcej podróżnych
wsiada w Lubaniu i jedzie
stamtąd do końca trasy.
Nowoczesny szynobus
do Zgorzelca wyjeżdża
z Jeleniej Góry o godz.5.05
a wraca o 13.39. Bilet
ulgowy na prawie stukilometrowej trasie kosztuje
niecałe 10 zł.
(awi)

paski antymagnetyczne, które były tylko połowicznym
rozwiązaniem. Wodomierze
mokre rozwiązują całkowicie
problem nielegalnego pobierania wody przez nieuczciwych
lokatorów.
(awi)
Fot. Marek Tkacz

Nowe wodomierze mają aż
cztery plomby, które chronią
przed możliwością zmieniania
stanu licznika na urządzeniu.
Różnicę w odczycie pomiędzy wodomierzem głównym
a tymi w mieszkaniach pokrywają lokatorzy.
– Dlaczego mamy płacić
za kogoś kto kradnie? – denerwują się mieszkańcy jednego
z bloków na Zabobrzu. – Wymienią wodomierze i będzie
spokój – mówią.
JSM odnotowała kilkadziesiąt przypadków ewidentnego
oszustwa.
– Pięcioosobowa rodzina
zużywała 0,5 metra sześciennego wody miesięcznie! To absurd
– mówi Marian Szczęśniak.
Do tej pory przeciwko takim praktykom zakładano

JELENIA GÓRA CZWARTEK
Fot. Arkadiusz Piekarz

Mokra robota

REGION

W dniu świętego Franciszka, patrona zwierząt,
ks. Grzegorz Niwczyk poświęcił pupili parafian

JELENIA GÓRA CZWARTEK
Fot. Agnieszka Winiarska

REGION Wymienią 9500 wodomierzy na Zabobrzu

Mieszkańcy Sobieszowa wzięli udział w debacie
kandydatów na urząd prezydenta

Miłosz Sajnog a nie Robert Prystrom stanie do
wyborów samorządowych ze Wspólnego Miasta
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JAK MIN¥£ WEEKEND
Fot. Marek Tkacz

JELENIA GÓRA PIĄTEK

JELENIA GÓRA Roboty drogowe w centrum potrwają dwa miesiące

Początek koszmaru

Maria Peszek podczas Jeleniogórskich Spotkań
Teatralnych. Więcej na stronie 9.

Fot. Rylit

JELENIA GÓRA PIĄTEK

Będzie jeszcze gorzej,
kiedy drogowcy zajmą się
wymianą nawierzchni. Zaczęli od wymiany krawężników przy Podwalu.
Nie będzie ono wyłączone z ruchu, ale zwężenie
już daje się kierowcom we
znaki. W godzinach szczytu
tworzą się
gigantyczne

korki. Podobnie się dzieje na
Osiedlu Robotniczym i Wojska Polskiego. Tymi ulicami
kierowcy próbują ominąć
front robót.
– To p a ra l i ż m i a st a .
Klienci psioczą, że się spóźniam, a ja po prostu nie mogę
przejechać przez centrum!
– powiedział nam pan Mirosław, taksówkarz z jednej
z korporacji. Podobny kłopot
mają kierowcy miejskich
autobusów.

„Gaudeamus igitur” zaśpiewali studenci Zamiejscowego Oddziału Politechniki Wrocławskiej

Fot. Rylit

JELENIA GÓRA SOBOTA

Fot. Krzysztof Knitter

Kierowcy pomstują na korki. Pasażerowie MZK narzekają na spóźniające się autobusy.

To dopiero wstęp do utrudnień na głównym
szlaku śródmieścia Jeleniej Góry
Twierdzą, że na
czas remontu pasażerowie raczej nie
mogą liczyć na to,
że wszystkie autobusy będą jeździły
zgodnie z rozkładem jazdy.
– Ko r k i n a
Podwalu t o co
n a j m n i e j 15
minut spóźnie-

nia. Nie da się tego nadrobić
– usłyszeliśmy od kierowcy
autobusu linii nr 1.
MZK i Miejski Zarząd
Dróg i Mostów proszą wszystkich o wyrozumiałość. Po naprawie Podwale będzie miało
gładką nawierzchnię. Ma to
poprawić skomunikowanie
z drogą krajową nr 3. Prace
mają kosztować 3 miliony
złotych.
(tejo)

Pesymiści i optymiści
Jeżeli wcześniej zrobi się chłodniej i spadnie śnieg, roboty nie będą mogły
być kontynuowane. Optymistami są synoptycy i drogowcy, którzy przewidują pomyślną pogodę co najmniej do pierwszej dekady grudnia.

Nie wszyscy są zadowoleni z uruchomionej sygnalizacji świetlnej w Cieplicach

Fot.Organizator

REGION SOBOTA

JELENIA GÓRA Po naszej interwencji będą dodatkowe lekcje angielskiego

Poprawili błędy
Ładnie sformułowana ulotka okazała się nie do końca prawdziwa, ale nauczyciele robią co mogą

Fot. Arkadiusz Piekarz

JELENIA GÓRA SOBOTA

Zakończył się Piknik Edukacyjny. Więcej na
stronie 10.

niła jednak, że nie wynika to
z próby oszukania rodziców
czy uczniów, ale z przyczyn
niezależnych od placówki.
– Nauczycielka języka
angielskiego znalazła sobie
lepszą pracę i odeszła. Nie
było nikogo w zastępstwie
– wyjaśnia dyrektor szkoły
Beata Toczek.
Przez całe wakacje gimn a z j u m w y s y ł a ł o o fe r t y
i poszukiwało nowego lektora języka angielskiego.
– Udało się pozyskać
kompetentną osobę dopiero
4 września i to tylko na pół
etatu – twierdzi dyrektor
B. Toczek.
Ty m c z a s e m s p r a w y
w swoje ręce wzięli sami
nauczyciele. Po rozmowach
z dyrekcją zaoferowali, że

będą prowadzić zajęcia społecznie.
– Sami zaproponowali,
że uczynią to dwa razy
w tygodniu. Najpóźniej
uczniowie będą mogli z nich skorzystać
w przyszłym t ygodniu – mówi Beata
To c z e k . M a
nadzieję, że
u sp o ko i t o
rodziców
pier wszoklasistów.
(angela)

– Jestem dumna z zespołu nauczycieli – mówi Beata Toczek

Fot. Angelika Grzywacz

Harcerze z 8. Drużyny Burza w Piechowicach odwiedzili ruiny zamku Grodno

– Czujemy się oszukani –
powiedziała nam pani Anna,
jedna z matek gimnazjalisty.
– Miałam wysłać dziecko do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ale zobaczyłam,
że Gimnazjum nr 4, które jest
tuż obok mojego mieszkania
ma równie atrakcyjna ofertę.
Interesowała moje dziecko
klasa, w której będzie mógł
się uczyć dwóch języków
jednocześnie. Taka oferta
pojawiła się w ulotce „Jedna
szkoła, wiele możliwości”.
Wraz z rozpoczęciem się
roku szkolnego 2006/2007
zarówno rodzice, jak i dzieci
zostali powiadomieni, że
jednoczesna nauka języków
niemieckiego i angielskiego
nie będzie w tym roku możliwa. Dyrekcja szkoły zapew-
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CIEPLICE Dawne promenady dla kuracjuszy

Gdzie te parki

z tamtych lat?

Jednymi z najbardziej imponujących założeń
zieleni miejskiej są dwa cieplickie parki: Zdrojowy i Norweski. Trudno bez nich wyobrazić
sobie Cieplice dzisiaj oraz Warbrumm wczoraj. Muszla koncertowa, dom zdrojowy, teatr,
restauracja, oczka wodne i wodotryski, labirynt parkowych alejek: oto bardzo skrótowy
opis Schlossparku i parku Fuellnera.
z parku
a Karkonoszy

Panoram
Zdrojowego

Parasol grzyb przy stawie nieopodal
pawilonu Norweskiego.

Teatr Zdrojow
y, w tle – gale
ria, późniejsza
Kawiarnia Zdr
ojowa. Do dz
iś niemal
niezmienione,
ale rozdzielon
e.

Idąc na przedstawienie
grane na scenie zdrojowego
kuracjusze na przełomie
XIX i XX wieku mają okazję
posłuchać klasycznych
przebojów granych przez
.
rku
ą” część pa
Spojrzenie na „zamkow
różne zespoły w muszli
u
tył
widoczny jest od
Pałac Schaffgotschów
koncertowej.
Były w jej okolicy
ławki, ale muzycy nie grali
koncertów tylko dla siedzącej publiczności. Zgodnie
z dziewiętnastowieczną modą,
w licznych kurortach grano raczej dla spacerowiczów
i umilenia pobytu u wód.
Wiosenny
krajobraz
z okolic
W
1920
parku
roku w budynku
zbudowanym
w stylu neobarokowym, przylegającym do parku
urządzono salon
muzyczny.
Belle époque,
jak określa się
z francuska koniec
XIX i początek XX
stulecia, był czasem rozkwitu parku Zdrojowego. To
właśnie tam istniał
Ozdobna brama do Domu Zdrojowego

główny dom zdrojowy
(Kurhaus), gdzie skupiało się życie towarzyskie Warmbrunn.
Rytuałem były
spacery przy wodotrysku, w którym
– już po 1945 roku
– umieszczono rzeźbę
nagiej królowej Marysieńki. Na pamiątkę
pobytu monarchini
z całym królewskim zapleczem w cieplickim
zdroju w 1687 roku.
Sam Kurhaus, który
już za polskich czasów
zyskał miano pawilonu
Edward – przyczyny nadania takiego imienia nie są
znane – był wielokrotnie
przebudowywany.
Stracił na znaczeniu
w latach 20-tych minionego
stulecia, kiedy to na Schlossplatz powstał nowoczesny
kompleks uzdrowiskowy z hotelem, zapleczem zabiegowym
i pijalnią wód mineralnych.
Ciąg dalszy za tydzień.
(tejo)

Lata 30. Pałac Schaffgotschów z parkową łąką.

Kamienny mostek w parku Fuellnera (Norweskim)
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 ZAPOWIEDZI / KULTURA
JELENIA GÓRA Wydarzenia i kultura w nadchodzącym tygodniu

UWAGA !!! UWAGA !!!

Będzie się działo
TEATR

Spotkania teatralne po raz 36.
Kiedy: 15 października
Godz. 18:00
Gdzie: duża scena Teatru Jeleniogórskiego. „Nakręcana pomarańcza”
w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Współczesnego
im. Edmunda Wiercińskiego i
Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Dla fanów kultowego filmu
„Mechaniczna pomarańcza”,
tyle że w scenicznej adaptacji.
Krytycy wyrażali skrajne opinie,
a widzowie – niech sami ocenią.
Młodzi na scenie
Kiedy: 13 października
Godz. 18:00
Gdzie: sala widowiskowa Jeleniogórskiego Centrum Kultury
W dziesięciolecie pracowni teatralnej Jeleniogórskiego Centrum
Kultury jej aktorzy wystawią
sztukę „Pamiętnik z Rajskich
ogrodów”.

Wieczór z kabaretem
Kiedy: 13 października, godz. 19
Gdzie: Filharmonia Dolnośląska
Zbigniew Lesień i Maciej Damięcki
będą próbować rozśmieszyć amatorów kabaretu.
Kochajmy muminki
Kiedy: 10, 11, 12, 13 października,
Godz. 10:00
Gdzie: Teatr Zdrojowy w Cieplicach
„Muminki, czyli potęga teatru”.
Kultowe postacie z powieści Tove
Jansson w adaptacji i reżyserii Bogdana Nauki. Na
pewno zainteresują
najmłodszych,
ale mimo
wszystko lektura książki
jest znacznie
ciekawsza.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zmiany w programach i terminach imprez.

KINO

KONCERTY

GRAND od 06 do 12.X (18.00, 20.00)
„Klik: i robisz, co chcesz” Komedia,
USA od 15 lat
MARYSIEŃKA od 06 do 12.X (18.00,
20.00) „Stay Alive” Horror, USA
od 15 lat
MARYSIEŃKA od 06 do 12.X (16.00)
„Oda do radości” Dramat/Obyczajowy, Polska od 15 lat
LOT od 06 do 12.X (15.45, 18.00,
20.15) „S@motność w sieci” Melodramat, Polska od
15 lat

Jeleniogórska Liga Rocka
Kiedy: 13 października
Godz. 17:00
Gdzie: sala Nova Jeleniogórskiego
Centrum Kultury
Popisy lokalnych zespołów rockowych: Krock Lili Marlene, Jimy
Esposito, Izamir, Grupa 69 oraz
gościnnie Babayagaojo. Zdecydowanie tylko dla fanów.

Janko Rašeta ma piętnaście lat
i świetnie gra na gitarze. Warto
posłuchać laureata kilku europejskich
konkursów...

Gitara w centrum
Kiedy: 14 października
Godz. 17:00
Gdzie: sala JCK przy ul. Bankowej
KONKURSY

WYSTAWY

Cała sala tańczy
Kiedy: 14-15 października
Gdzie: sala MOS przy ul. Złotniczej
Najlepsi tancerze pokażą, co potrafią
podczas Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Towarzyskiego „Jelenia Góra
OPEN 2006”.

Jesień jak malowana
Kiedy: 12 października
Godz. 17:00
Gdzie: MDK „Muflon” w Sobieszowie
III edycja konkursu plastycznego
dla najmłodszych, którzy pokażą,
jak wyobrażają sobie jesień.

JELENIA GÓRA Ogromne zainteresowanie VII Międzynarodowym Piknikniem Edukacyjnym

Wszystko dla wszystkich
Nie tylko piknikowa atmosfera przyciągnęła wielu uczniów i nauczycieli na
imprezę zorganizowaną w miniony weekend przez Dolnośląski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli.
edukacyjnego. W tym roku
odbył się pod hasłem „Ekoart
- Konwersacje bez granic”.
Na ulicę 1 Maja, do siedziby
jeleniogórskiej filii DODN,
zaproszono Niemców i Czechów.

Fot. Arkadiusz Piekarz

Warsztaty i prezentacje,
konferencje, plener malarski, wystawy, kino, kiermasz
książki edukacyjnej, grill
z kiełbaskami: to tylko niektóre z atrakcji, jakie mieli okazję
zobaczyć uczestnicy pikniku

Weronika Barszczewska z Cieplic dała
pokaz sztuki rzeźbiarskiej

– Bardzo miła atmosfera.
Przyszliśmy z ciekawości i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni
– powiedzieła nam Magdalena Barcińska, która z synem
akurat przechodziła przez
centrum miasta.

Kameralnie z komputerem
Kiedy: 14 października
Godz. 19:00
Gdzie: Kościół Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Sobieszowie
Odsłona I Festiwalu Kameralistyki
„Musica Viva” w zelektronizowanym
wydaniu. Wystąpi duet Elettro
Voce (Agata
Zubel i Cezary
Duchnowski).
Artystom pomoże… komputer.

Na piknik przyszli także starsi
jeleniogórzanie
Jak mówi dyrektor filii DODN
Zygmunt Korzeniewski, pomysłodawca imprezy, piknik to prezent
dla pedagogów przed ich świętem,
które przypada w przyszłą sobotę
(Dzień Edukacji Narodowej).
To także fajna sprawa dla
rodziców i uczniów, którzy mieli okazję kupić podręczniki po
atrakcyjnych cenach podczas
piknikowych targów.
– Były też warsztaty dla nauczycieli, którzy mogli dowiedzieć
się, jak panować nad własnymi
emocjami oraz emocjami uczniów – dodaje Bogusława Bogucka, koordynatorka imprezy.

Uczniowie i zainteresowani
mogli porad logopedy, okulisty i
kilku innych specjalistów.
Nie zabrakło warsztatów
teatralnych, które poprowadził

Górą minerały
Kiedy: 14 i 15 października
Gdzie: Muzeum Przyrodnicze
XXIX Karkonoska Wystawa i Giełda
Minerałów, Skał i Skamieniałości.
Dla hobbystów i amatorów.

Tabliczki tożsamości
Z aparatów cyfrowych, odtwarzaczy
DVD oraz innych prezentów ucieszyli
się uczniowie, którzy wytypowali najciekawsze drzewa w Jeleniej Górze.
Będą one oznaczone specjalnymi
tabliczkami i otoczone szczególną
opieką przez młodzież.
aktor Teatru Jeleniogórskiego
Tadeusz Wnuk.
Uczniowie, rodzice
i nauczyciele mogli również
poznać tajniki malowania na
jedwabiu, czerpania papieru
z makulatury.
Do tego pogaduchy
i n t e r n et owe , wa r s z t a t y
gazetek szkolnych, pokazy grafiki komputerowej
i wiele innych zajęć. Wszystkich
nie sposób wymienić.
Następny piknik za rok.
Angelika Grzywacz

Ekologiczna sztuka czerpania papieru
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Jelenia Góra Spotkania teatralne magnesem dla licznej publiczności

Kurtyna w górę!

Fot. Marek Tkacz

Lew na ulicy – Teatr im. Stefana
Jaracza z Łodzi

Absynt – Laboratorium Dramatu z Warszawy

Pierwszym spektaklem,
który zobaczyli widzowie na
rozpoczęcie XXXVI Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych, był
„Cholonek” zaprezentowany
przez Teatr Korez z Katowic.
Uwiódł widzów niezwykłym
humorem tekstu oraz prawdziwą śląską gwarą.
Nie wszystkim podobała
się scenografia. Jednym z jej
elementów była swastyka.
Później na deskach jeleniogórskiego teatru zagościł
„Samobójca” ze swoją mroczną
opowieścią. Sztuka zaprezentowana przez Teatr Współczesny
ze Szczecina zdobyła wielkie
uznanie jeleniogórzan.
W poniedziałkowy wieczór
w jeleniogórskim teatrze zgromadził się komplet widzów.
To za sprawą spektaklu
poznańskiego Teatru Współczesnego, który zaprezentował
dramat Czechowa „Wujaszek
Wania”. Spektakl bardzo spodobał się jeleniogórskiej publiczności. Już podczas przerwy
słychać było głosy zachwytu i uznania dla poznańskiej
sztuki. Po zakończeniu
przedstawienia wszyscy
byli wzruszeni. U wielu
widzów zakręciła się w oku
łza wzruszenia.

W minioną środę widzowie
zgromadzili się na niezwykłym
przedstawieniu, w którym grali
aktorzy znani nam nie tylko
z teatralnych desek, lecz także
z ekranu telewizora.
Marieta Żukowska i Ireneusz Czop zachwycili w „Lwie
na ulicy”. Było to przedstawienie niezwykłe.
Scenę urządzono pośród
widowni, która miała okazję zobaczyć, jak wygląda
teatr „od środka”.
Wrażeń nie zabrakło
także w czwartkowy wieczór, gdy na scenie królował
„Absynt” ze wspaniałą grą
Mariusza Drężka, Marii Maj
i Zdzisława Wardejna. Spektakl został gorąco przyjęty
przez jeleniogórskich widzów.
Mieszkańców stolicy Karkonoszy ujął uniwersalny przekaz
sztuki dotyczącej trudnego
tematu odebrania sobie życia.
Wspaniałym ukoronowaniem pierwszego festiwalowego tygodnia był recital Marii
Peszek, która zachwyciła jeleniogórską publiczność dynamiką, energią, wspaniałą muzyką
a także pięknymi tekstami.
Daria Pyrzanowska

Fot. Marek Tkacz

Fot. Teatr Jeleniogórski

Fascynujące kreacje, kontrowersyjne – ale dobre
sztuki, gwiazdy scen i ekranu telewizyjnego
z całej Polski. To zobaczyli jeleniogórzanie.

o Marii
ia na żyw
n
a
m
to
s
Mia
Warszawa
Peszek –

Wujaszek Wania
– Teatr Nowy
im. Tadeusza Ło
mnickiego z Pozn
ania

Samobójca – Teatr Współczesny ze Szczecina
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10 SPORT
JELENIA GÓRA Pokonali kolejnego wicelidera

Kibice Karkonoszy cieszą się z pierwszego miejsca drużyny w tabeli okręgówki, a tymczasem jeleniogórski zespół opuścił trener Tomasz Arteniuk
czasu groźnie kontratakowali.
Miejscowi jednak w końcówce
przyspieszyli tempo i strzałami
z dystansu starali się zdobyc gola.
W 62 min. Tomasz Lizak huknął
z 17 m. niczym z armaty, ale piłka
trafiła w słupek. W 79 min. napór
miejscowych się nasilił. Daniel Ko-

chanecki dobił gości, zdobywając
w zamieszaniu podbramkowym
drugiego gola po ładnej akcji Łukasza Kowalskiego, który po minięciu
dwóch obrońców strzelił z 5 m.
w bramkarza gości.
Podkreślić należy, że gdyby
nie sportowa złość, w dobrym

tego słowa znaczeniu gospodarzy,
goście mogli zaliczyć trzy pkt.
w Jeleniej Górze i wyszliby na
prowadzenie w tabeli. Przyjezdni
do końca walczyli o zdobycie
remisowej bramki i nawet byli
bliscy tego. Dlatego po końcowym
gwidku sędziego, który przedłużył
mecz, kibice zgotowali jeleniogórskiej drużynie owację na stojąco.
Karkonosze: Tomasz Ciepiela - Gabriel Kaczmarek
(68. Krzysztof Smoliński),
Wojciech Bijan, Marek Wawrzyniak, Marek Siatrak - Przemysław Wajda (77. Dariusz
Kik), Tomasz Lizak, Maciej Suchanecki, Tomasz Malinowski
- Daniel Kotarba (90. Zalewski),
Kowalski (90. M. KowalskiCiepiela).
Czarni: Hubski - Misiejuk,
Bowszys, Skolimowski, M. Sikora - B. Sikora, Wołoszyn, Czachara (72 D. Podobiński), Mielnik (87 Suchecki) - Godlewski
(77 Zdanowicz), A. Podobiński.
Łukasz Stawski

DOLNY ŒL¥SK Historyczna wygrana AZS Kolegium Karkonowskie

JELENIA GÓRA

Wzrastająca forma

Wygrali
młodzi

Koszykarki AZS KK rozegrały dwa bardzo
dobre spotkania z renomowanym rywalem - CCC Polkowice, który jest czwartą
drużyną krajowego basketu.
W sobotę w hali przy
ulicy Moniuszki przegrały
81:95 (20:20, 25:30, 16:22,
20:23), prowadząc jednak
przez większą część spotkania
w każdej kwarcie. Dopiero
w końcówkach kwart oddawały pole rywalkom. Znkaomicie
spisywały się: Jocelyn Penn
oraz Natalia Małaszewska
i Małgorzata Myćka.
AZS KK: Penn - 25, Małaszewska - 15, Myćka - 14, Beachem - 12, Scott - 8, Wójcik - 3,
Dougorukova - 2, Arodź - 2.
Natomiast następnego
dnia akademiczki pokonały
w Polkowicach CCC - 74:66
(21:13, 20:16, 15:18, 18:19
i była to ich pierwsza wygrana
z tym zespolem, który wcześniej był dla jeleniogórzanek
nie do pokonania.
Trener Eugeniusz Sroka
powiedział, że najbardziej
ciszy go coraz lepsze zgranie
nowego przecież zespołu, który w tym zestawieniu gra od

dwóch zaledwie tygodni.
W drużynie dobrze
przebiega współpraca pomiędzy
dotychczasowym
i nowymi zawodniczkami. Razem
ćwiczą nowe warinty rozegrania, które
mają zaskoczyć rywalki na początku sezonu.
Pierwszym przeciwnikiem będzie nie byle kto,
bo mistrz kraju - Wisła,
z którą jeleniogórzanki
spotkają się w Krakowie w środę (11 bm.)
i zapowiadają, że łatwo skóry nie sprzedadzą.
Jednak dla
szkoleniowca
i zespołu AZS KK
najważniejszy
będzie mecz
w rozpoczynających się

rozgrywkach ekstraklasy kobiet z Tęczą Dudą
Leszno (14 bm.- sobota
w hali przy ul. Sudeckiej),
który muszą wygrać, jeśli
myślą o utrzymaniu się
w ekstraklasie.
W drugim meczu z CCC
punkty dla AZS KK zdobyły:
Penn - 26, Scott - 26, Małaszewska - 12, Myćka - 6, Beachem
- 4. W tym spotkaniu AZS KK
wsytąpił bez Oksany Dołgorukowej.
(łuk)

Jocelyn Penn
staje się
czołową
zawodniczką
AZS KK

Sudety Jelenia Góra
rozgrywki o mistrzostwo II
ligi koszykówki mężczyzn
rozpoczęły tydzień temu
w Rybniku, gdzie wysoko przegrały z miejscowym MRKS.
W ubiegłą sobotę przed własną publicznością nie popisali
się w meczu z rezerwami Stali
Ostrów Wielkopolski.
Stało się tak, bowiem
w jeleniogórskiej ekipie zawiedli doświadczeni gracze.
W tej sytuacji ciężar gry przejęli na siebie młodzi zawodnicy
i spisali się dobrze. Trener gospodarzy - Ireneusz Taraszkiewicz powiedział, że jego
zawodnicy kiedy zdobywają
przewagę, nie potrafią dobić
rywali.
Sudety Jelenia Góra - Stal
II Ostrów Wlkp. 73:59
(21:9,23:16,16:20, 13:14).
Sudety: Rachmiel 14, Olszewski 13, Kozyra 10, Miłoń
i Chmielewski po 8, Matczak
7, Wilusz 6, Pielech 3, Samiec
i Połubiński po 2, Milancej i Ł.
Niesobski.
(łuk)

Fot.Arkadiusz Piekarz

Po uroczystej prezentacji drużyn MKS MOS Karkonosze, seniorki rozegrały mecz z AZS KK

PARK NORWESKI SOBOTA
Fot.Przemysław Pietrzyk

tarba, choć przypadkowo dostał piłką w twarz, opanował futbolówkę,
podał do Krzysztofa Smolińskiego,
a ten płaskim uderzeniem zdobył
wyrównanie. Napór miejscowych
trwał nadal i w 89 min. Maciej Su-

W meczu Chojnik Jelenia Góra - UKS 06 Sosnówka
- Władysław Chwałek, Edward Kardas i Jan Matuszak sędziowali poraz ostatni

ZABOBRZE NIEDZIELA
Fot.Arkadiusz Piekarz

niony w ataku Łukasz Kowalski
niewiele mogł zdziałać.
Do końca pierwszej połowy
i prawie do końca spotkania goście
skutecznie bronili korzystnego
dla nich wyniku i od czasu do
Fot.Marek Tkacz

Goście okazali się dużo lepszą
drużyną od Lotnika Jeżów. Szczególnie w pierwszej połowie radzili
sobie znakomicie z liderem, często
zagrażając bramce gospodarzy.
Zresztą przez cały mecz ich akcje
miały w sobie zarodek bramki
i były bardzo groźne do ostatnich
minut spotkania. Dzięki temu
około 500 kibiców, w tym spora
grupa z Lwówka Śląskiego, obejrzało w soobotnie popołudnie dramatyczne i ciekawe spotkanie.
Pierwsza połowa toczyła się
momentami z lekką przewagą
przyjezdnych, którzy w 25 min.
zdobyli prowadzenie. Po rzucie rożnym wykonanym przez
Kazimierza Mielnika pięknym
uderzeniem z woleja popisał się
w polu karnym Marcin Sikora
i Tomasz Ciepiela musiał wyjmować piłkę z bramki. Zrobiło się 0:1
dla gości, którzy nie zwalniali tempa i starali się podwyższyć wynik.
W drużynie gospodarzy dał się
zauważyć brak kontuzjowanego
Pawła Walczaka i dlatego osamot-

Koszykarki AZS KK po wygranym meczu w Polkowicach z CCC regenerowały siły

KOWARY NIEDZIELA
Fot.Arkadiusz Piekarz

Zawodnicy Karkonoszy po raz kolejny wykazali hart ducha i pokonali przeciwników w koncówce
meczu. Tydzień temu “odprawili z kwitkiem” Lotnika w Jeżowie gromiąc rywala 5:1. Tym razem
namęczyli się sporo, by pokonać następnego wicelidera - Czarnych Lwówek Śląski u siebie.

HALA SP 10 ŚRODA

Zwycięzcy imprezy po zakończeniu zawodów

CIEPLICE WEEKEND
Fot.Rylit

Pokazali charakter

SPORT W OBIEKTYWIE

Sztafeta dziewcząt z Gimnazjum nr 3. zajęła pierwsze
miejsce w drużynowym biegu przełajowym
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SPORT
JELENIA GÓRA Dramat ostatnich sekund

FELIETON

Pożal się Boże
sędziowie

Wygrała ambicja
W meczu naszych dziewcząt z EB Start Elbląg był kiepski początek. Potem
wspaniała gra miejscowych, wspinających się na szczyty swoich możliwości i dramat końcowych minut spotkania, w których negatywnym
bohaterami była para sędziowska fatalnie prowadząca to spotkanie oraz
euforia kibiców, którzy na stojąco dziękowali pupilkom za wytrwałość
w dążeniu do zwycięstwa. Było więc więc w tym wydarzeniu wszystko,
jak na emocjonujące widowisko przystało.

...środek...

Początek...

W drugiej połowie gospodynie konsekwentnie utrzymywały bezpieczną
przewagę, która
w 46 minucie
wzrosła do 5
goli
(24:19). Wydawało się, że
jest
“po meczu”,
a l e
wó w czas para
sędziowska:
Michał Kopiec
(Siemianowice)
i Rafał Krawczyk
(Łaziska), któ...i finał spotkania
ra dopuściła
do bardzo
ostrej gry
w t ym
Reakcje trenera najlepiej
spotopisują mecz
kaj e d n e j J u - niu i myliła się często w obie
styny Steliny prowadziły strony, zaczęła gwizdać tylko
w 6 minucie 2-5a w 8 minu- na korzyść przyjezdnych. To
cie 3-6. Potem jednak miej- spowodwało, że jeleniogórzanscowe szybko doprowadziły ki grały w piątkę po zejściu w 47
do remisu 7:7 w 14 minucie, minucie Anny Dyby i w czwóra na pierwszą połowę schodziły kę, kiedy w 49 minucie kary
z przewagą trzech goli (17:14). otrzymały: Marta Oreszczuk
Fot.Marek Tkacz

Dzięki temu MKS PR Finepharm pokonał EB Start Elbląg,
choć początek meczu miał
słaby, bowiem miejscowe
słabo broniły przed środkiem koła 6 metrów.
To spowodowało, że
rywalki po dwóch
bramkach Iwony

B ł a s z ko w s k i e j
i Moniki
Pełki oraz

i Agnieszka Kocela. Jednak
jeleniogórzanki były tego dnia
“w sztosie” i zagrały znakomite
spotkanie. Szczególnie obie bramkarki i Marzena Buchic. Ich sportowa złość spowodowała, że nie
załamały się krzywdzącymi ich
decyzjami sędziów. Dzięki temu
wygrały, choć w ostatnich sekundach remis wisiał na włosku, bo
czerwoną kartkę zobaczyła w 58
min. Małgorzata Jędrzejczak.
MKS PR Finepharm: Monika
Maliczkiewicz, Katarzyna Nowak
- Marta Gęga 9, Marzena Buchcic
6, Karolina Kasprzak i Anna Dyba
po 4, Marta Oreszczuk, Małgorzata Jędrzejczak, Agnieszka Kocela i
Joanna Bogusławska po 1, Marta
Dąbrowska, Sabina Kobzar, Monika Odrowska.
EB Start: Marta Miecznikowska, Karolina Ziajka
- Elżbieta Olszewska 7, Katarzyna Szklarczyk i Barbara
Jasińska po 4, Justyna Stelina, Monika Pełka i Iwona
Błaszkowska po 3, Adrianna
Celka i Magdalena Dolegało
po 1, Anna Żurawska, Hanna
Sądej.
Łukasz Stawski

JELENIA GÓRA Sukcesy zawodników KS Chojnik

Indywidualnie i zespołowo
Dzięki pasjonatom
sportu dzielnicy Cieplice oraz miejscowym
sponsorom odżył Klub
Sportowy Chojnik, posiadający wieloletnie
tradycje w historii jeleniogórskiego sportu.
Mistrzowie lotki
W Ogólnopolskim Turnieju Kason Race w badmintonie dla juniorów i juniorów
młodszych, który odbył się
w Warszawie wzięło udział
czworo zawodników Chojnika: Beata Korkuś, Artur Kotarba, Dominik Staniszewski
oraz Adam Bułat. Największe sukces odniosła para:
B. Korkuś i A. Bułat, która w
mikscie zajęła 3-4 miejsce.
Natomiast para deblowa: A.
Kotarba i D. Staniszewski
uplasowała się w najlepszej
ósemce turnieju.
Badmintoniści Chojnika prowadzeni przez Adama Słomkę wezmą udział

Stoją od lewej: Ryszard Worobiec, Michał Kraiński, Rafał Kaczorowski, Radosław Rząca, Łukasz Modrzyk,
Bartosz Gąca, Piotr Zdebski, Tomasz Matusiak, Dariusz Michałek, Krzysztof Zaleśny, Konrad Graczykowski,
Tomasz Tomalak, Joanna Tomalak, Przemysław Pietrzyk. W dolnym rzędzie: Szymon Buklarewicz, Krzysztof
Kołodziej, Marcin Jurkiewicz, Grzegorz Pietrzykowski, Krzysztof Rządca, Robert Grabiński, Arkadiusz Mendelski

w Ogólnopolskim Turnieju
Kwalifikacyjnym Juniorów
Młodszych i Seniorów, który odbędzie się 14-15 bm.
ww Słupsku
.
Futboliści na fali
Zawodnicy piłki nożnej
Chojnika występujący w klasie B nie zawsze wygrywają,
ale trzymają się czołówki

tabeli. W meczu z UKS 06
Sosnówka odnieśli wysokie zwycięstwo 6:2. Bramki
zdobyli: Ł . Modrzyk i K.
Zaleśny po 2 oraz po jednej M. Jurkiewicz i A. Mendelski.
Zawodnicy odwdzięczyli się
w ten sposób sponsorowi:
FHU Tomalak, który ufundował zawodnikom Chojnika
nowiutkie stroje.

11

Klubowi pomaga również
PMPoland, PCS Poland Consulting Services oraz PHU “Grześ”.

Zarząd klubu jest wdzięczny za
to wymienionym sponsorom.
Justyna Słomka

Fuzja
Obecny Chojnik Jelenia Góra powstał z połączenia dwóch klubów
sportowych powstałych zaraz po wojnie w obecnych granicach Jeleniej
Góry: Chojnika Sobieszów i Stali Cieplice, bowiem do 1975 roku Cieplice
i Sobieszów były odrębnymi miejscowościami. Połączenie klubów
nastąpiło pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Na palcach jednej ręki
można policzyć obiektywne prowadzenie meczy piłki ręcznej przez arbitrów
centrali tej dyscypliny sportu. Być może jest to zemsta
za krzywdę jaka spotkała
kilka lat temu dwóch sędziów ze Szczecina, którzy
omal nie “dostali baniek”
tuż po meczu i którym
przedziurawiono opony
w kołach samochodów.
Wówczas jeleniogórscy
kibice mówili, że to i tak za
mała kara za to, co wyprawiali na parkiecie.
W ostatnim meczu
para sędziowska: Michał
Kopiec (Siemianowice)
i Rafał Krawczyk (Łaziska)
dała również popis nieudolności i krzywdzących
decyzji w obie strony, dopuszczając tym samym do
ostrej gry. W efekcie tuż
przed przerwą Marta Gęga
została brutalnie sfaulowana (omal jej głowy nie
urwano), a sędziowie puścili ten eksces i nawet nie
upomnieli zawodniczki EB
Start Elbląg.
Natomiast w końcowych minutach meczu
przeszli samych siebie
gwiżdżąc tylko pod przyjezdne, wykluczając z gry
aż cztery jeleniogórskie
zawodniczki na dwuminutowe kary. To spowodowało, że EB Start Elbląg omal
nie doprowadził do remisu
w tym spotkaniu, które
powinien zwyczajnie przegrać. Miało się tak stać
bowiem w 46 minucie
przyjezdne przegrywały pięcioma bramkami
(19:24) i były po prostu
słabsze od naszych dziewcząt, które dzięki ambicji
nie dopuściły do tego nieszczęścia.
Dobrze się stało, bowiem
gdyby nasze dziewczyny przegrały modliłbym się za dusze
tych pożal się Boże arbitrów.
Marek Tkacz

UWAGA
Zawsze aktualne tabele i wyniki
z meczów w internecie na
www.jelonka.com
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Fot. Marek Tkacz

12 JELONKA Z LOTU PTAKA
JELENIA GÓRA Z góry widać lepiej

Pałac jak marzenie

codziennie w internecie, w poniedzia³ek w gazecie

codziennie w internecie, w poniedzia³ek w gazecie
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JELONKA Z LOTU PTAKA 13

Fascynująco z lotu ptaka wygląda pałac Paulinum położony w przepięknym parku. Rezydencja zamożnego jeleniogórzanina Richarda von Kramsta powstała w XIX wieku.
I wciąż pozostaje magicznym miejscem w stolicy Karkonoszy. Chętnie udają się tam spacerowicze, a ostatnio – hotelowi goście. Po gruntownej modernizacji pałac pachnie
klimatem dawnych lat. Imponująca jest nie tylko jego sylwetka, ale i perfekcyjnie odtworzone wnętrza z zabytkowymi meblami.
Więcej o okolicach pałacu przeczytasz na stronie 24.
(tejo)
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14 OG£OSZENIA
OGŁOSZENIA DROBNE

Elektronika
Komputery
Kupno
■ Cb Radio, używane, tanio. Kontakt
609911877.
■ Radio samochodowe SONY CDX-M8810.
Kontakt 889700755.
■ Sprawny twardy dysk 80gb za rozsądną
cenę. Kontakt 669367277.
Sprzedaż
■ Aparat cyfrowy kodak cx7220, 2MPX.
Dobry stan, możliwość przesłania fotek.
Cena 664445176. Mogę sprzedać kartę
pamięci mmc do niego 40 zł. kontakt
664445176.
■ Bardzo dobry player discman Sony na
płytę CD w bardzo dobrym stanie. Cena
160 zł. Kontakt 661784873.
■ Bardzo tanio lodówkę używaną z oddzielnym zamrażalnikiem, biała około 160cm
wysokości i około 55 szerokości. Kontakt
756420626.
■ Bardzo tanio telewizor Phillips 21,
czarny, sprawny ale z zepsutym pilotem.
Kontakt 609274797.
■ Komputer CPU, ram 512Mb, hdd
200Gb, nagrywarka DVD, monitor 15,
grafika 128Mb. Sprzęt ma pół roku. Cena
700 zł. Z kartą dźwiękową 900 zł. Tel.
669894829.
■ Nowego Samsunga sghX640, prosto z
salonu, bez simlocka, kompletny. Cena 450
zł. Kontakt 604959685.
■ Radio samochodowe Becker Indiana
Polis. Odtwarzacz mp3, nawigacja bez
mapy, wysoki model. Cena 800 zł. Kontakt
506536942.
■ Sprawną drukarkę aramentową Lexmark, bez tuszu. Naprawdę niedrogo. Tel.
604145489.
■ Telefon Motorola V300. Jest uszkodzona
taśma. Cena 70 zł. Tel. 60454718.
■ Dobry stabilny komputer. Modem wew.
Motorolla. Czarna mysz plus klawiatura
gratis. Możliwy zakupu monitora Samsung,
czarny. Cena 300zł. Kontakt 604906257.
■ Drukarka Hp 656c, sprawna, bezawaryjna, jedynie tusze są wyczerpane, trzeba
samemu napełnić. Dołączam okablowanie.
Kontakt 880436666.
■ Dwa dyski. Fujitsu 13Gb oraz Seagate 6Gb. Cena do ustalenia. Kontakt
668434418.
■ Dwa Sony Ericssony J220I w bardzo
dobrym stanie. Jeden z simlockiem na
Orange, drugi bez. Oba na gwarancji
i kompletne. Cena 180zł za sztukę. Kontakt
503034605.
■ Dysk 80Gb, Maxtor, mało używany.
Cena 110 zł do uzgodnienia. Kontakt
515395029.
■ Fax firmy Panasonic KX-FT25 w idealnym stanie. Do faxu dokładam 6 rolek
papieru do faxu. Kontakt 513099504 lub
667385575.
■ Kamerę analogową Grundig. Kontakt
602102025.
■ Kartę graficzną Riva Tnt M64 Vanta,
32mb. Cena 20 zł. Kontakt 509374172.
■ Kartę muzyczną Forte Media Fm 804, pod
złącze Pci. Cena 20zł. Kontakt 509374172.
■ Kino domowe Sony. Tanio. Model Dav Sa
30. Stan idealny, z głośnikami. Cena 1200zł.
Kontakt 508269855.

Komputer Celeron 800 Mhz, 256 ram,
32Mg Riva Tnt, dysk 10Kb, monito 15,
klawiatura, myszka, cena 100 zł. Biurko, cena
200 zł. Kontakt 512221383.
■ Komputer CeleronD 3,06ghz, dvdrw,
1gb ram, zasilacz. Sprzedaję komplet,
komputer plus monitor. Cena 1300 zł. Kontakt
513966556.
■ Komputer wraz z monitorem, Celeron
851Mhz, dysk twardy 15Gb, ram 256Mb,
nagrywarka, stacja dyskietek. Kontakt
667358617.
■ Komputer, Ram 512Mb, Hdd 200Gb,
grafika 128Mb, nagrywarka Dvd, monitor
15’. Sprzęt ma pół roku. Cena 700zł. Kontakt
669894829.
■ Konsolę do gier Sony Playstation 2.Konsola nieprzerobiona, stojąca, z pełnym okablowaniem, z jednym padem. Dołączam Pro
Evolution 3, demo. Kontakt 509590826.
■ Magnetowid Sanyo EE3100. Mało
używany. Cena do uzgodnienia. Kontakt
606454718.
■ Mam tanio do sprzedania moniotor 15
calowy. Kontakt 606301919.
■ Modem wewnętrzny Pentagram Hex Pci
56k. Prawie nówka do tego dodaje płytę ze
sterownikami, kabelek do przyłączenia pod
gniazdko. Cena 15zł. Kontakt 509374172.
■ Monitor 17 cali Marwin. Kontakt
886085806.
■ Monitor Samsung Sync Master 700P, 17
cali, bardzo dobre parametry. Cena 150zł
lub jakaś zamiana. Kontakt 756416137
lub 697233635.
■ Motorola C168 z 24 miesięczną gwarancją z sim lockiem na sieć Era. Cena 230 zł.
Kontakt 503034605.
■ Mp3. 128Mb, nagrywanie głosu, bez
radia. W komplecie odtwarzacz, słuchawki, bateria, oryginalne pudełko. 10
miesięcy gwarancji. Cena 70zł. Kontakt
669417059.
■ Nokia 3510i. W bardzo dobrym stanie,
oryginalna folia z całym zestawem, pokrowiec. Bez blokady. Cena 120 zł. Kontakt
509649296.
■ Nokia 6610i z wbudowanym aparatem
fotograficznym i radiem plus akcesoria,
ładowarka i zestaw słuchawkowy. Kontakt
502382055.
■ Nowe Midland Gxt600 plus klipsy. Towar
pakowany w plastikowe blistry. Kontakt
604544449.
■ Nowe Radiotelefony Midland. Towar
nowy, pakowany w plastikowe blistry. Cena
299 zł. Kontakt 604544449.
■ Nowy nie rozpakowywany bezprzewodowy. Pad do konsoli PSX i PS2 w zestawie
baterie. Kontakt 607644406.
■ Odtwarzacz mp3. Pamięć 128 Mb.
Słuchawki. Funkcje nagrywania głosu,
gwarancja 8 miesiącu. Cena 90zł, plus koszt
wysyłki. Kontakt 669417059.
■ Pilarka taśmowa w pełni sprawna,
konserwowana, z dokumentacją. Kontakt
696428506.
■ Posiadam do sprzedania komputer wraz
z monitorem.
■ Pralka automatyczna Polar PDN 885 stan
bardzo dobry po wymianie łożysk, Zadbana
bez korozji. Cena 500zł do negocjacji. Kontakt
501724257.
■ Procesor Celeron 851 Mhz, dysk twardy
15 Gb, Ram 256 Mb. Kontakt 667358617.
■

Profesjonalny zestaw kina domowego.
Cyfrowy wzmacniacz 600 wat oraz dwie kolumny domowe 2x400 wat RMS. Sprzęt jest
praktycznie nowy. Kontakt 691551447.
■ Radio samochodowe Becker Indiana
Polis. Odtwarzacz mp3, nawigacja bez
mapy, wysoki model. Cena 800 zł. Kontakt
506536942.
■ Siemensa sx1 stan telefonu bdb. cały
zestaw. Cena do 330 zł do uzgodnienia.
Kontakt 663895254.
■ Sound blaster X Fi Xtreme. Cena 200zł.
Kontakt 669894829.
■ Sprzedam kino domowe marki Samsung
w idealnym stanie, cena do uzgodnienia.
Kontakt 509831629.
■ Sprzedam za symboliczną cenę kuchenkę gazowa 4 palnikową brązową firmy Ewa.
Kontakt 606301919.
■ Tanio komputer w dobrym stanie z pełnym wyposażeniem. Kontakt
660450965.
■ Telefon nowy, na gwarancji, simlock
orange, kolor biało srebrny, ładowarka, instrukcja. Cena 270 zł. Kontakt
509649296.
■ Telefon Sagem Myv55. Bez simlocka, pęknięcie panela na wyświetlaczu.
Wszystko sprawne, ładowarka, zestaw
słuchawkowy. Cena do negocjacji. Kontakt
601760667.
■ Używaną, w pełni sprawną suszarkę
do włosów firmy Philips - kolor czarny,
dwustopniowa, 1100W, model Compact
1100. Kontakt 609274797.
■ Używany aparat do masażu firmy
Bomann. Kontakt 609274797.
■ Walkmana firmy Philips, używany,
trochę zniszczony, ale w pełni sprawny,
zawiera wbudowane radio, DBB, Auto
reverse. Kontakt 609274797.
■ Zapraszamy do naszego komisu komputerowego. U nas kupisz
pewny sprawdzony sprzęt, za dobre
pieniądze. Kontakt 756495156 lub
607644406.
■ Zestaw głośnikowy, 2 szt, 40 wat, 8
omów w obudowie drewnianej, cena 50 zł.
Kontakt 513099506.

Katalizatory, wszystkie modele, najlepsze ceny i dojazd do klienta na terenie
województwa. Kontakt 694913323.
■ Komara WSK lub inny, tanio kupie.
Kontakt 502934936.
■ Kupię lub zlecę zrobienie przyczepy
bagażowej. 285 cm lub więcej długości do
750kg DMC. W rozsądnej cenie. Kontakt
603328832 lub 757535092.
■ Małolitrażowe autko z gazem. Kontakt
502934936.
■ Motor Enduro, Cross. Rok produkcji
2000, 2006. W dobrym stanie. Kontakt
665930799 lub 608347608.
■ Niesprawne i uszkodzone samochody.
Odbiór własnym transportem. Wystawiam
zaświadczenie do wyrejestrowania. Kontakt
515396594.
■ Nissana Serena od roku 94 i 96.
Najlepiej benzyna plus gaz, poj. 2000cm.
Z ważnym przeglądem i OC. Kontakt
667138281.
■ Poszukuję zderzaka do Opla Kadeta
Gsi. Kontakt 788323490.
■ Radio do Laguny z Cd oryginalne do
Renault Laguna, nie musi być z mp3,
sprawne w rozsądnej cenie. Kontakt
661763146.
■ Renault Kango 4X4 od 2003r. Full opcje,
pojemność 1900cm, 80Km, z tyłu klapa,
drzwi rozsuwane tylko z prawej strony. Cena
do 30, 000zł. Kontakt 605458999.
■ Samochody na części w rozsądnej
cenie z Jeleniej Góry i okolic. Kontakt
515396594.
■ Samochody uszkodzone. 1989, 2000
rok. Odbiór własnym transportem. Kontakt
515396594.
■ Samochód osobowy Citroen XZ, sprowadzony z Niemiec. Rocznik od 1995. Do
kwoty 4500 zł. Kontakt 661232587.
■ Silnik od MANa, 220 do 270 km. 6 cylindrowy z turbiną. Kontakt 757136333.
■ Silnik Suzuki DR 650, 91 r. Kontakt
695721451.
■ Skup katalizatorów używanych Audi
BMW i inne. Każda ilość. Dojazd do klienta.
Kontakt 515396594.
■ Szerokie zderzaki. Przód i tył do
Vw Golfa II. Za rozsądną cenę. Kontakt
669367277.
■ Używane opony do Kamaza, bieżnik
kostka. Kontakt 608649813.
■ Używane opony do samochodu
ciężarowego typu 1000, 20. Kontakt
608649813.
■ Vana, 6 lub 7 osób, Vw Sheran, Ford
Galaxy do 17 tyś. Kontakt 693340134.
■ Vento 1.9 TDI lub TD zarejestrowane
w Polsce. Kontakt756425826 lub
512109871.

■

■

Motoryzacja
Kupno
■ Forda Escorta, 5 drzwiowego, 97
r., 1600 cm., może być biały, najlepiej
z gazem. W rozsądnej cenie. Kontakt
668346981.
■ Golfa III, 1600 cm, 3 drzwiowy lub 5
drzwiowy. Tel. 691167637.
■ Kasacja pojazdów. Zaświadczenie do
wyrejestrowania. Odbiór własnym transportem. Kontakt 515396594.
■ Samochody uszkodzone. 1989, 2000
rok. Odbiór własnym transportem. Kontakt
515396594.
■ Skup katalizatorów używanych Audi
BMW i inne. Każda ilość. Dojazd do klienta.
Kontakt 515396594.
■ Garaż murowany na Zabobrzu. Kontakt
501038774.
■ Golf 3. Kontakt 601818328.
■ Kasacja pojazdów. Zaświadczenie do
wyrejestrowania. Odbiór własnym transportem. Kontakt 515396594.
■ Katalizatory używane dojazd do klienta.
Kontakt 515396594,

Motoryzacja
Sprzedaż
■ 2 felgi stalowe z oponami do Vw Audi,
możliwość dowozu do klienta, preferowany odbiór
osobisty w Świerzawie. Kontakt 603367020.
■ 2 zderzaki tylne do VW Golfa III i
jeden przedni w dobrym stanie oraz felgi
aluminiowe 15 do VW i felgi stalowe z
oponami. Kontakt 501724257.
■ 8 tys. zł za BMW z Jeleniej Góry, w
bardzo dobrym stanie, ekonomiczne.
Auto sprowadzone z Niemiec. Kontakt
605851893.

Audi 80 B3, rocznik 1998, centralny
zamek, szyberdach, kolor beżowy metalik, benzyna. Cena 4900 zł. Kontakt
609103732.
■ Części do Kadetta. Klapa, zderzak, tylne
lampy, tłumiki, zawieszenie, tapicerka,
skrzynia biegów i inne części z demontażu.
Kontakt 889063079.
■ Części do Lanci Dedry. Chłodnice,
lampy, drzwi, pas, klapa i inne. Kontakt
889063079.
■ Drzwi do Hondy Civic z 1993r. do poprawek lakierniczych. Tel. 512606641.
■ Fiat Tipo 1995r., przebieg 160 tys. benzyna 1.4, instalacja gazowa, szary metalik, radio
CD, nowe tarcze, zadbany. Cena pk. 6500 zł.
Tel. 669644659.
■ Ford Sierra, rok 1987, brak przeglądu i
Oc. Kontakt 667209919.
■ Fotele lotnicze do Fiata 126p w bardzo
dobrym stanie za 60zł. Półkę głośnikową na
tylne podszybie z sześcioma głośnikami za
60zł. Tel. 888224741.
■ Opel Asconia. 1987r. na chodzie, ubezpieczony. Cena 1000 zł do uzgodnienia. Tel.
665446212.
■ Opel Kadet Sedan, stan dobry, zielony
metalik, gaz. Tanio. Tel. 509185467.
■ Renault Laguna. 1995r. benzyna 1.8,
przebieg 140 tys. sprowadzony, zarejestrowany. Cena 10 tys. Tel. 605450812.
■ VW Polo Coupe, rok prod. 1991, stan
techniczny bardzo dobry. Tel. 505356018.
■ Wszystkie części do fiata Cinquecento.
Przystępne ceny. Tel. 693035689.
■ Yamaha Virago XV 750. Rok prod. 1995.
Bezwypadkowy, wiśniowy metalik, w bardzo
dobrym tech. stanie. Elektryczny starter.
Kontakt 491711411653.
■ Audi 80 po wypadku. Kontakt
757553763.
■ Audi A4, 1,9 TDi, stan bardzo dobry, klimatronic, oryginalny hak, pierwszy właściciel,
w kraju od czerwca 2004 roku. Kontakt
601776276.
■ Auto sprowadzone, rocznik 1995, klimatyzacja, pojemność 4000cm, gaz. Cena
10.000 plus opłaty rejestracyjne, 1.600zł.
Kontakt 889063079.
■ Auto zadbane, sprawne, w ciągłej eksploatacji. Opłacone Oc. Cena 3900 zł. Kontakt
694005290.
■ Bagażniki dachowe do Peugota Boksera.
Trzy sztuki zaczepiane na relingi. Stan bardzo
dobry. Kontakt 601220566.
■ Biały, welur, poduszka powietrzna, zadbany, bez rdzy, prowadzony, eksploatowany
przez kobietę. Kontakt 504259928.
■ Bmw 320 i coupe pełne wyposażenie oprócz skóry. Stan idealny. Kontakt
696923628.
■ BMW z gazem, rok prod. 1989, cena 4300
zł do negocjacji. Kontakt 500530620.
■ Cinqecento 700, rok 1993 z instalacją
gazową. Autoalarm, kolor biały, nowy akumulator i opony, radio odtwarzacz CD. Stan bdb.
Kontakt 512307204 lub 756421921.
■ Citroen Jumper 2,5 D, kolor żółty,
rok produkcji 2001, przebieg 140000,
Do obejrzenia woj. kujawsko pomorskie.
Kontakt 601894499.
■ Części do Kadetta. Klapa, zderzak,
tylne lampy, tłumiki, zawieszenie, tapicerka,
skrzynia biegów i inne części z demontażu.
Kontakt 889063079.
■

Części do Lanci Dedry. Chłodnice,
lampy, drzwi, pas, klapa i inne. Kontakt
889063079.
■ Części z rozbiórki do Peugeot 205, 1993
r. 5D, 1.4 benzyna. Części w bardzo dobrym
stanie. Kontakt 500278951.
■ Cztery zimowe opony, stan bardzo dobry,
sprzedałem auto już nie sami potrzebne
rozmiar185/60/14. Cena 500zł. Kontakt
504904155.
■ Daewoo Lanos, rok produkcji 1999, faktura VAT cena 5800 PLN, więcej informacji.
Kontakt 757646592.
■ Daewoo Tico Sx rok prod.1998, bezwypadkowy, przebieg 36 tys. kolor ziel.
metalik, pierwszy właściciel. Cena 7 tys.
Kontakt 756475303 lub 605698784.
■ Daewoo Tico SX, rok 1999, chrabowy,
eksploatowany przez kobietę, serwisowany.
Cena 5800 zł. Kontakt 600785745.
■ Daewoo Tico Sx, rok prod. 1998,
bezwypadkowy, przebieg 36 tys. kolor
ciemnozielony metalik, pierwszy właściciel,
cena 6,2tys. Kontakt 756475303 lub
605698784.
■ Deawoo Matiz Life. Rok prod. 1999.
Złoty metalik. Poj. silnika 796. Pierwszy
właściciel, kupiony w salonie. Cena do
uzgodnienia. Kontakt 697116573.
■ Drzwi lewe przednie od strony kierowcy
do Fiata Punto 1. Kontakt 756462111.
■ Escorta XR3 96KM. Rocznik 1982, ale
ma tylko 70 tys. przebiegu. Autko jest bez
przeglądu i OC. Kontakt 505058001.
■ Felgi aluminiowe gwiazdy 15 wraz z
oponami Continental. Opony z felgami
pochodzą z Seata Toledo r. 95. Cena za
komplet 900 zł, do negocjacji. Kontakt
504028994.
■ Fiat 126p, sprawny na chodzie. Rok
produkcji 1985. Wyrejestrowany. Kontakt
757525904.
■ Fiat 126p, stan dobry, 18 lat, ważny
przegląd i OC. Cena 300 zł. Kontakt
660119772.
■ Fiat 126p, stan techniczny pojazdu
dobry, rok prod. 1986, aktualne OC,
kolor bordowy, cena 400 zł. Kontakt
663755366.
■ Fiat Brava, pojemność 1.6, rok 1988,
biały, po przeglądzie, zadbany, serwisowany w Fiacie. Cena 11500 tyś. Kontakt
661813269.
■ Fiat Cinquecento 900 rok prod. 1995, niebieski, przebieg 13 tys. km, lekko uszkodzony.
cena 2.900,00 zł. Kontakt 609051434.
■ Fiat Cinquecento, rok produkcji 1997.
Cena 2 tys. Kontakt 606783538.
■ Fiat tempra 1,6 benz. kombi kolor biały
94r.Abs. Zarejestrowany, książka pojazdu.
Cena 4.200 zł. Kontakt 601694006.
■ Fiata 126 El, rok prod. 1995, po wymianie przedniego pasa i podłogi bagażnika
do pomalowania, kolor biały. Cena 500zł.
Kontakt 603852717.
■ Fiata Seicento Young, pojemność 900,
rok produkcji 1999, kolor srebrny metalik,
przebieg 52 tys. km. Kupiony w Salonie Fiata i serwisowany. Kontakt 605073606.
■ Ford Escor combi z gazem. 1997 rok,
składak, biały, po wymianie rozrządu. Butla
w zapasówce. Kontakt 757535092 lub
603328832.
■ Ford Escort 1.6 benzyna, rok produkcji
1991 sprowadzony z Niemiec. Przegląd
■
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OG£OSZENIA
i Ubezpieczenie do konca roku. Kontakt
607512219.
■ Ford Escort części. Sprzedam tanio.
Rozrusznik, nagrzewnica, lampy, szyby i
inne z rozbiórki. Kontakt 501519316.
■ Ford escort kombi 1,6 16. Klimatyzacja,
sprowadzony, ciemnozielony metalik,
132.000 km, 7900zł plus opłaty. Kontakt
504259928.
■ Ford Escort, 1.6l, benzyna, rok prod.
1991, przebieg 150 tyś. km. Cena
około 4100zł do negocjacji. Kontakt
756418866.
■ Ford Escort, rok 1991, benzyna. Auto nie
jest uszkodzone. Drugi właściciel. Kontakt
889201802.
■ Ford Escort, rok 1993, gaz. Cena do
uzgodnienia. Kontakt 513022958.
■ Ford Fiesta 1996 rok, rok prod. 1996,
bezwypadkowa, welur, stan bardzo dobry.
Cena 2800zł. Kontakt 504259928.
■ Ford Fiesta. 1996 rok, czerwony,
sprowadzony, bezwypadkowy, stan bardzo
dobry. Pomogę w załatwieniu formalności.
Cena 2800 zł. Kontakt 504259928.
■ Ford mondeo kombi CLX, 1994 rok, biały,
wspomaganie, 2 poduszki, ABS, dużo nowych
części. Cena 8500 zł. Kontakt 600785745.
■ Ford Sierra 1.6, gaz, silnik po remoncie.
Kontakt 669374543.
■ Ford Sierra 2.0 benzyna, gaz, ABS, wspomaganie, 4 alufelgi. Uszkodzony rozrząd.
Rocznik 1989. Kontakt 695401646.
■ Ford Sierra, rocznik 1984, silnik 1.6,
po remoncie, stan blacharki i zawieszenia
dobry, gaz, przegląd i OC ważne. Kontakt
669374543.
■ Ford Sierra, rok 1987, brak przeglądu i
Oc. Kontakt 667209919.
■ Ford Taunus 1.3 rocznik 1979. Instalacja gazowa. Kontakt 505058001.
■ Forda Galaxy, 1999 rok, pojemność
1.9 Tdi, srebrny, klimatyzacja, ciemne
szyby, zarejestrowany. Cena 25 tyś. Kontakt
889063079.
■ FSO 1500 1990 r, autko jak na swój
wiek w dobrej kondycji oryginalny przebieg
78000, książeczka serwisowa, pierwszy
właściciel. Kontakt 502396937.
■ Honda Civic, 1,4 gaz, cena 75 zł., 3
drzwi, 2 poduszki, elektryczne szyby , alu
felgi, ciemny grafit. Kontakt 603106079.
■ Honde Civic 1,3 16V rok 1990 w bdb.
stanie. Auto nie ma ukrytych wad. Cena do
uzgodnienia. Kontakt 513966556.
■ Honde Prelude, poj. 2000, rok prod.
1991, od roku w kraju. Cena 6500zł do
uzgodnienia. Kontakt 889063079.
■ Hyundai Accent 1.3. Benzyna, rok prod.
1995, zadbany, 140 tys. km. Cena do
negocjacji. Kontakt 505865406.
■ Jelcza W640, wywrotkę do tyłu, 1994.
Kontakt 608649813.
■ Ładne felgi aluminiowe, r. 15 z oponami
do VW, Seata. Felgi stalowe r. 14 do Forda z
oponami, także silnik 1,9 benzyna i osprzęt
do Escorta. Kontakt 501724257.
■ Mam do sprzedania 2 zderzaki tylne do
VW Golfa III i 1 przedni w dobrym stanie
oraz felgi aluminiowe 15 do VW oraz felgi
stalowe z oponami. Kontakt 501724257.
■ Matiz, lipiec 2005, czerwony, alufelgi, instalacja gazowa, przebieg 15 tyś., kupiony w
salonie. Cena 20 tyś. Kontakt 660041935.
■ Mazda 323, 1.7 Diesel, rok prod 1992.
Bardzo oszczędny silnik. Spalanie od 4,5
litra. Kontakt 511414895.

Mercedes 190, rok. prod. 1987, poj.
2300 benzyna, cena 4400zł. Kontakt
889063079.
■ Mercedesa 123 2,5 benzyna z instalacja
gazowa. Cena to 1700zł do negocjacji.
Kontakt 603951363.
■ Mercedesa 124, 1986r, 540 tys. km,
diesel, biały, samochód jest do poprawek blacharsko-mechanicznych. Kontakt
513153652.
■ Mitsubishi Galant 2000 GLSi 92,
wszystkie części do sprzedania. Kontakt
501736644.
■ Motorower Benelli 491 Skuter, poj.
50cm2, 2osobowy, stan idealny. Kupiony w
salonie w Polsce. Zarejestrowany, opłacony,
kask. Cena 4 tys. Kontakt 663569751.
■ Niedrogo motocykl Yamaha Drag Star
650, stan idealny, pełne wyposażenie.
Kontakt 606313238.
■ Niedrogo motocykl Yamaha Drag Star
650, stan idealny, pełne wyposażenie.
Kontakt 606313238.
■ Nissan Almera, 1.4, rok prod. 1996 z
instalacją gazową. Do wymiany zderzak,
klapa, podłoga w tylnej części auta. Kontakt
509315214.
■ Nissan Micra K11. Rok 1999. Kolor żółty.
Cena 12,5 tys. Kontakt 605583390.
■ Opel Astra 1.4i z instalacją gazową
Elpigaz, bardzo ekonomiczny, przebieg 156
tys. km, rocznik 1992. Kontakt 609301972
lub 757898529.
■ Opel Combo 1.4 benzyna, gaz, kolor biały. Rok produkcji 1998. Przebieg 227.000
km. Instalacja gazowa. Cena 9200 zł.
Kontakt 513099506.
■ Opel Corsa. Poj. 1300, rok prod. 1993.
Opłacony w Polsce, niebieski, przeb. 128
tyś. zadbany. Cena 5500 tyś. Kontakt
507367466.
■ Opel kadet 1.3, składak, rok prod. 1989,
gaz, nowe opony i akumulator, stan ogólny
dobry. Cena 1500zł do ewentualnych
negocjacji. Kontakt 516804869.
■ Opel Kadet, rok 1986, gaz, żółty, stan
średni, auto w ciągłej eksploatacji. Kontakt
691258991.
■ Opel Kadett 1991 rok. 1,7 diesel.
Kontakt 609866951.
■ Opel Omega 2,ol. Rok 1989. Kolor grafit
metalik. Sprowadzony z Niemiec w 2005
roku. Zarejestrowany. Kontakt 602102025.
■ Opel Vectra 2,0 Cd, rok 1995, granat,
pierwszy właściciel. Kontakt 606427627.
■ Opel vectra 96, 1,8V stan bardzo dobry,
srebrny metalik, centralny zamek, elektryczne szyby. Cena 11 tyś. do negocjacji.
Kontakt 695131377.
■ Opel Vectra. Srebrny, rocznik 1999,
kupiony w salonie, bezwypadkowy, stan
bardzo dobry. Kontakt 696447645.
■ Opla omege kombi 2.0i, rok. 94, benzyna, gaz, bordowy metalik, pełna elektryka.
Kontakt 509908954.
■ Opla Vectre CDX silnik 2.0, 1999 r.
stan bardzo dobry, cena 20.000 tyś. do
negocjacji. Kupiony w salonie. Kontakt
696447645.
■ Opony przemysłowe, rolnicze, ciężarowe.
Bardzo duży wybór. Kontakt 523860011,
509294279 lub 509295357.
■ Opony zimowe Dunlop 145 70R13 z
felgami do Fiata. Kontakt 503567943.
■ Opony zimowe ze skandynawi, używane, w ilościach hurtowych. Kontakt
509295357.
■

Polonez Caro 1,5 Gle z gazem kolor
turkus, stan wzorowy, atrakcyjny wygląd.
Cena 2 tys. Kontakt 661763146.
■ Polonez model Caro Gli. Listopad
1994 r. prod. Kolor szary metalik. Kontakt
600099403.
■ Pontiac Le Mans. Gaz, automatyczna
skrzynia biegów. Zadbane, ważny przegląd
Oc. Cena 1800zł do lekkiej negocjacji.
Kontakt 691258991.
■ Posiadam prawie wszystkie części do
Nissana Micry k11 możliwa wymiana zakupionych części. Kontakt 886418051.
■ Potrzebuje przewieźć meble w stanie
złożonym. Łączna waga 110 kg. Kontakt
665 990 361 lub 661 910 883.
■ Przekładania kierownicza do Forda
Escorta, ze wspomaganiem pasuje do
escortów od 91r. Stan bardzo dobry.
Cena 100zł. Kontakt 603328832 lub
757535092.
■ Przyczepa kempingowa. 2 sypialnie,
kuchenka, toaleta, nowy namiot. Długość
4.2m, stan dobry. Cena 4440zł. Kontakt
601220566 lub 513058195.
■ Przyczepę kempingową. Dwie sypialnie,
aneks kuchenny, lodówka, wc, nowy namiot.
Zasilanie 220-12w. Stan dobry. Cena 4.550
zł. Kontakt 601220566.
■ Punto II, rok 2001, kupiony w kraju,
pełna dokumentacja, gaz, ekonomiczny.
Kolor bordowy. Cena 14.500 zł. Kontakt
511557109.
■ Radio samochodowe Gvoxz Cd z mp3,
wyjście na Usb, oraz kartę pamięci Sd.
Możliwość programowania własnych
ustawień. Używane. Cena 350zł. Kontakt
663980003.
■ Renault 19, pojemność 1.7, instalacja
gazowa, rok prod. 1992, przebieg 118 tyś.,
w kraju od 2004. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 667138281.
■ Renault 5, rok 1989, poj. 1100, granat,
pali 6l. Stan bardzo dobry. Cena 1600 zł.
Kontakt 504340162.
■ Renault 19, rok 1992, od 2004 w kraju,
czerwony, stan wizualny i techniczny dobry.
Cena do uzgodnienia 667138281.
■ Renault Clio, 1993 rok, pełna elektryka, stan
dobry. Cena 2800 zł. Kontakt 502479698.
■ Renault laguna 1995r, 1,8 benzyna,
wspomaganie kierownicy regulacja kierownicy
regulacja świateł, ABS. Kontakt 605450812.
■ Renault Laguna 2,2D z 1997 roku.
Kontakt 504128036.
■ Renault Laguna, 1995r., zarejestrowany,
radio Cd i Mp3, alarm, komplet opon, blokada zapłonu. Kontakt 605450812.
■ Renault19 1993 rok zadbany srebrny
metalik sedan dużo nowych części opony
letnie i zimowe. Kontakt 508227045.
■ Rok produkcji 1993r, pojemność 700,
kolor biały, 2 letnia instalacja gazowa, nowy
akumulator i felgi, zadbane wnętrze. Cena
do negocjacji. Kontakt 512307204.
■ Saaba 900i, r. 1981, kombi coupe,
w eksploatacji oraz Saaba 90, lekko
uszkodzony, dwudrzwiowy sedan , cena
za sztukę 2000zł, za dwa 3000zł. Kontakt
502934936.
■ Samochód Daewoo Supm Matiz, rok
prod. 2001, do poprawek lakierowych. Cena
do uzgodnienia. Kontakt 696068210.
■ Samochód osobowy Daewoo Lanos
sedan, silnk 1,4 benzyna, rok prod. 1998,
czerwony, zadbany, kupiony w salonie. Cena
do uzgodnienia. Kontakt 668801569.
■

Seicento 900 ccm, XII.1999, przebieg
41 tys. km. W idealnym stanie, bezwypadkowy. Kolor czerwony. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 600023695.
■ Silnik w komplecie ze skrzynią biegów.
Opony zimowe z felgami i opony letnie.
Kontakt 757525904.
■ Skuter Kuna 125, rok produkcji 2004,
alarm, czarny. Kontakt 667138281.
■ Srebrny metalik, stan bardzo dobry, od
roku w kraju, ekonomiczny. Cena 2300.
Kontakt 886418051.
■ Tanio części do escorta 86. Rozrusznik,
nagrzewnica, lampy, szyby, i inne z rozbiórki.
Kontakt 501519316.
■ Toyota Starlet 1994rok. Poj. 1.0, gaz.
Samochód ma dość sporo nowych części.
Cena to ok 4500zł oczywiście do negocjacji.
Kontakt 508365692.
■ Turbo Sprężarkę do VW 1.6 TD oraz intercooler do Audi A4. Tanio. Kontakt 609911877.
■ Używane opony do Kamaza, bieżnik
kostka. Kontakt 608649813.
■ Volkswagen Jetta, 1991 r TD, intercoler
181 tys., grafitowy metalik. Cena 6.500 zł
do negocjacji. Kontakt 756425826 lub
512109871.
■ VW Golf 1,8l. Rok 1991. Zarejestrowany.
Kolor czerwony. Kontakt 602102025.
■ VW GOLF 3 1,9D 3drzwiowy 180tys. km
stan bardzo dobry, niebieski, 2 lata w kraju,
cena 7 tys. Kontakt 602195714.
■ VW Golf 3, 1.9 diesel, rok Produkcji 96,
czarny , 3 drzwiowy, stan bardzo dobry,
cena do uzgodnienia. Kontakt 605886317
lub 605886107.
■ VW Golf III, rok prod. 1993, w kraju od
1997. Przebieg 220 tys. Granatowy, dużo
nowych części. Auto w stanie dobrym,
ekonomiczne. Kontakt 604189650.
■ VW Polo Fox, rok produkcji 1994,
pojemność 1100cm, 151 tys. przebiegu,
kolor grafitowy. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 889063079.
■ VW T4 Caravelle, rok 1992, 97, 2.4 D,
długi, przeszklony, do poprawek blacharsko
lakierniczych. Kontakt 504131191.
■ VW Transporter, r. 1992,97. Diesel 2400,
Długi, Wspomaganie, hak. Do małego remontu. Zarejestrowany. Kontakt 504131191.
■ Vw warianta combi. Do całkowitego
remontu plus dużo części zamiennych.
Kontakt 601220566.
■ Yamaha Virago XV 750. Rok prod. 1995.
Bezwypadkowy, wiśniowy metalik, w bardzo
dobrym tech. stanie. Elektryczny starter.
Kontakt 491711411653.
■

Motoryzacja
Zamiana
■ VW golf 3, rok Produkcji 96, 1.9 diesel,
czarny, 3 drzwiowy na Renault Laguna, rok
produkcji 96. Kontakt 605886317 lub
605886107.
■ VW golfa 3, rok produkcji 96, czarny,
1.9 diesel, 2x airbag, na malucha. Kontakt
510169927.
■ Zamienię caravelle 9 osobowy 2, 4d
, 91r , zadbany na volvo v40 diesel plus
dopłata moja. Kontakt 500214133.
Nieruchomości
Kupno
■ 2 ha ziemi, łąka, nieużytki z dojazdem w
Karkonoszach. Kontakt 604403735.
■ 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
bez pośrednika - własność hipoteczna, poza

parterem i ostatnim piętrem, za rozsądną
cenę. Kontakt 601190618.
■ 2 pokojowe mieszkanie w Szklarskiej
Porębie lub okolicy, w przystępnej cenie.
Kontakt 503898994.
■ 2, 3 pokojowe mieszkanie w ok. ul.
Morcinka, Mickiewicza, Ptasia, Wzgórze
Żymierskiego lub w Cieplicach. Kontakt
504786104.
■ 2, 3 pokojowe mieszkanie w okolicach
ulic Morcinka, Mickiewicza, Ptasia, Wzgórze Żymierskiego lub w Cieplicach. Tel.
504786104.
■ Dom w Jeleniej Górze lub okolicach do
200 tys. Tel. 697990102.
■ Mieszkanie 4 pokojowe na Zabobrzu III w
bloku IV piętrowym. Tel. 694172156.
■ Mieszkanie w okolicach Jeleniej Góry.
Kontakt 889948736.
■ Mieszkanie, 3 pokojowe w Jeleniej
Górze, bez pośredników, mile widziane
w bloku i IV piętro, ogrzewanie sieciowe.
Kontakt 660076860.
■ Biuro Nieruchomości Żebrowscy poszukuje mieszkań dla swoich Klientów. Zapraszamy
do współpracy wszystkie chętne osoby.
Kontakt 501736644 lub 756466660.
■ Budynek gospodarczy z domkiem lub
bez, w okolicy Jeleniej Góry i Karpacza,
z kawałkiem ziemi przy nim. Kontakt
757550564 lub 605059991.
■ Dla klienta działki budowlanej w Karpaczu do 2500m2. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ Dla Klienta mieszkania 2 pokojowego na
Zabobrzu lub w centrum Jeleniej Góry do
kwoty 100 000 zł. Kontakt 757523505
lub 607270989.
■ Dla Klienta mieszkania 3pokojowego
na Zabobrzu do 200 000 zł. Kontakt
757523505 lub 607270989.
■ Dla klienta mieszkania 80, 100 m2 w
willowej dzielnicy Jeleniej Góry lub w pobliżu
parku lub lasu. Kontakt 502548838.
■ Dla zdecydowanego klienta poszukuję
mieszkania za rozsądną cenę. Kontakt
508240823.
■ Dom lub mieszkanie z ogrodem. W ok.
Jeleniej Góry. Min. 3 pokoje, bezczynszowe.
Do 200 tys. Kontakt 697110835 lub
607578978.
■ Dom lub pensjonat w Szklarskiej Porębie
lub Karpaczu. Kontakt 500698900.
■ Dom poniemiecki, może być do remontu.
Kontakt 607246582.
■ Dom w Kowarach, lub pół domu, do
120000 zł. Kontakt 509194103.
■ Domek wolnostojący w ok. Jeleniej
Góry. Może być do małego remontu lub
wykończenia. Cena do ok. 180 tyś. Kontakt
600097224 lub 757644279.
■ Domek wolnostojący w pobliżu Jeleniej
Góry. Może być do niewielkiego remontu
lub wykończenia za rozsądną cenę. Kontakt
600097224 lub 757644279.
■ Domu w Cieplicach za przystępną cenę.
Kontakt 889948736.
■ Domu w Lubaniu, bądź bliskiej okolicy.
Kontakt 505058001.
■ Duże mieszkanie lub połowę domu
w Jeleniej Górze lub najbliższej okolicy
oraz mieszkanie dwupokojowe 40m na
Zabobrzu. Kontakt 509949961.
■ Dużego mieszkania willowego lub
połowę domu. Kontakt 509949961.
■ Działka budowlana w okolicach Jeleniej
Góry z mediami, bez lokalizacji, Dziwi-
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szów i Jeżów,w cenie do 40 tys. Kontakt
504598471.
■ Działkę budowlana, siedliskowa w ok.
Jeleniej Góry od właściciela. Częściowo
uzbrojona w cenie do 40 tyś zł. Bez pośredników. Kontakt 504598471.
■ Działkę budowlaną w cenie 30 tyś.
złotych. Kontakt 693458700.
■ Działkę budowlaną w ok. J. Góry z mediami, całkiem lub częściowo uzbrojoną w
atrakcyjnej lokalizacji z widokiem na góry, w
atrakcyjnej cenie. Kontakt 693458700.
■ Działkę z mediami najchętniej w Mysłakowicach, Miłkowie, Staniszów, Siedlęcin
lub Wojcieszyce, wielkość działki 12001500m2. Kontakt 504598471.
■ Działki pod budowę hali składowo
handlowej. Jelenia Góra, pow. 2000, 5000
m2. Kontakt 505186405.
■ Garaż murowany na Zabobrzu. Kontakt
501038774.
■ Garaż w Szklarskiej Porębie lob okolicach. Kontakt 602881016.
■ Hali składowo handlowej do kupna bądź
dzierżawy. Jelenia Góra, parking, pow. 500,
1000 m2. Kontakt 505186405.
■ Kawalerkę lub małe 2 pokojowe mieszkanie do 40m2, parter lub I piętro w bloku,
w wieżowcu piętro bez znaczenia. Kontakt
757531219.
■ Kawalerkę na terenie Jeleniej Góry
do 50000 zł. Bez pośredników. Kontakt
667707157.
■ Kawalerkę w Gminie Mysłakowice najlepiej Łomnica, może być do małego remontu.
Kontakt 757130702 lub 601148383.
■ Kawalerkę w Jeleniej Górze, Zabobrze
lub blisko centrum, może być do remontu.
Cena do 55000 zł. Kontakt 500214133.
■ Każde mieszkanie w Jeleniej Górze i
okolicach. Kontakt 889948736.
■ Każdy dom w okolicach Jeleniej Góry
oraz w mieście. Kontakt 889948736.
■ Kupię bezczynszowe mieszkanie w Kowarach lub okolicy. Kontakt 508260109.
■ Kupię mieszkanie 2,3 pok. w okolicy
ul.Słowackiego. Kontakt 507163760.
■ Kupię mieszkanie 2pokojowe na Zabobrzu I lub II, do drugiego piętra. Kontakt
509949961.
■ Kupię mieszkanie w Szklarskiej Porębie.
Kontakt 500300576.
■ Małe dwupokojowe mieszkanie w centrum
lub na Zabobrzu. Może być do niewielkiego remontu lub odświeżenia. Nie interesuje mnie
lokalizacja. Kontakt 662415313.
■ Małe mieszkanie w Cieplicach lub
Sobieszowie w starym budownictwie, parter.
Kontakt 513582831.
■ Małe mieszkanie, może być kawalerka
w Jeleniej Górze. Cena 60 tyś. Kontakt
668495444.
■ Małe mieszkanko w przystępnej cenie,
lokalizacja Jelenia Góra, Cieplice lub
Mysłakowice. Bez pośredników. Kontakt
601388811.
■ Mały domek lub pół domu w Kowarach.
Kontakt 509194103.
■ Mieszkania 3 pokojowego w centrum
Jeleniej Góry. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ Mieszkania do kupna w Jeleniej Górze, 2
lub 3pokojowego, za rozsądną cenę. Kontakt
508240823.
■ Mieszkania w Jeleniej Górze, Cieplicach
i okolicy za przystępną cenę. Kontakt
889948736.
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Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe na Zabobrzu III w bloku czteropiętrowym. Kontakt
694172156.
■ Mieszkanie 2, 3 pokojowe w okolicach
ul. Morcinka, Mickiewicza, Ptasia i Wzgórza
Partyzantów. Kontakt 504768104 lub
693652661.
■ Mieszkanie 2pokojowe do kwoty 100
000 zł na Zabobrzu lub w centrum Jeleniej Góry. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ Mieszkanie 2pokojowe na Zabobrzu
II lub III. Może być do remontu, bez pośredników. Kontakt 693965852 lub
605965852.
■ Mieszkanie 2pokojowe ok. 50 m2 w
centrum Jeleniej Góry. Najlepiej z balkonem,
nie na parterze. Kontakt 600874334.
■ Mieszkanie 2pokojowe Zabobrze I lub II,
do drugiego piętra. Kontakt 509949961.
■ Mieszkanie 2-pokojowe, najchętniej
Zabobrze III. Najchętniej do 110 tys.
Kontakt 500278996.
■ Mieszkanie 2pokojowe, najchętniej
Zabobrze III. Nie interesuje mnie lokalizacja
na parterze i ostatnim piętrze. Kontakt
500278996.
■ Mieszkanie 3 pokojowe. Kontakt
504891144.
■ Mieszkanie 3, 4 pokojowe, Zabobrze III.
Kontakt 609081571.
■ Mieszkanie 4pokojowe na Zabobrzu.
Kontakt 508114510.
■ Mieszkanie do remontu w Jeleniej Górze.
Kontakt 695928121.
■ Mieszkanie minimum 3 pokoje, o metrażu nie mniejszym niż 50 m2 na terenie
Jeleniej Góry. W cenie do 120 tyś. Płatne
gotówką. Kontakt 697971028.
■ Mieszkanie na parterze w centrum
Jeleniej Góry. Kontakt 500084244.
■ Mieszkanie na Zabobrzu II lub III, 2 pokojowe, rozkładowe w przystępnej cenie do ok.
100 000 zł. Kontakt 602223992.
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze lub Cieplicach,
może być do remontu. Kontakt 606644437.
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze ok.100, 150
m.2, bez pośredników. Kontakt 508070281.
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze około 50,
60 m2, może być do remontu. Kontakt
695928121.
■ Mieszkanie w Kamiennej Górze na ul.
Słowackiego, Cichej, Piastowskiej bądź Kilińskiego, może być zadłużone plus ewentualna dopłata. Kontakt 504408738.
■ Mieszkanie w okolicach Jeleniej Góry.
Kontakt 889948736.
■ Mieszkanie w okolicach szkoły podstawowej nr 10. Kontakt 667268980.
■ Mieszkanie w Szklarskiej Porębie.
Kontakt 500300576.
■ Mieszkanie zadłużone w Jeleniej Górze
lub Cieplicach. Kontakt 757550564 lub
605059991.
■ Mieszkanie, około 110, 140 m2, wysoki
parter lub I piętro. Kontakt 508070281.
■ Mieszkanko do 40.000zł w Cieplicach
lub okolicy. Kontakt 605886317.
■ Nieruchomości, mieszkanie, dom, działka budowlana, lokal, w atrakcyjnym spokojnym miejscu. Kontakt 889948736.
■ Stary dom w okolicach Jeleniej Góry.
Kontakt 505058001.
■ Szklarska, Karpacza. Dom lub pensjonat
kupię. Kontakt 5006989.
■ Za gotówkę mieszkanie 2 lub 3pokojowe
w ok. Różyckiego, Ogińskiego, Karłowicza,
■

Kolberga, Noskowskiego, Elsnera, Bacewicz,
Moniuszki. Kontakt 509282801.
■ Zdecydowanie kupię 2 pokojowe do II
piętra, Zabobrze III. Kontakt 757553869.
■ Zdecydowanie kupię mieszkanie lub
ewentualnie bliźniak, domek powyżej 70 m2
w Jeleniej Górze. Kontakt 695913269.
■ Zdecydowanie kupimy mieszkanie
3pokojowe, ok. 50m2, do kwoty 120 tyś.
Mieszkanie musi być zlokalizowane na
Zabobrzu I lub II. Kontakt 509282801 lub
502101862.
■ Ziemię, działkę w Jeżowie lub innej
okolicy. Czekam na propozycje cenowe.
Kontakt 511557109.

Nieruchomości
Sprzedaż
■ 2 działki budowlane. Jedna pow. 10arów,
druga pow. 6arów, w atrakcyjnie położonych
miejscach. Za przystępną cenę. Kontakt
889948736.
■ 2 pokojowe mieszkanie o pow. 32m2,
w ok. Jeleniej Góry. Wymaga kapitalnego
remontu. Przynależy część piwnicy, strychu i
działki pow. 1200m2.Kontakt 757523505.
■ 2 pokojowe mieszkanie o pow. 37 m2,
położony w Szklarskiej Porębie. Niski czynsz.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ 2pokojowe mieszkanie o powierzchni
43 m2 na wysokim parterze z ogródkiem w
willowej dzielnicy Sobieszowa. Cena 89000
zł. Kontakt 601340662.
■ 2pokojowe mieszkanie o powierzchni 51
m2, na wysokim parterze, z pięknym ogrodem i altaną. Mieszkanie bezczynszowe.
Cena 125000. Kontakt 512134211.
■ 2pokojowe, rozkładowe, widna kuchnia,
WC, łazienka, balkon, nowe okna. W cenie
wyposażona kuchnia oraz meble pokojowe i
przedpokojowe. Kontakt 695449562.
■ 3 pokoje, 56m2, nowe okna Pcv, balkon,
mieszkanie po remoncie. Cena 130 tyś.
Kontakt 501181875.
■ 3 pokoje, Zabobrze II, wyremontowane,
63 m2. Kontakt 505058001.
■ 3 pokojowe mieszkanie o pow. 72 m2, położone na I piętrze w kilkurodzinnym budynku,
wraz z ogródkiem. Kontakt 601340662.
■ 3pokojowe mieszkanie o powierzchni
98,9 m2, w centrum miasta, na drugim piętrze. OC, nowe okna. Kamienica po remoncie.
Cena 145000 zł. Kontakt 601340662.
■ 3pokojowe o pow. 54 m2 w wieżowcu
na Zabobrzu. Mieszkanie po remoncie.
Z okien rozpościera się przepiękny widok na góry. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ 4 pokojowe mieszkanie o pow. 56 mkw.
do podatku 95 mkw. po obrysie podłóg,
położone w okolicy Jeleniej Góry. Kontakt
607270989 lub 757523505.
■ 4pokojowe mieszkanie o pow. 78 mkw.
położone na Zabobrzu. 4 pokoje o wymiarach 25,14,10,9 mkw. Ogrzewanie z sieci.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Atrakcyjną działkę rekreacyjną 0,52
ha z zadrzewionym obrzeżem, ogrodzona,
wszystkie media. Kontakt 607652308.
■ Bardzo ładne mieszkanie 37,5m2,
zadbane, po remoncie, w mieszkaniu jest
nowa instalacja: wodna, gazowa, kanalizacyjna. Kontakt 889948736.
■ Bez pośredników działkę budowlaną
o pow. 1750m2 z pełnymi mediami w
pięknie położonym osiedlu Leśne Zacisze w
Dziwiszowie. Kontakt 604528632.

Budynek wolnostojący o pow. całkowitej
200 mkw. położony w Karpaczu. Kontakt
757523505 lub 607270989.
■ Do sprzedaży 2 pokojowe mieszkanie o
pow. 53 m. kw. położone w okolicy Jeleniej
Góry. Mieszkanie do kapitalnego remontu.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Do sprzedaży 2pokojowe mieszkanie
o pow. 37 mkw. położone w Szklarskiej
Porębie. Niski czynsz. Kontakt 757523505
lub 607270989.
■ Dom jednorodzinny, pow. użytkowa 218m,
mieszkalna 150m, 6 pokoi, działka 700m,
dalsze 700m w dzierżawie. Lwówek Śląski,
cena 270 tys. Kontakt 696057173.
■ Dom jednorodzinny, wolnostojący,
pełne uzbrojenie, pow. użytkowa 218 m2,
dobudowany duży ganek z tarasem. Cena
270,000. Kontakt 696057173.
■ Dom mieszkalny dwukondygnacyjny.
Teren bardzo ładnie zagospodarowany.
Centrum Kowar. Kontakt 601540292.
■ Dom na wsi Gierałtów, okolice Bolesławca, wraz z wyposażeniem. Powierzchnia
działki 49 arów. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 757368129.
■ Dom o pow. 330 m2 położony w bardzo
atrakcyjnej części Jeleniej Góry. Ogród, mały
gabinet, kuchnia, łazienka, 3 sypialnie,
przyziemie. Kontakt 606405109.
■ Dom piętrowy z zabudowaniami gospodarczymi nad zalewem rekreacyjnym
w Żerkowicach. Cena 90000 zł. Kontakt
607307910.
■ Dom w zabudowie bliźniaczej na osiedlu
czarne w Jeleniej Górze, nowy. Telefon
509156510 lub 509156498.
■ Dom wolno stojący w bliskiej okolicy Jeleniej Góry. Dom o pow. całkowitej 200 m2.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Dom wolno stojący w Wojcieszowie.
Pow. całkowita 200 m. kw., 4 pokoje. Dom
posadowiony na działce 945 m. kw. Kontakt
757523505 lub 607270989.
■ Dom wolnostojący , po kapitalnym
remoncie z wyposażeniem i umeblowaniem. Działka ogrodzona. Pow. lokalu
180 m2 Pow. działki 1000 m2. Kontakt
501357406.
■ Dom wolnostojący w okolicy Lubomierza
o pow. mieszkalnej 175 mkw. Dom posadowiony na działce 2000 mkw. Kontakt
757523505 lub 607270989.
■ Dom wolnostojący wraz z zabudowaniami położony na działce o pow. 9000 metrów
kw. Pow. całkowita 300 mkw. Kontakt
757523505 lub 607270989.
■ Dom wolnostojący z restauracją o pow.
ok. 300 mkw. położony w malowniczej
części Karpacza. Budynek posadowiony na działce o pow. 700 m2. Kontakt
757523505.
■ Dom z działką o pow. 25 arów, do
remontu 110 tyś. Kromnów Wola, koło
Piechowic. Kontakt 603785668.
■ Domek letniskowy 25 m2, wyposażony
w media plus prąd w Bożkowicach koło
Gryfowa. Kontakt 605483044.
■ Domek letniskowy w Karkonoszach
na pięknej widokowej działce, pow. 1096
mkw. Domek typu BRDA w bardzo dobrym
stanie technicznym. Cena 125 tyś. Kontakt
50173664.
■ Duże mieszkanie o powierzchni 120 m2,
na pierwszym piętrze, w okolicy centrum
Karpacza. Trzy pokoje. Cena 237000 zł.
Kontakt 601340662.
■

Duże, 93 m2, 3 pokojowe mieszkanie
w ścisłym centrum Jeleniej Góry Cena 160
tys. Kontakt 505058001.
■ Dwupokojowe w starym budownictwie,
Co etażowe gazowe, siła, duży ogród.
Kontakt 507107784.
■ Dwupokojowe z balkonem w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry sprzedam. Powierzchnia użytkowa 49 m2. Ogrzewanie z
sieci. Cena 145 tys. Kontakt 601540292.
■ Działka budowlana na sprzedaż .1750
m kw. Media, prąd, woda, telefon. Kontakt
511089923.
■ Dom na wsi, Chrośnica, 15 km od Jeleniej Góry. Częściowo do remontu, piętrowy
z możliwością zamieszkania, nowy dach,
stodoła. Cena 140 tys. Tel. 509311404.
■ Duże, 93 m2, 3 pokojowe mieszkanie
w ścisłym centrum Jeleniej Góry Cena 160
tys. Kontakt 505058001.
■ Duży dom z pomieszczeniami i zapleczem po warsztacie mechanicznym. Przy
ważnej drodze, bardzo blisko Jeleniej Góry.
Cena 250 tys. Tel. 501736644.
■ Halę pod hurtownię, składy bądź usługi.
Pow. biurowa 65m2, pow. hal 138m2,
65m2, 132m2, piwnicy 54m2. Ogrzewanie, telefon, duży plac. Tel. 505186405.
■ Lokal po kapitalnym remoncie, pomieszczenie główne w krztałcie litery L, posiada
pomieszczenie gospodarcze, ogródek o
pow. 150 m2. Kontakt 889948736.
■ Mieszkanie w Dąbrowicy 2pokojowe,
53 m2, przytulne, ciepłe słoneczne. Bezczynszowe, niskie opłaty. Cena 102000 zł,
Kontakt 669516836.
■ Mieszkanie w starym budownictwie o
pow. 134 m2, I piętro, ogrzewanie gazowe, 2 piwnice, strych i ogród. W pobliżu
centrum. Kontakt 605101881.
■ Pięknie położony nowy dom parterowy
na dużej działce, 100 m od granicy Jeleniej
Góry, las i łąki. Działka, garaż, ogrodzenie.
Kontakt 691210677.
■ Połowa domu w podziale pionowym w
Pasieczniku wraz z działką o powierzchni
900m2, oraz dużym budynkiem gospodarczym. Kontakt 512134211.
■ Pół domu w okolicach Jeleniej Góry,
około 100 m2, po remoncie z ogródkiem.
Kontakt 503491872.
■ Działka 0,30 arów, wydane warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, projekt domu.
Cena 40 tysięcy. Kontakt 502630369.
■ Działka budowlana o pow. 1600 m2
położona w Komarnie. Powierzchnia całkowita domu 185 mkw. mieszkalna 138 mkw.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Działka budowlana uzbrojona na os. Leśne
Zacisze w Dziwiszowe. Pow. 1700m2. Cena
50zł za m2 z możliwością negocjacji ceny.
Kontakt 756413376 lub 604528632.
■ Działka budowlana w Głębocku o powierzchni 8800m2. Pięknie położona. Cena
89000 zł. Kontakt 601340662.
■ Działka budowlana w Scięgnach, uzbrojona, wylane fundamenty. Powierzchnia
1100 m2. Kontakt 511089923.
■ Działka rekreacyjna nad jeziorem
Śniardwy znajdująca się w miejscowości
Zdory koło Pisza, działka ma powierzchni
6200 m2. Cena za 1m2 to 43zł. Kontakt
606128720.
■ Działka w kształcie kwadratu, bez
nasadzeń, dobry dojazd. Budownictwo
jednorodzinne. Pow. działki: 1500 m2. Cena
40.000 zł. Kontakt 501357406.
■

Działka w rejonie Kowar pod zabudowę
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania pod działalność gospodarczą.
Cena 200 000 zł do negocjacji. Kontakt
511089923.
■ Działka z pozwoleniem na budowę.
Istnieje możliwość dokupienia sąsiedniej
działki ok. 2000 m2. Pow. działki to
1596 m2. Cena 47 .000 zł. Kontakt
501357406.
■ Działkę budowlana, w pełni uzbrojoną
o powierzchni 1250 m kwadratowych .
Działka położona jest w Cieplicach. Cena
150 tys. Kontakt 605352612.
■ Działkę budowlaną na Cieplicach. Pow.
ok. 550m2. Z pełnym uzbrojeniem. Ponadto
na terenie działki znajduje się mały basen.
Kontakt 605691414 lub 668143207.
■ Działkę budowlaną w Komarnie. Do
całości dołączam projekty domu jednorodzinnego i garażu wolnostojącego dwustanowiskowego. Kontakt 602796485.
■ Działkę budowlaną w Piechowicach
atrakcyjne położenie, działka z pozwoleniem
na budowę, powierzchnia 697m2. Kontakt
889948736.
■ Działkę budowlaną w Piechowicach,
bardzo atrakcyjne położona, uzbrojona,
fundamenty, z pozwoleniem na budowę.
Kontakt 889948736.
■ Działkę budowlaną w Rybnicy 1000m2,
łatwy dojazd. Kontakt 889948736.
■ Działkę budowlaną w Wocieszycach, oddalona od dogi głównej, w zacisznym miejscu, ładna okolica, pow. działki 3000m2.
Kontakt 889948736.
■ Działkę o powierzchni 1600m2, pod
zabudowę jednorodzinną w Cieplicach.
Działka nasłoneczniona. Media w drodze.
Kontakt 601540292.
■ Działkę siedliskową, 0.30 arów z widokiem na Karkonosze. Pozwolenie na
budowę. Kontakt 512034472, 660713700
lub 502630369.
■ Działkę w Karpaczu. Atrakcyjna lokalizacja. Kontakt 505058001.
■ Działki 3000 m2 z widokiem na Karkonosze, wydane warunki prądu, istnieje
możliwość budowy. Kontakt 660713700.
■ Działki siedliskowe a widokiem na Karkonosze od O. 30 arów i więcej. Kontakt
512034472.
■ Działki siedliskowe pod zabudowę z widokiem na Karkonosze. Kontakt 502630369.
■ Grunt pod zabudowę mieszkalną w
okolicach Jeleniej Góry o powierzchni 1.7ha.
Media w sąsiedztwie działki. Dojazd z drogi
asfaltowej, gminnej. Kontakt 511089923.
■ I piętro kamienicy przy ulicy Morcinka.
70 mkw. dwa duże pokoje, kuchnia z balkonem, łazienka. Nowe instalacje i przyłącza.
Kontakt 501736644.
■ Kawalerka 27 m2 na parterze, po
generalnym remoncie, gładzie, panele,
kafle, instalacja wodna i elektryczna. Cena
69 tys. Kontakt 0609943640.
■ Kiosk metalowy, oszklony. Pow. Ok.
16m2. Posiada instalację elektryczną.
Pełnił rolę sklepiku z pieczywem. Cena do
uzgodnienia. Kontakt 661626252.
■ Kiosk sprzedam. Kontakt 693295688.
■ Lokal po kapitalnym remoncie, pomieszczenie główne w kształcie litery L, posiada
pomieszczenie gospodarcze, ogródek o
pow. 150 m2. Kontakt 889948736.
■ Lokal pod działalność gospodarczą,
ciekawa lokalizacja na Zabobrzu, bardzo
■

łatwy dojazd, powierzchnia użytkowa 40m2.
Kontakt 889948736.
■ Lokal pod działalność gospodarczą,
na Zabobrzu, powierzchnia użytkowa
40m2, wokół lokalu znajduje się obsiana
trawą działka o pow 150m2. Kontakt
889948736.
■ Lokal użytkowy na parterze o pow.
47 m2 na Zabobrzu III w bardzo dobrym
punkcie. Kontakt 694172156.
■ Luksusowe mieszkanie o pow.
115m2, nowe przy ul. Kochanowskiego.
Cena 360 tyś. Kontakt 693831313 lub
756433034.
■ Ładny domek w zabudowie bliźniaczej
na dużej działce. Po remoncie, ocieplony,
zagospodarowany ogród. Cena 175000zł.
Kontakt 691210677.
■ Malowniczą połowę bliźniaka, Przesieka.
Cena 220 tyś. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ Miejsce garażowe w budynku przy ul.
Krasickiego 17a w Jeleniej Górze. Kontakt
606313238.
■ Mieszkanie w wyremontowanej kamienicy, 4 pokoje, 94m2, ogrzewanie gazowe.
Dobra lokalizacja. Cena 150.000 zł. Kontakt
501181875.
■ Mieszkanie 2 pokojowe, rozkładowe.
Kontakt 695449562.
■ Mieszkanie 2pokojowe o pow. 46 m. kw.
obok Małej Poczty. Atutem mieszkania jest
jego dobra lokalizacja oraz układ pomieszczeń.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Mieszkanie 2pokojowe położone na Zabobrzu. Ogrzewanie z sieci. Mieszkanie rozkładowe, niski czynsz. Bardzo dobra lokalizacja.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Mieszkanie 2pokojowe w budynku
ocieplonym, rozkładowe, widna kuchnia,
balkon, WC, łazienka, nowe okna. Kontakt
695449562.
■ Mieszkanie 2pokojowe z ogródkiem w
Sobieszowie. 43 m2, po remoncie, 90000
zł. Kontakt 691210677.
■ Mieszkanie 2pokojowe, bezczynszowe
w Cieplicach po remoncie. Mieszkanie rozkładowe, okna po wymianie, wysoki parter,
budynek z cegły. Kontakt 601540292.
■ Mieszkanie 2pokojowe, widna kuchnia
umeblowana, WC i łazienka w kaflach,
nowe okna. W cenie meble. Kontakt
603178170.
■ Mieszkanie 3 pokojowe ul. Różyckiego
sprzedam. Kontakt 504070064
■ Mieszkanie 33m2, Mysłakowice 1
piętro w bloku po remoncie. Kontakt
507424043.
■ Mieszkanie 3pokojowe o pow. 47,50m2
w Szklarskiej Porębie, po kapitalnym
remoncie. W cenę mieszkania wliczone
są w kuchni meble pod zabudowę. Kontakt
607270989.
■ Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 55
mkw. położone na 1 piętrze w kamienicy
w Kowarach. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ Mieszkanie 4pokojowe o pow. 65 m2,
Aneks kuchenny, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, ogród działkowy, Co elektr., bezczynszowe. Cena 80 tys. Kontakt 69312394.
■ Mieszkanie 4pokojowe we Wrocławiu, o
podwyższonym standardzie, niskie koszty
eksploatacji, kablówka i internet. Kontakt
607652308.
■ Mieszkanie 56m2, 2 pokoje, kuchnię z
nowymi meblami, taras ok. 10m2, łazienka
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po remoncie, nowe okna, rolety wewnętrzne. Cena 155 tyś. Kontakt 501181875.
■ Mieszkanie bezczynszowe, 46m2, 2
pokoje, parter. Niskie opłaty miesięczne ok. 60zł. Cena 105.000zł. Kontakt
501181875.
■ Mieszkanie dwupokojowe w Lubaniu o
powierzchni 41.4 m2, położone w rejonie
Centrum miasta. Cena 45 000 zł do
negocjacji. Kontakt 511089923.
■ Mieszkanie dwupokojowe 53m2, garaż,
piwnica, ogródek, bezczynszowe, niskie
opłaty, założone księgi wieczyste. Cena 102
tyś. Kontakt 669516836.
■ Mieszkanie dwupokojowe w Bolkowie
o pow. 58.21 m2. Mieszkanie położone
w Centrum miasta. Cena 74 000 zł do
negocjacji. Kontakt 511089923.
■ Mieszkanie dwupokojowe w rejonie
Akademii Ekonomicznej o pow. 42 m2,
położone na parterze w budynku dwupiętrowym. Cena 98000 zł do negocjacji. Kontakt
511089923.
■ Mieszkanie dwupokojowe-37m- z garażem, częściowo wyposażone, atrakcyjna
lokalizacja, stan bardzo dobry. Kontakt
509326914.
■ Mieszkanie na parterze kamienicy,
pow. 50m2, 2 pokoje, piwnica, komórka,
wydzielony ogród, media, nowy dach
budynku. Kontakt 501736644.
■ Mieszkanie na Zabobrzu III 2 pokojowe,
54m2 ogrzewanie elektryczne, piętro 2.
Kontakt 756431708.
■ Mieszkanie na Zabobrzu III. 54m2,
komfortowe. W cenie mieszkania pozostają
meble w zabudowie. Kontakt 696447645
lub 756431708.
■ Mieszkanie trzypokojowe w rejonie
Jelenia Góra Zachodnia o powierzchni 59,5
m2. Cena 129000 do negocjacji. Kontakt
511089923.
■ Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry położone na II piętrze, wymagające remontu.
Kontakt 508240823.
■ Mieszkanie w Dąbrowicy 2 pokojowe, 53m2, bezczynszowe oraz niskie
pozostałe opłaty. Cena 102 tyś. Kontakt
669516836.
■ Mieszkanie w Dąbrowicy 2pokojowe,
53 m2, przytulne, ciepłe słoneczne. Bezczynszowe, niskie opłaty. Cena 102000 zł,
Kontakt 669516836.
■ Mieszkanie w Leśnej koło Lubania
własnościowe. Powierzchnia 43 m2.
Centrum miasta. Bezczynszowe. Uwaga
cena tylko 27 000zł. Kontakt 601834992
lub 757514267.
■ Mieszkanie w Lubaniu 35m2. Wymaga
modernizacji. Na trzecim piętrze w budynku
trzypiętrowym. Obok Centrum Miasta. Cena
45000 zł. Kontakt 511089923.
■ Mieszkanie w Sobieszowie, 42m2.
Kontakt 505042471.
■ Mieszkanie w starym budownictwie o
pow. 134 m2, I piętro, ogrzewanie gazowe, 2 piwnice, strych i ogród. W pobliżu
centrum. Kontakt 605101881.
■ Mieszkanie w wieżowcu o powierzchni
47.3 m2. Z balkonu piękny widok na panoramę gór. Kontakt 601340662.
■ Mieszkanie willowe o pow. 72 mkw.
położone w okolicy centrum Jeleniej Góry,
piwnica, działka o pow. 340 m2 oraz taras o
pow. 60 m2. Kontakt 607270989.
■ Nieduży dom wolno stojący na obrzeżach miasta. Położony na działce 600

metrów. Dom może być dwurodzinny. Cena
260000 zł. Kontakt 508240823.
■ Nieruchomość w Lubomierzu z możliwością prowadzenia działalności. Dom
parterowy 250m2, działka 3080 m2.
Kontakt 691792121.
■ Nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalno-gospodarczym o powierzchni
gruntowej 16 arów plus 14m2. Cena 60
tys. Kontakt 605347410.
■ Nowo wybudowany dom stan surowy
zadaszony, w Miłkowie, 160m powierzchni
całkowitej, mieszkalnej 136, działka 800m.
Kontakt 513141517.
■ Pięknie położony nowy dom parterowy
na dużej działce, 100 m od granicy Jeleniej
Góry, las i łąki. Działka, garaż, ogrodzenie.
Kontakt 691210677.
■ Pilnie sprzedam kawalerkę w Łomnicy
do remontu. Ok 49 mkw. Cena 32 tyś
złotych. Dokończenie remontu ok. 1012tyś złotych. Możliwy kredyt. Kontakt
504598471.
■ Po remoncie na Zabobrzu II na 2 piętrze.
Mieszkanie jest umeblowane. Niski czynsz.
Cena 69 tys. Kontakt 603457852.
■ Połowa domu w podziale pionowym w
Pasieczniku wraz z działką o powierzchni
900m2, oraz dużym budynkiem gospodarczym. Kontakt 512134211.
■ Połowa domu w podziale poziomym,
wraz z ogrodem o powierzchni 736m2 i
murowanym garażem. Istnieje możliwość
adaptacji strychu. Kontakt 601340662.
■ Połowę domu własnościowego do
remontu 75cm2. Cena 70 tys. Kontakt
696931216 lub 751714718.
■ Połowę domu własnościowego do
remontu. 75m2, 900m obejścia. Szklarska Poręba Dolna. Cena 70 tyś. Kontakt
751714718 lub 696931216.
■ Ponad 2ha działki w Gilowie, gmina
Niemcza. Całkowita powierzchnia wynosi
22772 m2. Cena do uzgodnienia. Kontakt
603803925.
■ Poszukuję mieszkania w Jeleniej Górze
lub Cieplicach 2-3 pokojowe za rozsądną
cenę. Kontakt 889948736.
■ Pół domu w okolicach Jeleniej Góry,
około 100 m2, po remoncie z ogródkiem.
Kontakt 503491872.
■ Przedwojenny, stylowy dom z duszą po
kapitalnym remoncie, położony w malowniczym zakątku Kowar, na działce. W pobliżu
las, strumyk. Kontakt 606405109.
■ Przestronne mieszkanie 2pokojowe o pow.
90 mkw. położone na 2 piętrze w kamienicy.
Mieszkanie po remoncie. Cena 169, 900.
Kontakt 757523505 lub 607270989.
■ Przestronne, słoneczne i wygodne
mieszkanie na pierwszym piętrze stylowej
kamienicy przy ul Norwida. Ciekawa
propozycja za rozsądną cenę. Kontakt
501736644.
■ Przytulna połowa bliźniaka położona
w malowniczej części Przesieki. Dom o
pow. całkowitej 160 mkw. składający
się z 5 pokoi. Kontakt 757523505 lub
607270989.
■ Przytulne i słoneczne mieszkanie 3pokojowe o pow. 47m2, 6 piętro w bloku, rozkładowe. Cena 125 tyś. Kontakt 757523505
lub 607270989.
■ Przytulne mieszkanie 3pokojowe o pow.
54 m2 w wieżowcu na Zabobrzu. Mieszkanie po remoncie. Kontakt 757523505 lub
607270989.

Stylowy dom wiejski, po remoncie,
8 pokoi, położony w pobliżu Karpacza
na ponad hektarowej działce z pięknym
widokiem. Kontakt 606405109.
■ Trzypokojowe mieszkanie w okolicy
Małej Poczty, o powierzchni 65m2, na
wysokim parterze z ogródkiem. Mieszkanie
bezczynszowe. Kontakt 601340662.
■ Willowe, bezczynszowe mieszkanie położone na wysokim parterze o powierzchni
50 m2. Do mieszkania przynależy piwnica
oraz strych. Kontakt 601340662.
■ Własnościowe w Leśnej. Pow. 43 m2.
W stanie surowym do samodzielnego wykończenia. Bezczynszowe. Cena 27 tysięcy.
Kontakt 601834992 lub 757514267.
■ Wygodne mieszkanie na I piętrze
kamienicy przy ul Norwida. 3 pokoje, duża
kuchnia i łazienka. Ogrzewanie gazowe, powierzchnia 114 m2. Kontakt 501736644.
■ Wyposażenie salonu fryzjerskiego.
Kontakt 607772664.
■ Zabudowa szeregowa, segment środkowy. 3 piętra, piwnica. Uzbrojenie pełne, telefon, internet. Dom z cegły-ocieplony. Garaż
na 1 samochód. Kontakt 501357406.
■ Zadbane mieszkanie 78m2. Cena
155.000 zł. Kontakt 501181875.
■

Nieruchomości
Wynajem
■ 2 osoby, najchętniej parę do mieszkania
4pokojowego, w centrum. Koszt miesięcznych opłat wynosi około 250zł, w tym
internet i kablówka. Kontakt 506246101.
■ 2 pokoje dla studentów na Zabobrzu II w
Jeleniej Górze, dostęp do kuchni i łazienki,
możliwy dostęp do internetu. Kontakt
608451662,po 16tej 756418283.
■ 2 studentki poszukują 2 studentek do
mieszkania na ul. Różyckiego. Przestronny,
umeblowany pokój o pow. 20m2. Mieszkanie 3pokojowe. Kontakt 507418126.
■ 200m2 na magazyn, produkcję biuro,
kominek, panele, kafelki, woda, siła,
przy drodze głównej, duży plac. Kontakt
512034474 lub 757551011.
■ 3 dorosłe, pracujące osoby poszukują
umeblowanego, w dobrym stanie, najlepiej 2
lub 3 pokojowego w rozsądnej cenie. Kontakt
660454254, 692461991 lub 502398827.
■ 3 pokojowe mieszkanie dla studentów.
W pokojach po 2 osoby. Stały dostęp do
Internetu i 3xTv. W pełni umeblowane i
wyposażone. Kontakt 605209145.
■ 3 spokojne studentki Kolegium szukają
stancji od października. Zabobrze lub rynek.
Kontakt 513207232.
■ 3 studentki poszukują dziewczyny do
mieszkania. Opłaty miesięczne 260, 270zł.
Kontakt 609430448.
■ 4 studentki poszukują 2pokojowego
mieszkania, najlepiej za Zabobrzu, od
października. Kontakt 691306159.
■ Atrakcyjnie położone, obok AE, pokoje
dla studentów. Miejsca w pokojach 2
osobowych, 3 osobowych .Cena 260 zł od
łóżka. Kontakt 511089923.
■ Bardzo luksusową dużą i słoneczną
kawalerkę na Zabobrzu , 29m2, wszystko
nowe, kompletnie umeblowaną i wyposażoną. Kontakt 781630956.
■ Bardzo ładne studio w cichej i spokojnej
okolicy. W pełni umeblowane i wyposażone.
Kontakt 505058001.
■ Bogata oferta mieszkań do najmu. Ceny
do negocjacji. Kontakt 511089923.

Cały rok do tzw. studenckiej meliny.
Kontakt 605175661.
■ Centrum, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. I piętro. 4 miejsca, 200 zł
za osobę plus rachunki, kaucja. Kontakt
757525351 lub 502161453.
■ Chłopak pracujący bez nałogów w Jeleniej Górze poszukuje pokoju umeblowanego
do wynajęcia od 30 września w centrum lub
na Zabobrzu. Kontakt 696099545.
■ Do wydzierżawienia pomieszczenie
133m2 plus 60m2, razem lub oddzielnie,
pomieszczenie na biuro, duża brama wjazdowa. Kontakt 502630369, 512034474
lub 660713700.
■ Do wydzierżawienia pomieszczenie
133m2. Na magazyn, produkcję, biuro, duży
plac, siła. Kontakt 502630369.
■ Do wynajęcia atrakcyjny lokal handlowo
usługowy w centrum Szklarskiej Poręby.
Kontakt 601581318.
■ Do wynajęcia duży garaż z kanałem oraz
pomieszczenie na działalność, 102 m2.
Kontakt 757130401.
■ Do wynajęcia kawalerkę, w centrum
36m2, z tarasem i ogrodem, standard
bardzo dobry. Kontakt 503170665.
■ Do wynajęcia lokal handlowo usługowy
26 m2, Zabobrze II. Bardzo dobra lokalizacja, duże witryny, atrakcyjna cena. Kontakt
600164950.
■ Posiadam do wynajęcia lokal handlowo
usługowy 26 m2, Zabobrze II. Bardzo dobra
lokalizacja, duże witryny, atrakcyjna cena.
Kontakt 600164950.
■ Poszukuję pokoju 1 osobowego w
Jeleniej Górze. Kontakt 512364882.
■ Poszukuję pokoju do wynajęcia, najlepiej
z internetem. Blisko Kolegium Karkonoskiego. Student I roku. Kontakt 602354059 lub
603672686.
■ Poszukuję pokoju jednoosobowego na
terenie Jeleniej Góry, w cenie do 300 zł,
łącznie z rachunkami. Kontakt 512364883.
■ Student I roku, spokojny, nie palący wynajmie pokój 1 lub 2 osobowy, bądź dołączy
się do współlokatora, w pobliżu Kolegium
Karkonoskiego. Kontakt 889857541.
■ Studentka, niepaląca poszukuje pokoju
lub stancji w Szkalrskiej Porębie w rozsądnej cenie. Tel. 603292643.
■ Szukam mieszkania 2 pokojowego
do wynajęcia, najchętniej w Karpaczu lub
okolicach. Kontakt 887330913.
■ Wynajmę pokój spokojnemu studentowi
lub studentce w centrum miasta. Kontakt
757532208.
■ Wynajmę pokój w Sobieszowie, w
bloku, z dostępem do internetu. Tel.
608400279.
■ Dobrze prosperujący salon fryzjerski
odstąpię. Salon mieści się w Cieplicach koło
parku. Kontakt 607772664.
■ Domy studenckie Akademii Ekonomicznej dysponują jeszcze wolnymi pokojami.
Wygodny dojazd do Akademii i Kolegium
Karkonoskiego. Kontakt 757548700 lub
757548600.
■ Duża, umeblowana kawalerka w centrum Jeleniej Góry przy ul. 1go Maja.
Kontakt 693326255.
■ Dwie miłe, sympatyczne studentki
poszukują współlokatorki do mieszkania
studenckiego blisko PWSZ. Cena 150 zł plus
rachunki. Kontakt 500481576.
■ Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni
51m2, na pierwszym piętrze, do wynajęcia
■

od 15 września. Czynsz 500 zł za mies. plus
opłaty licznikowe. Kontakt 601340662.
■ Firma odzieżowa poszukuje lokal do
wynajęcia w centrum Jeleniej Góry o
powierzchni od 70m do 120m. Kontakt
684707240.
■ Jestem spokojnym studentem bez nałogów. Chciałbym wynająć od października
jednoosobowy pokój w rozsądnej cenie.
Kontakt 505195679.
■ Jestem studentką 3 roku i chciałabym wynająć pokój jednoosobowy niedaleko Akademii Ekonomicznej. Kontakt
694594790.
■ Kulturalny, niepalący student poszukuje
samodzielnego pokoju w Jeleniej Górze w
cenie 200, 300zł. Kontakt 663876027.
■ Kwatera dla ucznia lub studenta. Kontakt
757130401.
■ Lokal ca 200 m2 w śródmieściu Jeleniej
Góry. Posiada parking, co gazowe, prąd i
gaz. Nadaje się na cichą działalność. Kontakt
757679475.
■ Lokal handlowy 46m dobra lokalizacja
duże witryny. Kontakt 694258713.
■ Lokal na handel usługi, magazyn, sklep.
Lokal ma wszystkie media ścisłe centrum pow.
106m/kw, jest tez mniejsze pomieszczenie
26m/kw wynajmę. Kontakt 607730188.
■ Lokal ok. 200m2 w śródmieściu Jeleniej
Góry. CO, światło, woda, duży parking, okna
okratowane. Cena 1500 zł na miesiąc.
Kontakt 757679475.
■ Lokal usługowy w Cieplicach obok
Hotelu Polonia. Kontakt 607772664.
■ Lokal użytkowy w bardzo bliskim Centrum
Jeleniej Góry o powierzchni 23 m2. Miesięczna
opłata najmu 1200 zł. Kontakt 511089923.
■ Malutka kawalerka dla jednej osoby w willowej dzielnicy Cieplic. Kontakt
609152257.
■ Mam do wynajęcia atrakcyjne mieszkanie. 3 duże pokoje, łazienka, duża kuchnia
z aneksem. Pow. ok. 96m2. Kontakt
607772664.
■ Mam do wynajęcia kawalerkę, duży
pokój, kuchnia, łazienka, duża piwnica.
Jest umeblowana. Cena 400zł plus rachunki, woda w cenie wynajmu. Kontakt
605291245.
■ Mam do wynajęcia lokal handlowy 46m
w Jeleniej Górze. Dobra lokalizacja, duże
witryny. Kontakt 694258713.
■ Mam pokoje do wynajęcia od zaraz w
Cieplicach, zostały 3 dwuosobowe. Kontakt
694258713.
■ Miejsce dla studentki w samodzielnym
mieszkaniu na Różyckiego. Atrakcyjna cena,
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blisko poczta, ryneczek, biblioteka. Kontakt
502721150.
■ Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe w domu
wolnostojącym w Sobieszowie. Kontakt
503300052.
■ Mieszkanie 2 pokoje w pełni umeblowane. 51 m, ładne, po remoncie, na Kiepury.
Wynajmę od zaraz. Kontakt 507547521.
■ Mieszkanie 2 pokojowe na ul. Wojska
Polskiego i poszukuje 1 osoby jako współlokatora. Kontakt 513019744.
■ Mieszkanie 2pokojowe, 51m2, Zabobrze
III, Kiepury. Nie umeblowane, tylko szafy w
przedpokoju. Kontakt 692448455.
■ Mieszkanie 3 pokoje dla studentów
na ul. Grunwaldzkiej 300m od Kolegium
Karkonoskiego. Kontakt 609043198.
■ Mieszkanie 3pokojowe na IV piętrze, o
powierzchni 52 m2, częściowo umeblowane.
Cena wynajmu 350 zł, czynsz 300 zł oraz
opłaty licznikowe. Kontakt 601340662.
■ Mieszkanie 3pokojowe o pow. użytkowej
100m2 lub same pokoje. Jelenia Góra,
Sobieszów. Kontakt 757553736 lub
606401505.
■ Mieszkanie 3pokojowe, kuchnia z
dużym aneksem, łazienka. Wynajmę pokój
studentom. Kontakt 607772664.
■ Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje,
w pełni wyposażone. Możliwość podłączenia internetu. Kontakt 606587942,
516447567 lub 757648314.
■ Mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, w
pełni wyposażone i umeblowane. Możliwość
podłączenia internetu, blisko przystanków.
Kontakt 606587942 lub 516447567.
■ Mieszkanie dwupokojowe całkowicie
umeblowane plus rtv i agd najchętniej na
IV Zabobrzu. Kontakt 887669930.
■ Mieszkanie dwupoziomowe na IV Zabobrzu. Koszt 600 pln za wynajem plus 250
zł czynsz plus liczniki, woda, prąd. Kontakt
509734337.
■ Do wynajęcia lokal około 200 m2
w śródmieściu Jeleniej Góry. Kontakt
757679475.
■ Mieszkanie w domku jednorodzinnym
z dużym ogrodem, blisko centrum, przy
parku, nieopodal hotelu Mercure. Atrakcyjna
cena. Kontakt 757526140.
■ Mieszkanie w Jeleniej Górze, na 4
piętrze, ładne, zadbane, umeblowane,
niedaleko od centrum, parku i Akademii
Ekonomicznej. Kontakt 757533706.
■ Mieszkanie w Sobieszowie, blisko pętli
autobusu, malowniczo położone pod Chojnikiem. 3 pokoje w tym dwa z garderobami.
Kontakt 607772664.
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Mieszkanko na Zabobrzu na ul. Ogińskiego. Do dyspozycji jedno miejsce w dużym
pokoju. Poszukujemy dziewczyny. Kontakt
888925632.
■ Młoda para pracująca szuka pokoju
dwuosobowego z oddzielnym wejściem w
przystępnej cenie. Kontakt 609619705.
■ Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia niedrogo, z możliwością kupna mieszkania
lub domku na obrzeżach Jeleniej Góry. Może
być do remontu. Kontakt 604222937.
■ Niezależny mały budynek przy
ul.Piłsudskiego 43. Powierzchnia 30 m2.
Cena 480 zł za miesiąc plus liczniki. Kontakt
502101191.
■ Od 1 października umeblowana kawalerka na Zabobrzu I. Kontakt 600219019.
■ Od 1.10. dwa pokoje dwuosobowe dla
studentów. Domek jednorodzinny, 10 minut
od Politechniki. Cena 250zł od osoby plus
internet. Kontakt 757551855.
■ Osoby niepalące spokojne pilnie poszukują mieszkania niedaleko Kolegium
Karkonoskiego. Kontakt 697624203.
■ Pilnie poszukuję do wynajęcia dużego
mieszkania w centrum lub blisko dla
studentów. Kontakt 600073246.
■ Pokoje 1 lub 2osobowe w domku jednorodzinnym. Osobne wejście, aneks kuchenny, 10 minut od AE. Kontakt 609824017.
■ Pokoje 1,2 osobowe w domku jednorodzinnym. Osobne wejście, Aneks kuchenny,10 minut od Akademii Ekonomicznej.
Kontakt 609824017.
■ Pokoje dla studentów w samodzielnym
mieszkaniu. A trakcyjna cena. Cieplice, ul.
Widok. Kontakt 510799284.
■ Pokoje do wynajęcia. Kontakt
504122126.
■ Pokoje nowe, ładne, 2osobowe, blisko
przystanek i sklep. Kontakt 694258713.
■ Pokoje w Cieplicach dla uczących się
pracujących nowe i ładne blisko sklep i
przystanek. Kontakt 694258713.
■ Pokój 1 osobowy dla studentki. Okolice
Akademii Ekonomicznej, wyłącznie dla
osoby niepalącej, kulturalnej i spokojnej.
Kontakt 757525561.
■ Pokój dla 2 studentek w samodzielnym
mieszkaniu na Różyckiego Zabobrze.
Kontakt 502721150.
■ Pokój dla dwóch studentek, uczennic. Położenie blisko Akademii Ekonomicznej, Wzgórze Partyzantów. Kontakt
757526140.
■ Pokój dla dwóch studentek. Położenie
blisko Akademii Ekonomicznej. Kontakt
757526140.
■ Pokój dla spokojnej, niepalącej dziewczyny, centrum Jeleniej Góry, ul. Okrzei,
umeblowany z tv, cena 300 zł. mies. Kontakt
757648676.
■ Pokój do wynajęcia, 1 lub 2osobowy
w domku jednorodzinnym, w Cieplicach,
niedaleko Politechniki. Mile widziana para
studencka. Kontakt 788470567.
■ Pokój dwuosobowy dla studentek w samodzielnym mieszkaniu przy ul Różyckiego.
Kontakt 502721150.
■ Pokój w mieszkaniu studenckim na ul
Kiepury . Pokój bardzo duży około 25 m2.
Kontakt 694473203.
■ Pomieszczenie 70m2 na magazyn,
produkcję, woda, biuro, panele, kafelki,
kominek, duży plac. Kontakt 757551011.
■ Pomieszczenie w budynku wolnostojącym 133m2 na magazyn lub produkcję.
■

Siła, duży plac, ogrodzone, oświetlone, duża
brama wjazdowa. Kontakt 512034474.
■ Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia
za rozsądną cenę. Kontakt 509677759.
■ Poszukuje dwóch osób do wynajęcia
mieszkania 4 pokojowego, jest w nim już
2 chłopaków z drugiego roku na KK. Cena
1000zł plus opłaty. Kontakt 510238546.
■ Poszukuje współlokatorów do wynajęcia mieszkania w Jeleniej Górze
niedaleko Akademii Ekonomicznej.
Kontakt 505247196.
■ Poszukujemy kawalerki. Najlepiej w
centrum Jeleniej Góry, inne lokalizacje
też rozpatrzę poza Cieplicami i Sobieszowem. Kontakt 668477425.
■ Poszukujemy mieszkania do wynajęcia. Jesteśmy w stanie zadowolić
się jednym pokojem, kuchnią i łazienką. Cena 200 zł od osoby. Kontakt
756478606.
■ Poszukujemy trzeciej osoby do mieszkania przy ulicy Morcinka. Koszt około 220
złotych już po uwzględnieniu ogrzewania i
rachunków. Kontakt 601879880.
■ Poszukuję do wynajęcia pokoju 1
osobowego na Zabobrzu, od 30 września.
Kontakt 507068101.
■ Poszukuję domu w okolicach Jeleniej
Góry do wynajęcia. Dobry standard i
teren wokół domu ogrodzony. Kontakt
501167262.
■ Poszukuję dwupokojowego mieszkania
do wynajęcia w Jeleniej Górze. Kontakt
603242596.
■ Poszukuję dwupokojowego, niedrogiego
mieszkania do wynajęcia na terenie Jeleniej
Góry. Kontakt 880006556.
■ Poszukuję kawalerki w Wałbrzychu na
Piaskowej Górze. Kontakt 508190876.
■ Poszukuję kąta dla siebie, najchętniej
małe mieszkanko. Pokój plus łazienka i kuchnia w Jeleniej Górze. Kontakt 662235770.
■ Poszukuję lokalu do wynajęcia w centrum Karpacza. Maksymalnie do 20m2 lub
stoisko handlowe również maksymalnie do
20m2. Kontakt 608628670.
■ Poszukuję miejsca dla jednej osoby w
mieszkaniu studenckim lub na stancji najlepiej na Zabobrzu. Kontakt 601682919.
■ Poszukuję mieszkania 2 pokoje, umeblowane, komfortowe. W okolicach centrum
lub na Zabobrzu. Kontakt 508820120.
■ Poszukuję mieszkania 4 pokojowego lub domu w Jeleniej Górze. Kontakt
509224064.
■ Poszukuję mieszkania lub stancji do
wynajęcia dla 3osobowej rodziny. Interesuje
mnie mieszkanie w centrum lub okolicach
Jeleniej Góry. Kontakt 694414085.
■ Poszukuję pokoju 1 osobowego w
Jeleniej Górze. Kontakt 512364882.
■ Poszukuję pokoju 1osobowego z
osobnym wejściem w Jeleniej Górze lub
Cieplicach. Kontakt 501781222.
■ Poszukuję pokoju do wynajęcia w
Wałbrzychu. Kontakt 600630098.
■ Poszukuję pokoju do wynajęcia, najlepiej centrum Jeleniej Góry. Kontakt
669083669.
■ Poszukuję pokoju do wynajęcia, najlepiej
z internetem. Blisko Kolegium Karkonoskiego. Student I roku. Kontakt 602354059 lub
603672686.
■ Poszukuję umeblowanej kawalerki
w Jeleniej Górze. Zależy mi na niskich
kosztach. Kontakt 696428506.

Poszukuję współlokatorów na stancję
do mieszkania 3pokojowego Wałbrzych
podzamcze, ul. Kasztelańska. Pełne wyposażenie. Kontakt 504872408.
■ Pracująca para wynajmie pilnie kawalerkę do 500 zł plus liczniki. Kontakt
609619705.
■ Pracujący chłopak, spokojny, nie palący
chce wynająć pokój jednoosobowy na
Zabobrzu lub w centrum za przyzwoitą cenę.
Kontakt 696099545.
■ Przyzwoity student szuka osób który tak
jak on wie co to znaczy studiować. Kontakt
668327071.
■ Rodzina 4 osobowa, niepaląca poszukuję mieszkania 3 lub 4 pokojowego do wynajęcia lub na dłuższy czas w Jeleniej Górze.
Kontakt 756432590 lub 663881223.
■ Stancja dla studentów i studentek.
Okolice Akademii Ekonomicznej. Kontakt
757675954 lub 663232354.
■ Stancja dla studentów w centrum
Jeleniej Góry. Kontakt 607488424.
■ Stancja, pokoje 1, 2 osobowe w domku
jednorodzinnym. Osobne wejście, aneks
kuchenny, 10 minut od Akademii Ekonomicznej. Kontakt 609824017.
■ Student chemii udziela korepetycji z chemii w Piechowicach. Kontakt
697754322.
■ Student I roku wynajmie pokój, stancję
w Jeleniej Górze do 260 zł, z internetem.
Kontakt 598331814.
■ Student I roku, spokojny, nie palący wynajmie pokój 1 lub 2 osobowy, bądź dołączy
się do współlokatora, w pobliżu Kolegium
Karkonoskiego. Kontakt 889857541.
■ Studentka pierwszego roku turystyki poszukuje pokoju we wspólnocie studenckiej lub
stancji w Wałbrzychu. Kontakt 696112525.
■ Studentka wynajmie pokój w okolicach
AE w rozsądnej cenie od października sama
lub z koleżanką. Kontakt 695964186.
■ Studentka z 2pokojowym mieszkaniem w centrum. Potrzebuje 2 osób do
zamieszkania w jednym pokoju. Koszt to
280 zł z opłatami, na jedną osobę. Kontakt
609636779.
■ Szukam do wynajęcia hale o pow.
100m. na warsztat samochodowy. Kontakt
609437664.
■ Szukam do wynajęcia lokalu w centrum
Jeleniej Górze do 40 m. kw. Najlepiej duze
witryny. Kontakt 607730188.
■ Szukam kawalerki w związku z podjęciem pracy w Jeleniej Górze. Kontakt
667292641.
■ Szukam kawalerki. Najlepiej nieumeblowaną w Jeleniej Górze, centrum lub
Zabobrze. Pracujący mężczyzna. Kontakt
605108591.
■ Szukam mieszkania 2 pokojowego
do wynajęcia, najchętniej w Karpaczu lub
okolicach. Kontakt 887330913.
■ Szukam mieszkania do wynajęcia,
kawalerki lub 2 pokojowego. Najlepiej w
centrum Jeleniej Góry za przystępną cenę.
Kontakt 501181508.
■ Szukam mieszkania lub kawalerki.
Kontakt 510422543.
■ Szukam osoby chętnej do zamieszkania
w pokoju 2osobowym. Okolice 1 Maja. Cena
300zł za miesiąc z rachunkami plus dodatkowa opłata ok. 10zł. Kontakt 668045574.
■ Szukam pokoju jednoosobowego w
Jeleniej Górze lub Cieplicach, do 300 zł.
Kontakt 602241306.
■

Szukam pokoju w Jeleniej Górze lub w
Cieplicach. Kontakt 505195679.
■ Szukam współlokatorki do mieszkanie
42 m2, 2 pokoje, internet. Cena 300zł.
Kontakt 602434061.
■ Szukam współlokatorki, mieszkanie 2 pokojowe, ładnie umeblowane na Zabobrzu, ul.
Komedy Trzcińskiego. Kontakt 693295710.
■ Szukamy dwie osoby, najchętniej parę
do mieszkania 4pokojowego na ul. Kopernika. Koszt wynajmu około 250 zł za miesiąc
plus internet. Kontakt 506246101.
■ Szukamy taniego mieszkania do
wynajęcia. Dla 2 osób i psa. Najlepiej
niedaleko Tesco. Kontakt 501650179 lub
606297409.
■ Umeblowana kawalerka na Zabobrzu.
600 zł plus gaz, woda, energia. Kontakt
500559222.
■ W bardzo dobrym stanie, na Różyckiego,
na Zabobrzu, nawet od zaraz lub października. Ogrzewanie z sieci. Cena 660 zł plus
liczniki. Kontakt 502670845.
■ W centrum Jeleniej Góry stancja dla
studentów. Kontakt 607488424.
■ Wolne pokoje w Cieplicach. Kontakt
694258713.
■ Wolny pokój 2 osobowy w mieszkaniu
2 pokojowym. Blisko basen i market,
chwila do Kolegium Karkonoskiego. Kontakt
505686819.
■ Wydzierżawię sklep spożywczy z
pełnym wyposażeniem ,bez towaru. Kontakt
692527556.
■ Wydzierżawię Bar restaurację, wyposażoną, czynną, w centrum Jeleniej Góry.
Oferta dla doświadczonych w branży.
Kontakt 606991160.
■ Wynajmę 2 pokoje dla studentów w
mieszkaniu 3-pokojowym na Zabobrzu II w
Jeleniej Górze. Możliwy dostęp do internetu.
Kontakt 608451662 lub 756418283.
■ Wynajmę 2 pokoje, 1 i 2osobowy w
mieszkaniu studenckim. W pełni wyposażone. Mieszkanie jest duże, przestronne, 64m2. Cena do ustalenia. Kontakt
510238546.
■ Wynajmę 2pokojowe przytulne mieszkanko w bardzo dobrym stanie, na Zabobrzu. Nawet od zaraz lub października. 660
zł plus liczniki. Kontakt 502670845.
■ Wynajmę 3 pokoje dla uczniów, studentów, internet. Kontakt 502630369.
■ Wynajmę 3 pokojowe mieszkanie, bardzo atrakcyjna lokalizacja, w samym centrum Jeleniej Góry, umeblowane z balkonem
i internetem. Kontakt 606380523.
■ Wynajmę 75 m2, 3pok. mieszkanie
we Wrocławiu, blisko centrum i usług, ul.
Boleslawiecka, umeblowane, bezterminowo,1850 zł. Kontakt 604601626 lub
343610181.
■ Wynajmę kawalerkę 25 m2. Wyposażona
oraz umeblowana. 0,5 km od Politechniki
Wrocławskiej. Cena wynajmu 350 zł plus gaz i
prąd. Kontakt po 16.00, 756475586.
■ Wynajmę kawalerkę osobie samotnej,
pracującej. Mieszkanie w okolicy ul.
Morcinka, 36m2, cena 600zl plus liczniki.
Kontakt 607677047.
■ Wynajmę lokal biurowy 25m2, 1
Maja 61. 1piętro, łazienka, cena 350,plac parkingowy, możliwość dodatkowo
35m2 pokój z kuchnią i łazienką. Kontakt
602195714.
■ Wynajmę lokal biurowy 60m2 przy 1
Maja 61. Składa się z 2 pokoi, kuchnia,
■

łazienka, 2 przedsionki, duży parking, cena
650 zł. Kontakt 602195714.
■ Wynajmę lokal handlowo usługowy na
ulicy Różyckiego. Kontakt 693104405.
■ Wynajmę mieszkanie 2pokojowe na Piaskowej Górze po remoncie z jasną kuchnią,
balkonem, kuchenką gazową. Cena 700zł
miesięcznie. Kontakt 695288000.
■ Wynajmę mieszkanie lub pokój w Wałbrzychu. Tanio. Kontakt 607065215.
■ Wynajmę mieszkanie, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, balkon, w pełni
wyposażone i umeblowane, możliwość
podłączenia internet. Kontakt 606587942
lub 516447567.
■ Wynajmę pokój 1osobowy w mieszkaniu
prywatnym na Zabobrzu II dla studenta.
Kontakt 756418283 lub 608451662.
■ Wynajmę pokój 2 paniom lub parze, ul.
Norwida, cicha i spokojna dzielnica, niedaleko centrum. Kontakt 513019744.
■ Wynajmę pokój 2osobowy od 1 października. 100 m. od Akademii Ekonomicznej.
Osoby niepalące. Kontakt 603686003.
■ Wynajmę pokój dla dziewczyny, na
Zabobrzu. Kontakt 693295710.
■ Wynajmę pokój dla studenta na Zabobrzu II w Jeleniej Górze. Dostęp do kuchni
i łazienki, możliwy dostęp do internetu.
Kontakt 608451662 lub 756418283.
■ Wynajmę pokój na ul. Lwóweckiej, jednej lub dwóm studentkom. Opłata stała do
negocjacji plus gaz, energia, woda i telefon.
Kontakt 668714500 lub 660118387.
■ Wynajmę pokój najlepiej w domku
jednorodzinnym z osobnym wejściem,
inne propozycje też mile widziane. Kontakt
605380473.
■ Wynajmę pokój spokojnemu studentowi
lub studentce w centrum miasta. Kontakt
757532208.
■ Wynajmę pokój w okolicach Kolegium
Karkonoskiego lub na ul. Rózyckiego za ok.
250 zł. Kontakt 693486013.
■ Wynajmę pokój w rozsądnej cenie.
Najlepiej w okolicach Kolegium, choć
niekoniecznie. Kontakt 505466958.
■ Wynajmę pokój w Wałbrzychu od
zaraz w dzielnicy Piaskowa Góra. Kontakt
746659383.
■ Wynajmiemy przytulną i tanią kawalerkę
w Jeleniej Górze. Prosimy o kontakt pod nr
telefonów 502657192 lub 698618355.

Nieruchomości
Zamiana
■ 2pokojowe mieszkanie własnościowe w
ocieplonym bloku, niewysoki czynsz zamienię
na 3pokojowe na os. Orle lub w Cieplicach.
Kontakt 756471991 lub 665784041.
■ Cieplice, własnościowe spółdzielcze,
bardzo ciepłe i tanie w utrzymaniu. Zamienię
na mały domek, szeregówkę w Cieplicach
lub Sobieszowie. Kontakt 600785745.
■ Działkę około 2ha na domek jednorodzinny. Kontakt 502630369.
■ Kwaterunkowe, 73 m2 na dwie
kawalerki lub jedną z dopłatą. Kontakt
663145276.
■ Kawalerkę własnościową 37,41m2, II
piętro CO etażowe, koło Małej Poczty. Na
mieszkanie kwaterunkowe 3 pokojowe,
bez dopłat. Tel. 694370047.
■ Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
2 pokoje, I piętro, Zabobrze III na dwa
mniejsze, mogą być do remontu. Tel.
694411073.

Lokal 46 m2. Dobra lokalizacja, duże
witryny. Kontakt 694258713.
■ Mieszkanie 40 m2, dwa pokoje na Zabobrzu II na większe. Kontakt 506566232.
■ Mieszkanie komunalne 50m, I piętro, 2
pokoje, po generalnym remoncie, zadbane.
Zamienię na większe, może być zadłużone
lub do remontu. Kontakt 609042697.
■ Mieszkanie komunalne 65 m, Jelenia
Góra, parter, 3 pokoje na podobne lub
2 duże pokoje w Cieplicach. Kontakt
508290939.
■ Mieszkanie komunalne 96 m z garażem,
ogródkiem, CO, okna plastikowe, wysoki
parter w centrum Jeleniej Góry na mniejsze
kwaterunkowe. Kontakt 602446972.
■ Mieszkanie kwaterunkowe 38m2 z
ogródkiem z budynku czterorodzinnym na
pierwszym piętrze na większe do remontu
lub zadłużone. Kontakt 757617658.
■ Mieszkanie kwaterunkowe w Jeleniej Górze, dwupokojowe, niski czynsz na większe,
kwaterunkowe, centrum Cieplic, może być
zadłużone. Kontakt 756418441.
■ Mieszkanie kwaterunkowe w starym
budownictwie 51m2, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka, ogród, duża piwnica
na kawalerkę. Kontakt 756432045.
■ Mieszkanie kwaterunkowe, 34m2,
czynsz 77zł na miesiąc. Zamienię na
większe, możliwość dużej dopłaty. Kontakt
606822694.
■ Mieszkanie własnościowe 48,8 m2,
3 pokoje ,łazienka, kuchnia, CO sieciowe,
nowe okna. Zamienię na dwie kawalerki, lub
na jedną z dopłatą. Kontakt 606822694.
■ Mieszkanie własnościowe Jelenia Góra
Cieplice centrum 76 na Wrocław lub Środę
Śląską ewentualnie okolice 756425826
lub 512109871.
■ Mieszkanie własnościowe w Cieplicach
39.6 m2 na większe 2 lub 3 pokojowe.
Kontakt 756415524.
■ Mieszkanie własnościowe, 3pokojowe,
74m2,, garaż, niski czynsz, obok Małej
Poczty na własnościowe, 2pokojowe,
powyżej 38m2. Kontakt 605767578.
■ Mieszkanko w remoncie w Łomnicy na
działkę budowlana z moja dopłata. Kontakt
504598471.
■

Praca
Dam pracę
■ Agencja Zatrudnienia Intelmet poszukuje opiekunek osób starszych do zleceń
na terenie Niemiec. Dobre zarobki. Kontakt
757248960 lub 604656360.
■ Reztauracja Pizza Hut w Jeleniej Górze
przy ul. 1-go Maja 5 zatrudni młode osoby
na stanowisko Pracownik Kuchni. Szukamy
osób do pracy na stałe, mile widziani absolwenci, uczniowie i studenci. Nie wymagamy
doświadczenia.
■ Anglia praca dla fryzjerek, fryzjerów
i pielęgniarek ze znajomością języka
angielskiego. Wysokie wynagrodzenia oraz
legalne kontrakty. Kontakt 412661444.
■ Centrum Języków Obcych z Jeleniej Góry
poszukuje lektorów języka angielskiego.
Kontakt 757526955 lub 695980507.
■ Dam pracę doświadczonemu kierowcy
na budowie na samochód ciężarowy
wywrotka. Kontakt 608649813.
■ Dziewczynę o miłej aparycji. 19-30 lat.
Ekskluzywny Night Club Fkk w Niemczech.
Masażystki i tancerki. Wysokie zarobki, pozwolenie na pracę. Kontakt 516683072.
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Poszukujemy kelnerów, barmanów,
kucharzów kuchni włoskiej, greckiej,
pomoce kuchenne, pizzerów, opiekunki. Praca na terenie Niemiec. Kontakt
496187906330.
■ Poszukujemy pracownika do biura
nieruchomości. Kontakt 501737086.
■ Poszukuję dodatkowej pracy w Jeleniej
Górze, najchętniej popołudniami lub w
weekendy. Mam wykształcenie wyższe, wiek
30 lat. Kontakt 504598471.
■ Poszukuję firmy, która wykonałaby wylewkę podłogi w pokoju 25m2. Mieszkanie
jest w bloku na I piętrze, Zabobrze. Kontakt
601797762.
■ Poszukuję osoby do opieki nad 2 dzieci
po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku i co drugą sobotę. Tygodniowa stawka
100zł plus premia. Kontakt 788323490.
■ Poszukuję pielęgniarek dyplomowanych
do pracy w Domu Spokojnej Starości
we Włoszech. Podstawowa znajomość
języka włoskiego wymagana. Kontakt
609369254.
■ Potrzebna studentka do udzielania lekcji
języka angielskiego w domu, miejscowość
Mysłakowice, dwójce dzieci 12 i 14 lat.
Kontakt 608613065.
■ Potrzebne 3 dziewczyny, kobiety do
pracy w pubie, jako hostessy. Darmowe zakwaterowanie. Opieka polskiego rezydenta.
Kontakt 698811766.
■ Praca dla psychologa w ośrodku adopcyjnym. Kontakt 957602700.
■ Praca na pakowaniu towarów w fabrykach na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Praca wyłącznie dla mężczyzn. Kontakt
48895359628.
■ Praca na terenie Anglii w hotelach, fabrykach i wielu innych. Wysokie zarobki oraz
legalne kontrakty. Kontakt 412661444.
■ Praca w UK przy serwisowaniu telefonów
komórkowych. Wymagania: doświadczenie w
zawodzie, komunikatywna znajomość języka
angielskiego. Kontakt 48089535962.
■ Przodująca firma w branży szaf wnękowych i drzwi przesuwanych poszukuje
montażystów swoich wyrobów. Kontakt
757649648, 757676299, 601880445,
502100517.
■ Przyjmę fryzjera i recepcjonistkę. Kontakt 500084244.
■ Przyjmę osobę do pracy w sklepie
spożywczym w Cieplicach, w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kontakt 506297812.
■ Samotna, wymagająca opieki, starsza
Pani da utrzymanie, pokój, osobie odpowiedzialnej, uczciwej, pracowitej i kulturalnej.
Kontakt 415904145.
■ Sieć restauracji na lotniskach w Londynie i okolicach. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego, zaświadczenie o
niekaralności. Kontakt 48895359628.
■ SP w Wierzbnie, gmina Przytoczna, powiat Międzyrzecz, zatrudni nauczyciela j.
niemieckiego. Oferujemy mieszkanie. Kontakt
957494323, 957493810 lub 603651385.
■ Szukam kierowcy, przedstawiciela
handlowego. Wykształcenie średnie. Teren pracy to zachodnia Polska. Kontakt
757132258.
■ Szukam solidnej, uczciwej ekipy do
wykończenia wnętrza domu o pow. 180 m2,
znajdującego się w Jeleniej Górze. Kontakt
662049495.
■ Szukam stażystki. Praca w biurze.
Kontakt 504122126.
■

Uwaga studenci Kolegium Karkonoskiego. Poszukuję lektora j. angielskiego
dla osoby dorosłej, nauka od podstaw. W
rozsądnej cenie. Kontakt 511055161.
■ W Czechach. Spawacz, blacharz, pracownik montażowy. Doświadczenie nie
wymagane. Wiek 20, 45 lat. Oferujemy
wysokie zarobki. Kontakt 887570526.
■ W związku z rozwojem firmy zatrudnimy
11 osób na stanowiska fizyczne, umysłowe i
do obsługi klienta. Kontakt 756480640.
■ Zakład budowlany MarkPol z siedzibą w
Jeleniej Górze zatrudni pracowników. Wysokie zarobki plus premie za umiejętności.
Kontakt 757551447 lub 695408642.
■ Zapłacę za opiekę nad pieskiem od zaraz
na minimum miesiąc. Piesek to kundelek,
malutki, nie sprawiający większych kłopotów. Kontakt 516600636.
■ Zatrudnię kasjera sprzedawcę, wymagania znajomość kasy fiskalnej. Kontakt
513151273.
■ Zatrudnię mechanika samochodowego na pełny etat do zaraz. Kontakt
608210531.
■ Zatrudnię młode kobiety od 18tego
roku życia. Wysokie zarobki, ok. 3 tyś.
miesięcznie, miłe towarzystwo. Kontakt
669644659.
■ Zatrudnię osobę w sklepie spożywczym
przy ul. Wolności 63 w niepełnym wymiarze
czasu pracy. Praca głównie w weekendy.
Kontakt 603055948.
■ Zatrudnię sprzedawcę prasy i wyrobów
tytoniowych oraz kuponów Lotto. Mile
widziane uprawnienia do obsługi lottomatu
tatalizatora. Kontakt 601695409.
■ Zatrudnimy na stałe osoby młode,
nie wymagane doświadczenie, przeszkolimy. Zarobki 800, 1600zł. Kontakt
756480620.
■ Zatrudnimy osoby na stanowiska operator CNC, wiertacz drewna. Kontakt
756466300 lub 756466309.
■ Zatrudnimy Pracownika do Działu Handlowego. Spółdzielnia Pracy Zorka. Kontakt
756466300 lub 756466303.
■ Zatrudnimy pracowników na budowę. 10
E na godzinę. Kontakt 491607979707.
■ Zlecę dobudowanie pokoju o wymiarach
ok. 20 metrów z lekko ściętym dachem.
Interesuje mnie cena za stan surowy jak
i na gotowo. Kontakt 757130702 lub
600252784.
■ Zlecę dobudowanie pokoju parterowego
z lekko ściętym dachem. Mieszkanie jest
w Dąbrowicy. Kontakt 757130702 lub
600252784.
■ Zostań konsultantką Avon. Kontakt
503497363 lub 756420626.
■

Praca
Podejmę pracę
■ 32latek bez nałogów, dyspozycyjny,
prawo jazdy kat. B z własnym samochodem
poszukuje pracy. Mile widziane różne oferty.
Kontakt 660041935.
■ 55 letni rencista , średnie wykształcenie,
dyspozycyjny, 4 letnie doświadczenie w
dozorze mienia pilnie podejmie prace w
ochronie. Kontakt 757531255.
■ Absolwentka AE, kierunek Zarządzanie
Gospodarką Turystyczną i Hotelarstwem
poszukuje pracy w branży turystycznej bądź
pracy biurowej. Kontakt 693486137.
■ Absolwentka filologii germańskiej podejmie pracę, udzieli korepetycji, prawo jazdy

kat. B, obsługa komputera oraz znajomość j.
angielskiego. Kontakt 509072098.
■ Absolwentka Kształtowania Terenów
Zieleni podejmie pracę lub staż w biurze
projektowym. Prawo jazdy kat. B, komunikatywność, dyspozycyjność. Kontakt
605727223.
■ Absolwentka Nauczania J. Obcych oraz
studiów eksternistycznych I-go stopnia Filologii Romańskiej podejmie pracę jako lektor
j. francuskiego. Kontakt 501151265.
■ Ambitna 19latka podejmie się każdej
pracy na terenie Jeleniej Góry. Matura, prawo jazdy kategorii B, znajomość kasy fiskalnej i komputera. Kontakt 889893553.
■ Chętnie podejmę się pracy w weekendy.
Proponuję masaże lecznicze, relaksujące,
masaż gorącymi kamieniami. Kontakt
606424970.
■ Dodatkową pracę w godzinach popołudniowych. Kontakt 608451662.
■ Doświadczona księgowa z 25 letnim stażem, obsługa komputera w pełnym zakresie,
rozliczenia z US i Zus podejmie dodatkową
pracę. Kontakt 663581045.
■ Doświadczony, uczciwy, solidny, 40 lat.
Kontakt 602376378.
■ Dyplomowana kosmetyczka z praktyką w zawodzie, szuka pracy w gabinecie kosmetycznym, salonie odnowy
biologicznej, drogerii lub solarium. Kontakt
695960081.
■ Dzienny student Wychowania Fizycznego szuka pracy popołudniowej lub w
weekendy. Kontakt 888541321.
■ Emeryt lat 34, kat. ABC, solidny, uczciwy,
dyspozycyjny z dużym doświadczeniem prowadzenia pojazdów ciężarowych. Obsługa
komputera. Kontakt 607587075.
■ Fizjoterapeutka szuka pracy, wizyty
domowe. Kontakt 669947972.
■ Fizyczną. Mam 19 lat. Szybko się uczę i
nawiązuję kontakty. Kontakt 669367277.
■ Główna księgowa, ukończone studia
podyplomowe oraz dodatkowe kursy kwalifikacyjne. Kontakt 509949958.
■ Jako hostessa w sklepach J. Góry bądź
roznoszenie gazet lub ulotek, posiadam
książeczkę sanepidu, mam lat 17,5 jestem
uczennicą. Kontakt 663577556.
■ Jako inspektor BHP. Mam wykształcenie
podyplomowe. Kontakt 691040467.
■ Jako magazynier, sprzedawca, kierowca.
Mam wykształcenie średnie, prawo jazdy
kat. B, uprawnienia na wózki podnośnikowe.
Kontakt 691063304.
■ Jako mechanik samochodowy. Jestem
po szkole mechanicznej o profilu mechanik
pojazdów samochodowych. W zawodzie
pracuję od 6 lat. Kontakt 501724257.
■ Jako pomocnik budowlany, zbijanie tynku, burzenie ścian itp. Kontakt
512718132.
■ 23letni chłopak z wykształceniem technicznym średnim. Posiadam prawo jazdy
kat. B. Szukam pracy jako ślusarz, technik
mechanik. Kontakt 605890772.
■ Korepetycje z języka angielskiego dla
dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej
oraz licealistów grup początkowych. Cena
do uzgodnienia. Tel. 509939956.
■ Magister filologii Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza udzieli korepetycji z języka angielskiego, wykona tłumaczenia, sporządzi
dokumenty, pisma. Tel. 502170716.
■ Młody, uczciwy, dyspozycyjny, prawo
jazdy kat. B, uprawnienia elektryczne do 1

kV, szerokie zainteresowania i umiejętności.
Tel. 888224741.
■ Na terenie Jeleniej Góry, na pół etatu.
Mam 29lat, kobieta, bez nałogów, posiadam wykształcenie średnie. Kontakt
668434230.
■ Ucząca się zaocznie dziewczyna podejmie się każdej pracy w jej niepełnym
wymiarze. Kontakt 6671304546.
■ Jako spawacz metoda Mag. Na terenie
Jeleniej Góry. Kontakt 667577344.
■ Jestem 20letnią absolwentką LO.
Podejmę pracę w sklepie, jako opiekunka
do dzieci, mogę pracować wszędzie oprócz
agencji. Kontakt 668937902.
■ Jestem absolwentką filologii angielskiej.
Podejmę pracę polegającą na tłumaczeniu umów, prowadzeniu korespondencji, negocjacji w j. angielskim. Kontakt
605322809.
■ Jestem absolwentką wyższej uczelni.
Skończyłam filologię germańską. Kontakt
509072098.
■ Jestem solidną i uczciwą studentką.
Chciałabym dorobić, np. opiekując się dzieckiem, pomagając osobie starszej lub sprzątając mieszkanie. Kontakt 663403015.
■ Jestem studentem fizjoterapii. Podejmę się prawie każdej pracy. Kontakt
667219784.
■ Jestem studentką i podejmę pracę w
salonie kosmetycznym jako pomoc w wykonywaniu zabiegów. Kontakt 694594790.
■ Jesteś z Kowar, potrzebujesz Niani.
Kontakt 757613606.
■ Każda praca fizyczna. Mam wykształcenie zawodowe. Z zawodu jestem kucharzem
małej gastronomii. Kontakt 669367277.
■ Kobieta, 25 lat, wykształcenie wyższe,
ukończone studia podyplomowe BHP, ponad
roczny staż w administracji publicznej, prawo jazdy kat. B. Kontakt 508105686.
■ Kobieta, lat 25. Może być opieka lub inne
propozycje. Kontakt 757649714.
■ Mam 17 lat, uczę się w szkole zawodowej i chciałbym podjąć pracę w weekendy
lub w późniejsze godziny w tygodniu. Kontakt 661813164.
■ Mam 17,5 lat. Poszukuję pracy w dni
wolne bądź popołudnie, typu hostessa,
roznoszenie ulotek itp. Posiadam książeczkę
sanepidu. Kontakt 663577556.
■ Mam 19 lat podejmę się każdej pracy,
jestem z wykształcenia kucharzem małej
gastronomii. Kontakt 669367277.
■ Mam 19 lat. Poszukuję pracy w dniach
wolnych od szkoły tj. poniedziałek, wtorek,
sobota, ewentualnie również niedziela.
Kontakt 607677047.
■ Mam 19lat, nie boję się żadnej pracy, szybko się uczę i nawiązuje kontakt
ze starszymi jak i młodszymi. Kontakt
669367277.
■ Mam 20 lat, studiuję. Podejmę pracę
popołudniu lub w weekendy. Może być
sprzątanie lub zmywak, wszystko jedno.
Kontakt 888541321.
■ Mam 22 lata, pilnie poszukuję pracy.
Może być praca w sklepie odzieżowym lub
w charakterze barmanki. Szybko nawiązuję
kontakty z ludźmi. Kontakt 514399970.
■ Mam 23l szukam pracy jako przedstawiciel handlowy lub kierowca. Posiadam prawo jazdy kat. B, uregulowany stosunek do
służby wojskowej. Kontakt 669644659.
■ Mam 26 lat. Jestem osobą uczciwą, dyspozycyjną. Podejmę się opieki
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Firma MAGAT zatrudni od zaraz mężczyznę przy produkcji materiałów ściernych.
Kontakt 756474117.
■ Firma niemiecka poszukuje doświadczonych murarzy ze znajomością j. niemieckiego. Wysokie zarobki. Praca legalna. Kontakt
7521288 lub 608553783.
■ Firma produkcyjna zatrudni do pracy
2 lub 3 dni w tygodniu lub popołudniami.
Kontakt 757531625.
■ Poszukujemy pracownika do biura
nieruchomości. Kontakt 501737086.
■ Poszukuję korepetytora lub korepetytorki z fizyki, studia. Tanio. Kontakt
605886614.
■ Szukam solidnej, uczciwej ekipy do
wykończenia wnętrza domu o pow. 180 m2,
znajdującego się w Jeleniej Górze. Kontakt
662049495.
■ Zatrudnię młodą , energiczną sprzedawczynię do sklepu drobiowego na targowisku
Zabobrze. Pawilon nr 45. Tel. 509311410.
■ Zatrudnię pracownika do obsługi maszyn
pralniczych i magla w pralni mechanicznej
z doświadczeniem w tej branży. Umowa o
pracę, pełen etat. Tel. 692779119.
■ Firma przyjmie osoby do roznoszenia
ulotek. Kontakt 695980507.
■ Fizykoterapeutkę z Jeleniej Góry. Kontakt 605831706.
■ Jeśli masz ochotę na legalną pracę, a
masz problem z jej znalezieniem zadzwoń.
Kontakt 887570526.
■ Jeżeli jesteś budowlańcem i szukasz
pracy na stałe w renomowanej firmie
budowlanej to dobrze trafiłeś. Miejsce pracy
Jelenia Góra. Kontakt 691551447.
■ Legalna praca na terenie Wielkiej Brytanii. Poszukiwani chętni do pracy w hotelach,
budownictwie, fabrykach i wiele innych.
Więcej informacji tel. 0412661444.
■ Legalna praca w Anglii. Zatrudnimy
rzeźników oraz kobiety i mężczyzn do prac
w hotelach i zakładach mięsnych. Kontakt
447792493092.
■ Mężczyznę do prac remontowo-budowlanych. Korzystne wynagrodzenie. Kontakt
757621490.
■ Młoda, wolna, atrakcyjna, pełnoletnia.
Mieszkaniówka, zarobki od 3.000 w górę.
Kontakt 669644659.
■ Niepubliczne Przedszkole Tuptuś
w Jeleniej Górze zatrudni nauczyciela
przedszkola. Wymagane wykształcenie
pedagogiczne. Kontakt 756469374 lub
694453921.
■ Nowo otwarty Klub w Niemczech poszukuje Panie do towarzystwa dobre warunki
pracy legalnej. Kontakt 491607979707.
■ Nowy oddział zatrudni do pracy fizycznej
i umysłowej oraz do obsługi klienta. Kontakt
756480640.
■ Odpowiedzialna do pilnowania 1,5rocznego chłopca. Mile widziane doświadczenie.
Wynagrodzenie do ustalenia. Proszę dzwonić po 16. Kontakt 756475586.
■ Poland Consulting Services poszukuje
Webmastera. Wymagana znajomość PHP
i SQL. Kontakt 0756474008.
■ Poszukiwani chętni do legalnej pracy w
hotelach, budownictwie, fabrykach i wielu
innych. Wysokie wynagrodzenia oraz legalne kontrakty. Kontakt 412661444.
■ Poszukuję odpowiedzialnej Pani do
opieki nad dwojgiem dzieci w wieku 7
miesięcy i 4 lata. Kontakt 493985963831
lub 491739129893.
■
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Centrum
K ształcenia
J ęzykowego

angielski
niemiecki
hiszpański
włoski
francuski
rosyjski
Przyjdź, zadzwoń
i zapisz się już dziś!
Zapraszamy
od poniedziałku
do piątku w godz. 10.0018.00
(od października – codziennie
8.00-20.00)

Sekretariat:
Jelenia Góra ul. Jasna 12/13

tel./fax 075 76 46 022
Tel: 0600 042 617,
0 696 550 078

www.ckj-family.eu

nad dzieckiem. Kontakt 7524148 lub
513556349.
■ Mam 30 lat, technik elektronik, dobra
znajomość komputera i maszyn elektronicznych, łatwość nawiązywania kontaktów.
Kontakt 661813269.
■ Mam doświadczenie w handlu, jako
opiekunka do dziecka, pomoc kuchenna, do
sprzątania biur lub w domach. Poszukuję pracy do godz. 15.00. Kontakt 503312357.
■ Mgr. inż. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji podejmie pracę w zawodzie.
Znajomość programów komputerowych.
Kontakt 609157132.
■ Miła i komunikatywna dziewczyna z
zawodu sprzedawca podejmie się każdej
pracy. Kontakt 661130546.
■ Młody, ambitny, szybko uczący podejmie każdą pracę fizyczną z wykształcenia jestem kucharzem małej gastronomii. Kontakt 669367277.
■ Młody, logistyk poszukuje dodatkowej
pracy biurowej w godzinach popołudniowych lub weekendy, mam doświadczenie.
Kontakt 504598471.
■ Młody, uczciwy, punktualny student
ostatniego semestru elektroniki i telekomunikacji podejmie pracę. Kontakt
691328841 lub 757554591.
■ Na pół etatu lub jakieś pracy dorywczej.
Kontakt 668381086.
■ Na terenie Jeleniej Góry. Posiadam
wykształcenie średnie. Szybko nawiązuje
kontakt z ludźmi zarówno młodymi jak i
starszymi. Kontakt 668434230.
■ Na weekendy. Jestem technikiem Hotelarstwa z praktyką. Studiuję Germanistykę.
Znam język angielski i hiszpański. Kontakt
695087641.
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codziennie w internecie, w poniedzia³ek w gazecie

20 OG£OSZENIA
Najchętniej jako kurator społeczny gdyż
jest to zbliżone do mojego kierunku studiów.
Posiadam doświadczenie w pracy dziećmi.
Kontakt 781952045 lub 757619622.
■ Nauczycielka przedszkola zaopiekuje
się dzieckiem w wieku od 2 lat we własnym
mieszkaniu w centrum Jeleniej Góry. Cena
do uzgodnienia. Kontakt 757524639.
■ Opiekę nad dzieckiem bez względu na
wiek. Posiadam spore doświadczenie w tym
zakresie. Kontakt 693501527.
■ Opiekę nad dzieckiem w Gelsenkirchen,
Essen lub Dortmund. Mam tam zakwaterowanie, doświadczenie z dziećmi. Kontakt
693686613 lub 757613835.
■ Opiekunka do dzieci. Kontakt
663145276.
■ Pielęgniarka poszukuje pracy w kraju lub
zagranicą, opieka nad osobą starszą lub dzieckiem powyżej 1 roku. Kontakt 757531685.
■ Po godzinie 15.00 w niepełnym wymiarze godzin. Może być chałupnictwo lub inna.
Kontakt 608451662.
■ Popołudniami lub w weekendy. Wykształcenie wyższe. Praca ze stałym
wynagrodzeniem. Kontakt 504598471.
■ Posiadam prawo jazdy kat B, C. Kontakt
697573490.
■ Poszukuję dodatkowej pracy. Kontakt
512248681.
■ Poszukuję pracę fizyczną mam 19lat
nie boję się żadnej pracy szybko się uczę.
Kontakt 669367277.
■ Poszukuję pracy jako kierowca kat. K lub
innej łatwo nawiązuje kontakt interpersonalny
codziennie od godziny 5 do 14. Kontakt
608743255.
■ Poszukuję pracy na terenie Jeleniej Góry
na 1/2 etatu lub w godzinach od 9:00 do
14:00. Mam 29 lat, bez nałogów. Kontakt
668434230.
■ Poszukuję pracy na terenie Jeleniej
Góry, mam 22 lata wykształcenie średnie,
obecnie uczę się zaocznie, posiadam prawo
jazdy kat B. Kontakt 506853687.
■ Poszukuję ciekawej pracy, na pełny etat,
studiuję zaocznie Informatykę i Ekonometrię. Doświadczenie w branży handlowej.
Kontakt 661763146.
■ Poszukuję pracy chałupniczej, np. składanie długopisów. Kontakt 600435721.
■ Poszukuję pracy najlepiej chałupniczej
lub innej po godzinie 18.00. Kontakt
667219807.
■ Poszukuję pracy, kobieta, w charakterze,
np. pomocy kuchennej, pracy fizycznej,
sprzedawcy. Kontakt 695025361.
■ Poszukuję pracy. Kierowca z doświadczeniem i własnym środkiem transportu VW
T4, 7 osobowy. Kontakt 698227445.
■ Pracę chałupniczą 600435721.
■ Pracę w każdej dziedzinie. Ukończyłam
studia na AR we Wrocławiu ze specjalnością
hodowla zwierząt. Kontakt 601877546.
■ Pracę przy wypakowywaniu towaru,
bądź inną jestem studentem na kolegium
karkonoskim II rok. Mogę robić też inne
rzeczy. Kontakt 788245004.
■ Pracę w godzinach 8-15.Jestem zainteresowana wszelkimi poważnymi ofertami.
Jestem osoba odpowiedzialną, pracowitą
i uczciwą. Kontakt 503312357.
■ Przy roznoszeniu ulotek na terenie Jeleniej Góry, po godzinie 16.00. Nie posiadam
samochodu. Kontakt 669417059.
■ Skończyłam Liceum Ekonomiczne. Posiadam staż w tym kierunku i dobrą znajomość
■

obsługi komputera. Systematyczna, komunikatywna i samodzielna. Kontakt 665466247.
■ Solidne małżeństwo ze Szczecina. Opieka
Dozór, rolnictwo, ogrodnictwo, prawo jazdy A
B C E, obsługa, sztaplarki, żona umie szyć.
Kontakt 914633355, 606955954.
■ Student ostatniego semestru Kolegium
kierunku elektronika i telekomunikacja.
Posiadam prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, j. niemiecki. Kontakt 691328841.
■ Student podejmie pracę. Potrafi rzetelnie pracować. Kontakt 512121020.
■ Studentka IV roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ze znajomością języka
czeskiego i angielskiego, obsługi komputera
podejmie pracę. Kontakt 605268332.
■ Studentka podejmie pracę w weekendy.
Pracowałam na stanowisku kelnerka,
barmanka. Kontakt 605395754.
■ Studentka udzieli tanio i dobrze korepetycji z matematyki dla dzieci z podstawówki
i gimnazjum. Kontakt 663403015.
■ Studiuję dziennie i szukam pracy popołudniu lub w weekendy. Uczciwy, pracowity.
Kontakt 888541321.
■ Szkolenia oraz kompleksowa obsługa
firm, szkół itp. z zakresu BHP i PPOŻ. Kontakt
665835877.
■ Szukam pracy biurowej, posiadam
doświadczenie zdobyte w tym kierunku.
Jestem osobą młodą, szybko się uczę,
studiuję zaocznie. Kontakt 511728904.
■ Szukam pracy dorywczej. Znam oprogramowanie firmy Adobe i inne graficzne
oraz DTP. Głównie weekendy. Kontakt
506177561.
■ Technik chemii analitycznej. Szukam
pracy w laboratoriach, aptece jako pomoc
apteczna lub innych zakładach. Kontakt
695715145.
■ Tegoroczna absolwentka Studium
Kosmetycznego poszukuje pracy lub stażu
w gabinecie kosmetycznym na terenie
Jeleniej Góry. Kontakt 695960081.
■ Ukończyłam Studia magisterskie Akademii Finansów. Poszukuję pracy odpowiedzialnej z możliwościami rozwojowymi
adekwatnymi do niej zarobkami. Kontakt
500368661.
■ Usługi remontowo-budowlane, w zakresie regipsy, tynki, gładzie, glazura,
panele, malowanie, tapetowanie itp. Kontakt
605082624.
■ W godzinach od 8 do 15. Zadbam o
dom, posprzątam biuro, dom, zaopiekuję
się osobą, mam doświadczenie w handlu.
Kontakt 503312357.
■ W przedszkolu w Jeleniej Górze, na pełny
etat, posiadam wymagane kwalifikacje
oraz doświadczenie w zawodzie. Kontakt
669157008.
■ W różnych branżach. Studiuję administrację na Uniwersytecie Wrocławskim,
jestem dyspozycyjny od poniedziałku do
soboty. Kontakt 509783585.
■ W sklepie. Kontakt 693104405.
■ W transporcie krajowym lub międzynarodowym. Posiadam wszystkie badania i kurs na
przewóz osób i rzeczy. Kontakt 603367020.
■ Wykonuję masaże lecznicze, relaksujące. Kontakt 606424970.
■ Wykonuję zdjęcia okolicznościowe
zgodnie z życzeniem. W formie tradycyjnej
na papierze i na płycie CD. Cena do uzgodnienia. Kontakt 509194101.
■ Z zawodu jestem technik budownictwa.
Niedługo bronie pracy licencjackiej na

kierunku Organizacja Turystyki i Rekreacji.
Kontakt 601972043.
■ Zajmuję się terapią uzależnień. Posiadam wykształcenie i doświadczenie w tej
dziedzinie. Obecnie przebywam w Essen.
Kontakt 17629818528.
■ Zaopiekuję się jednym lub dwójką dzieci.
Mam 22 lata i pewne doświadczenie w opiece nad dziećmi. Pełna dyspozycyjność, po
studiach, nie palę. Kontakt 606587942.
■ Zaopiekuję się królikiem miniaturką podczas Państwa wyjazdu. Duże doświadczenie
w hodowli. Cena i warunki do uzgodnienia.
Kontakt 695087641.
■ Zaopiekuję się starszą osobą i jej domem.
Sprzątanie, gotowanie, zakupy itp. Komunikatywny niemiecki. Lat 53, dyspozycyjna.
Kontakt 600611150 lub 756436970.

Różne
Sprzedaż
■ 100 funtów szkockich. Kontakt
501082354.
■ 2 fotele, z dużymi oparciami, szerokie
boki, tapicerka kolor jasny brąz w prążki.
Stan bdb. Cena za 1 fotel 80 zł, do uzgodnienia. Kontakt 603498998.
■ 4 paletki, 3 pigeony, 1 turkusik w
różnych wielkościach. Ryby zdrowe nie
chorowały. Cena 60 zł za wszystkie. Kontakt
502371563.
■ Akwarium 160l, pompkę, filtr, grzałkę bez pokrywy. Cena 250 zł. Kontakt
516804869.
■ Akwarium 240 l z wyposażeniem. Pokrywa
z oświetleniem, czarna PCV, filtr zewnętrzny i
inne akcesoria. Kontakt 500278951.
■ Akwarium ok. 70l z filtrem. Cena 100zł.
Kontakt 516804869.
■ Akwarium panoramiczne 450l. z pokrywą, pompą, grzałką oraz brzęczykiem.
Kontakt 692168300.
■ Antyki, fotel bujany, zegar ścienny, sofę
i lustro. Kontakt 757130401.
■ Atlas do ćwiczeń plus gryf z kompletem odważników, cna 500zł. Kontakt
660254134.
■ Białą suknię ślubną, roz. 38. Suknia
kupiona była w salonie. Cena 450zł, dodatki
gratis. Kontakt 510289094.
■ Białą suknię ślubną. Kupiona w salonie. Cena 450zł, dodatki gratis. Kontakt
510289094.
■ Biurko używane w stanie dobrym. Cena
do negocjacji. Kontakt 756426171 lub
692598552.
■ Blacho dachówkę używaną, kolor wiśniowy, 47 m2, cena atrakcyjna 10 zł za metr.
Kontakt 757413472.
■ Bojler do CO w okazyjnej cenie. Kontakt
696068210.
■ Brodzik półokrągły 90-tkę ,biały. Kontakt
511089923.
■ Części do mercedesa 124. Kontakt
751717418 lub 696931216.
■ Duży dywan, wymiary 3m na 2m, kolor
czarno niebiesko biały. Stan dobry. Cena 80
zł do uzgodnienia. Kontakt 603498998 lub
757531862.
■ Dwa piece kaflowe, 300 zł za
sztukę. Kontakt 757530307 lub
507834065.
■ Dwa silniki elektryczne, trójfazowe
na łapach. Moc 1,1 i 4 kW. kontakt
606454718.
■ Dwuteonówki, dł. ok. 4,5 i 4,0 metra.
Kontakt 601220566.

Fiat 126p, sprawny na chodzie. Rocznik
1985. Wyrejestrowany. Cena do uzgodnienia. Kontakt 757525904.
■ Garnitur komunijny na 152 cm. Zadbany,
w bardzo dobrym stanie. Plus dodatki. Cena
do negocjacji. Kontakt 757232143.
■ Huśtawkę na stelażu. Składaną. Mało
używana, w bardzo dobrym stanie. Cena 80
zł do uzgodnienia. Kontakt 757525904.
■ Kocięta maine coon po rodzicach
z rodowodem, w Rzeszowie. Kontakt
605822469.
■ Koło wodne nasiębierne, nowe, z metalu.
Cena 4.100 zł lub do uzgodnienia. Kontakt
694523217.
■ Komplet zielonych kafli piecowych z
1900 roku głęboko tłoczonych. Wysokość
pieca 2,80 z koroną. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 692271828.
■ Książkę do I LO. Cena 12zł. Kontakt
667219825.
■ Książki do 2 klasy gimnazjum. Język
polski, fizyka, wychowanie obywatelskie,
plastyka, geografia, matematyka. Tanio.
Kontakt 757534694.
■ Książki do 5tej klasy szkoły podstawowej. Muzyka, religia, historia, matematyka,
przyroda, j. polski, j. niemiecki, plastyka.
Kontakt 757232143.
■ Książki do geografii, historii, fizyki,
matematyki, j. angielskiego i niemieckiego.
Kontakt 508240197.
■ Książki do Gimnazjum. Kontakt
757557797.
■ Książki do I klasy gimnazjum. J. polski,
matematyka, historia, Wos, biologia, fizyka,
religia, przyroda. Kontakt 600570192.
■ Książki do I klasy gimnazjum. J. polski.
Kontakt 756419366.
■ Książki do klasy 4tej, j. polski, matematyka, religia, przyroda, j. niemiecki, plastyka.
Kontakt 757531862 lub 603498998.
■ Książki do liceum 1,2,3 klasa, różne, w bardzo dobrym stanie. Kontakt
505686819.
■ Książki do liceum. Cena 120zł. Kontakt
608736388.
■ Książki do Liceum. Geografia i informatyka. Kontakt 601573509.
■ Książki sensacyjne Davida Morrella oraz
Jacka Higginsa. Nie sprzedają na sztuki.
Tylko w komplecie. Cena 55 zł. Kontakt
788142771.
■ Kurtkę skórzana, czarną rozmiar XL,
mam ją 1,5 roku, nosiłem ją dwa razy.
Kontakt 607772664.
■ Lampę leczniczą biostimulna, światło
spolaryzowane. Kontakt 605287011.
■ Ładną, zadbaną i mało używaną kuchnię
w kolorze jasnozielonym. Zestaw jest duży.
Atrakcyjna cena, około 1.000 zł. Kontakt
503144272 lub 756137133.
■ Łóżeczko niemowlęce z przewijakiem, szafką i baldachimem. Kontakt
667263407.
■ Łóżko do masażu składane, przenośne
oraz łóżko i koc do zabiegów gumowych.
Kontakt 607772664.
■ Łóżko sypialniane wymiarach dł. 200
szer. 140 oraz szafę pokojową w kolorze
jasnym, o wymiarach szer. 180,wys. 190.
Kontakt 606718602.
■ Mieszałkę do farszu. Pojemność 100 kg.
Cena 3,5 tys. Kontakt 627572013.
■ Nieużywane nosidełko. Przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 mies.
do 12 kg. Wykonane z atestowanych
■

materiałów antyalergicznych. Kontakt
661232587.
■ Nową kuchenkę gazową Zanussi ZCG
561 GW. Cena do uzgodnienia. Możliwość
odbioru w Jeleniej Górze, fabrycznie zapakowana. Kontakt 508209645.
■ Nowoczesny wózek głęboko spacerowy
firmy BabyActive. Używany przez 7 miesięcy. Kontakt 667136850.
■ Nowy ekskluzywny brodzik półokrągły
90-ka markowej firmy Koralle. Sprzedam za
40% ceny sklepowej, tj. za 1000zł. Kontakt
757530307 lub 507834065.
■ Nowy piec do centralnego ogrzewania Zebiec. Cena 1500zł. Kontakt
606644437.
■ Nowy rower szosowy na Campagnolo
Mirage i Xenon na ramie Accent R001.
Bardzo lekki, papiery, full dodatków. Cena
500 zł. Kontakt 768775394.
■ Pianino holenderskie Rippen prawie nowe, małe, nastrojone. Kontakt
609866951.
■ Pianino marki Bialorus, metalowa płyta.
Telefon 696451121.
■ Pieska. 6 miesięcy, rasowy z rodowodem, dorosły nie będzie większy niż 35 cm.
Cena 800 zł. Kontakt 757137527.
■ Piękną suknię ślubną, kolor biały, rozmiar 36, na wzrost 1,65cm, cena wstępna 1
tyś. do negocjacji. Kontakt 660408360.
■ Piłę spalinową Sthil Ms 440, cena 1800
zł. Kontakt 660254134.
■ Plakaty najlepszych tenisistów stołowych świata z autografami. Plakaty
z Drużynowych MŚ w Bremie. Kontakt
606454718.
■ 6 miesięcznego rodowodowego pieska,
długowłosy, wyrośnie do 35 cm, doskonały
charakter. Rasa ozdobna, do towarzystwa.
Tel. 603465055 lub 757137527.
■ Garnitur komunijny na 152 cm. Kolor
ciemny grafit, zadbany, w bardzo dobrym
stanie. Dodaje sporo dodatków. Cena do
uzgodnienia. Tel. 757232143.
■ Książki do I klasy gimnazjum. J. polski,
matematyka, historia, Wos, biologia, fizyka,
religia, przyroda. Kontakt 600570192.
■ Kuchenka gazowa, junkres, maszyna dziewiarska, akordeon. Kontakt
756416199.
■ Włoski ogrzewacz gazowy katalityczny
z reduktorem oraz nową butlę gazową.
Kontakt 757515449.
■ Książki sensacyjne Davida Morrella oraz
Jacka Higginsa. Nie sprzedają na sztuki. Tylko w
komplecie. Cena 55 zł. Kontakt 788142771.
■ Nowy fotelik samochodowy firmy Chicco,
do 18kg. Cena 200 zł. Tel. 695725787.
■ Ogrzewacz wody typ SG Dalmet, emaliowany do 80l wody na gwarancji. Cena do
uzgodnienia. Tel. 606818673.
■ Okazyjnie ławę szklaną mało używaną.
Tel. 696068210.
■ Sukienkę komunijną na 146 cm. Zadbana, w bardzo dobrym stanie, biała. Cena z
dodatkami 300 zł. Tel. 757232143.
■ Suknia ślubna roz. 38,40 sprzedam.
Suknia na kole, klasyczna, kolor biały,
gorset wiązany. Dodaję buty roz. 39. Cena
za komplet 450 zł. Tel. 508082888.
■ Tanio piec CO na węgiel i koks, naczynie
wyrównawcze, pompkę oraz zbiornik na
wodę 80l z grzałką. Stan bardzo dobry. Tel.
756423553.
■ Wózek wielofunkcyjny Inglesina. Cena
do negocjacji. Tel. 695725787.

Zlewozmywak, jednokomorowy, prawoboczny, ze stali nierdzewnej, wymiary 100
na 60 cm. W bardzo dobrym stanie. Cena
40 zł. Tel. 757531862 lub 603498998.
■ Podręczniki, podstawówka. Kontakt
757557797.
■ Pompę zatapialną do wody brudnej.
Kontakt 661813164.
■ ShihTzu z rodowodem i książeczką
zdrowia. Posiadam 3 pieski i 1 suczkę. Cena
1200zł. Kraków. Kontakt 606139666.
■ Skrzypce 3,4 z pełnym wyposażeniem w
dobrym stanie po renowacji . Cena 2500 zł.
Kontakt 669885633 lub 663641270.
■ Spodnie ciążowe w bardzo dobrym
stanie. Czarne welurowo-aksamitne. Rozmiar 44,46. Wzrost 170cm. Kontakt
757531862 lub 603498998.
■ Sprawną wykrawarkę hydrauliczną
C 105. Cena do uzgodnienia. Kontakt
504206203.
■ Sprzedam piec CO Zębiec 37 kW
w bardzo dobrym stanie. Eksploatacja
bez zastrzeżeń. Cena 1000 zł. Kontakt
600551864.
■ Stary piec kaflowy, zielony. Z kamienicy
w której urodziła się i wychowała najsłynniejsza niemiecka pilotka, Hanna Reitsch.
Kontakt 507834065.
■ Stolik plus krzesełko drewniane, składane dla dziecka w bardzo dobrym stanie.
Cena: 100,oo złotych. Kontakt 757531862
lub 603498998
■ Stringi szydełkowe koniakowskie ręcznie
robione na szydełku. Różne kolory. Kontakt
668434230.
■ Sukienkę komunijną na 146 cm. Zadbana w bardzo dobrym stanie. Kontakt
757232143.
■ Sukienkę sylwestrową, bordowo czarną.
Rozmiar 38. Długa do kostek, obszyta czarną koronką. Kontakt 756475586.
■ Suknia ślubna koloru białego, długi koronkowy rękaw i przód. Jest jednolita. Haftowane
wstawki u dołu. Kontakt 507815765.
■ Suknia ślubna roz. 38,40 sprzedam.
Suknia na kole, klasyczna, kolor biały,
gorset wiązany. Do sukni dodaje buty roz.
39. Kontakt 508082888.
■ Suknia ślubna, gorset kolor malinowy,
spódnica w kolorze ecri. Jest cudowna.
Trzeba zobaczyć i umówić się na przymiarkę. Kontakt 509549473.
■ Suknię ślubną roz. 38, 40. Suknia
kupiona w salonie. Cena 480zł. Kontakt
605136616.
■ Suknię ślubną duży rozmiar kolor ekrii
cena nieduża. Kontakt 509677759.
■ Suknię ślubną w kolorze Ecri firmy Gala.
Rozmiar 38. Gratis welon i rękawiczki. Możliwość zakupu bolerka. Kontakt 607664505.
■ Suknię ślubną, dwuczęściowa, tren, ecri,
rozmiar 36, 38, na 165 cm plus dodatki. Cena
400 zł do negocjacji. Kontakt 697 110 835.
■ Suknię ślubną, rozm.38,40. Wzrost ok.
165. Kontakt 501557537.
■ Suknię ślubną, rozmiar 38, 40, nowa
w bardzo atrakcyjnej cenie. Kontakt
668571541.
■ Suknię ślubną, rozmiar 42. Cena do
uzgodnienia. Kontakt 692460189.
■ Super suknia do sprzedania. Rozmiar 38,
40. W kolorze szampana. Cena do uzgodnienia
ale bardzo atrakcyjna. Kontakt 668571541.
■ Szafę 4 drzwiową, jasne drewno, wymiary 220 na 150cm. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 604145489.
■
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Szafę dwudrzwiową. Wysokość 2 m.
Szerokość 80 cm. Stan bardzo dobry.
Kontakt 609037712.
■ Szafę dwudrzwiową. Wysokość 2 metry,
szerokość 80 cm. Stan bardzo dobry.
Kontakt 609037712.
■ Szczeniak wysokiej klasy o umaszczeniu
merle, marmurek na czarnym z domowej
hodowli. Komplet szczepień, metryczka, wyprawka. Tylko 999 zł. Kontakt 603336742.
■ Tanio cegłę szamotkę i regały metalowe.
Kontakt 757130401.
■ Tanio świeże grzyby, Podgrzybki 7zł/kg,
Opieńki 5żł/kg. Kontakt 665581294.
■ Wannę akrylową. Wymiary dł. 160cm
szer. 70cm. Powierzchnia dna antypoślizgowa. Po bokach chromowane uchwyty.
Cena 200 zł. Kontakt 502588134.
■ Wózek dziecięcy 3funkcyjny Deltim
Voyager 005. Używany od grudnia 2005r.
Kolor jasno niebieski. Bardzo dobry stan
techniczny, Kontakt 501670451
■ Wózek dziecięcy spacerowo głęboki, w
idealnym stanie. Kontakt 660461625.
■ Wózek dziecięcy spacerowy. Cena
150zł. Kontakt 695340303.
■ Wózek dziecięcy typu Polak wielofunkcyjny plus fotelik samochodowy do 13 kg
cena 600zł. Kontakt 660254134.
■ Wózek dziecięcy, wielofunkcyjny w
bardzo dobrym stanie. Kolor granatowy z
elementami białego. Kontakt 511089923.
■ Wózek w tym nosidełko, spacerówka,
ochraniacz, folie przeciwdeszczowe,
pompowane koła, przekładana rączka.
Cena 190 zł. Kontakt 602180516.
■ Wyposażenie restauracji w wysokim
standardzie. Istnieje możliwość kontynuacji prowadzenia działalności gastronomicznej. Kontakt 501299943.
■

Różne
Kupno
■ Betoniarkę, do 100l, na 220V, w rozsądnej cenie. Kontakt 505676674.
■ Drewno do kominka, teren byłego
województwa jeleniogórskiego. Kontakt
605424633.
■ Drewno kominkowe liściaste od 50
do 100 m. Kontakt 502641811 lub
757173415.
■ Drewno kominkowe, pocięte. Kontakt
698925674.
■ Jamnika krótkowłosego, szczeniaka,
bez rodowodu. Kontakt 603865968 lub
757132090.
■ Kanapę w bardzo dobrym stanie tel.668
826 638
■ Kartę Cyfry plus, szachownica aktywna.
Kontakt 600110690.
■ Katalizatory. Różne wielkości niewypalone. Kontakt 515396594.
■ Książki do 3 klasy gimnazjum, chemia i
geografia. Kontakt 508422300.
■ Książki do j. polskiego i biologii do
trzeciej klasy gimnazjum. Do 30 zł. Kontakt
669417059.
■ Kupię lub przejmę zadłużone spółki
prawa handlowego, z problemami dokumentacji, zagubionym majątkiem, środkami
itp. Kontakt 5062260226.
■ Kupię lub wypożyczę Magic English na
Dvd. Nauka Języka angielskiego. Warunki
wypożyczenia czy sprzedaży do uzgodnienia. Kontakt 609152257.
■ LG K220. Tylko nowy. Kontakt
609784930.

Nożyce stołowe do cięcia blachy. Kontakt 757515902.
■ Piec na węgiel przenośny. Niedrogo.
Kontakt 757676493.
■ Podręczniki do 3 klasy Gimnazjum.
Chemia i Geografia. Za około 20 zł. Kontakt
508422300.
■ Pralkę. Kontakt 504820292.
■ Promocyjne kody z opakowań Marlboro.
Kontakt 505058001.
■ Psa, lub przyjmę najlepiej szczeniak boksera, labradora lub owczarka niemieckiego.
Kontakt 607772664.
■ Silnik 250kw lub pożyczę silnik z przedziału 132, 250kw. Kontakt 605454585.
■ Sypialnie. Kontakt 605420519.
■

Różne
Różne
■ 2,5letniego psa, mieszaniec owczarka z
rottweilerem. Jest bardzo wesoły, lubi jazdę
samochodem, dobrze biega przy rowerze.
Kontakt 601870845.
■ 2letni gazowy podgrzewacz wody firmy
Junkers Bosch, mało używany, cena 400
zł. Oraz elektryczny podgrzewacz wody,
cena 350 zł. Kontakt 603457852.
■ 3letnia sunia rasy Syberian Husky
szuka nowego domu. Szukamy dobrego i
serdecznego opiekuna, który zna potrzeby tej rasy. Kontakt 756420156.
■ Absolwentka po filologii germańskiej,
licencjat, udzieli korepetycji z języka
niemieckiego. Kontakt 509072098.
■ Bardzo ładny, odchowany szczeniak
z tzw. pochodzeniem, za niewielkie
pieniądze. Kontakt 756474833.
■ Chcę wypożyczyć odkurzać piorący
na jedną dobę, na terenie Jeleniej Góry.
Kontakt 691913845.
■ Chętnie udzielę korepetycji z języka
polskiego uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum bądź liceum. Kontakt
601876498.
■ Codziennie rano o 6.15 wyjeżdżam z Cieplic do Zgorzelca i wracam o 16.15. Szukam
dojeżdżającego chętnego aby dzielić koszty
podróży. Kontakt 888692425.
■ Dla zapracowanych i wymagających szczeniak wysokiej klasy po Championach, o umaszczeniu Merle. Komplet szczepień, metryczka,
wyprawka. 999 zł. Kontakt 603336742.
■ Dnia 2 października zaginął szczeniak.
Nazywa się Kajtek. Małego wzrostu, czarny,
kraczaste brwi. Kontakt 757524148 lub
513556349.
■ Do oddania małe kotki. Kontakt
600448687.
■ Do sprzedania biała suknia ślubna.
Suknia kupiona była w salonie. Niedrogo.
Welon i długie rękawiczki gratis. Kontakt
510289094.
■ Do sprzedania używane, markowe bluzy
młodzieżowe w rozmiarze M, L. Kontakt
511089923.
■ Drewniany konik bujany dla dziecka.
Stan oceniam na bardzo dobry. Cena około
30 zł do negocjacji. Kontakt 757531862
lub 603498998.
■ Drewno kominkowe dębowe. 125zł m3.
Kontakt 693634608.
■ Duży dywan, wymiary 3m na 2m, czarno
niebiesko biały, nowoczesny wzór. Cena 80
zł do negocjacji. Kontakt 757531862 lub
603498998.
■ Dwa fotele z dużymi oparciami, szerokie
boki, tapicerka kolor jasny brąz, w ciemno-

brązowe prążki. Stan bardzo dobry. Kontakt
757531862 lub 603498998.
■ Fotelik samochodowy Meggy 0-13kg
używany w stanie dobrym. Cena 50 zł.
Kontakt 600295366.
■ Fotelik samochodowy z funkcją nosidła dla dziecka do 9 kg. Firma Deltim,
stan bardzo dobry. Cena 250 zł. Kontakt
604620352 lub 757559307.
■ Garnitur Boss, nowy, rozmiar 48, kolor
ciemno niebieski, materiał wełna. Kontakt
503567943.
■ Huśtawka na stelażu. Pokrowiec odpinany na zatrzaski, możliwość prania.
Siedzisko usztywnione dodatkowo płytą
pilśniową, wypełnione gąbką. Kontakt
0757525904.
■ Instytut Fizyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku prowadzi rekrutację
na nową specjalność nauczycielską Fizyka z
Matematyka. Kontakt 598405331.
■ Język angielski dla dzieci i dorosłych,
wszystkie poziomy zaawansowania. Lektor
po rocznym pobycie w Szkocji z egzaminem.
Kontakt 663928834.
■ Kilkadziesiąt książek do gimnazjum
i liceum. Atrakcyjne ceny. Kontakt
696451195.
■ Kocioł 40kW, palnik olejowy, 3 zbiorniki
1000l, całe wyposażenie kotłowni. Używane
5 lat. Tanio. Kontakt 601536084.
■ Kolumny estradowe 350 wat 2 sztuki,
500 wat 2 sztuki. Sprzedam w cenie głośników Eminence. Kontakt 60585379.
■ Komplet do chrztu dla chłopca biały
rozmiar 80, trzy częściowy, czapeczka,
buciki, ozdoba na świece. Cena 50zł.
Kontakt 600295366.
■ Konwersacje w języku włoskim na
różnych poziomach wiedzy i zainteresowań
w sympatycznej atmosferze. Kontakt
511055161.
■ Książki. Chemia, zakres podstawowy K.
Pazdo oraz PO część II Operation. Kontakt
660450965.
■ Legalizacja gaśnic samochodowych.
Przeglądy, naprawa, sprzedaż wszystkich
typów. Usługi przeciwpożarowe, hydranty,
znaki ewakuacyjne. Kontakt 888328328.
■ Masaż korekcyjny stawów kręgosłupa,
relaksacyjny, izometryczny, miękkie techniki łącznotkankowe, likwidacja napięć
mięśniowych. Kontakt 788142771.
■ Matematyka 1 podręcznik i zbór zadań gdańskie wydawnictwo oświatowe
M.Karpiński, M.Dobrowolska, M.Braun,J.
Lech Zasady rachunkowości B.Padurek.
■ Maturzystka sprzeda książki do I i II klasy
liceum ogólnokształcącego. Za połowę ceny
lub do negocjacji. Kontakt 505043525.
■ Najtańsze kotły CO, prawie wszystkich
marek. Montaż w cenie kotła. Duży wybór.
Cena do uzgodnienia. Kontakt 696484516
lub 757522401.
■ Nowy nieużywany piec przenośny
stałopalny, na drzewo, węgiel. Kontakt
757558919 lub 507746559.
■ Oddam kotki w dobre ręce, w kolorze
czarnym, odrobaczone, 4 miesięczne.
Kontakt 508082888.
■ Oddam w dobre i ciepłe ręce szarą roczną Milunię z przyczyn wyłącznie
zdrowotnych. Kotek domowy lubiący
towarzystwo i przytulne mieszkanie. Kontakt
697210936.
■ Oddam w dobre ręce dorosłą kotkę
perską maści rudej, Rudooka piękność. Miłe
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usposobienie, przyjazna do ludzi. Kontakt
512489747 lub 509513737.
■ Oddam w dobre ręce małego kotka. Ma
około 4 tygodni, biały, nauczony do kuwety,
pieszczotliwy. Kontakt 757524622.
■ Owoce aronii, każdą ilość, owoce świeże,
rwane na zamówienie. Kontakt 508105686
lub 0757231027.
■ Piec centralnego ogrzewania typ Pexel.
12kw, 20 amper, 380 wolt, grzejnik elektryczny ścienny, maszynę do szycia. Kontakt
756426453 lub 661025919.
■ Piecyk gazowy z butlą, w dobrym
stanie sprzedam. Cena 250zł. Kontakt
607668778.
■ Piesek do towarzystwa, chiński grzywacz. Dla alergików i wszystkich kochających pieski. Sprzedam. Kontakt
0603465055, 0757137527.
■ Podejmę każdą prace fizyczna, mam 19lat
mam wykształcenie zawodowe w kierunku kucharz małej gastronomii. Kontakt 669367277.
■ Podręczniki Gimnazjum kl. I. Książki są
w bardzo dobrym i dobrym stanie. Kontakt
667219825.
■ Poszukuję naprawdę dobrego instruktora nauki jazdy w Jeleniej Górze, 10 lekcji.
Kontakt 511055161.
■ Potrzebni muzycy, najlepiej młodzi,
20,25 lat, by stworzyć kilka śladów.
Kontakt 695808397.
■ Poznam duszę ar tystyczną do
miłej i twórczej współpracy. Kontakt
693347146.
■ Profesjonalna krajalnica do wędlin i sera, mało używana. Kontakt
605287011.
■ Profesjonalny zespół 3osobowy. Bogaty repertuar Wokal męski i żeński. Kontakt
605210566 lub 757518272.
■ Przeglądy, legalizacje, naprawa, sprzedaż
wszystkich typów gaśnic samochodowych.
Usługi przeciwpożarowe, hydranty ,znaki
ewakuacyjne. Kontakt 888328328.
■ Przeglądy, legalizacje, naprawa, sprzedaż wszystkich typów samochodowych.
Kontakt 888328328 lub 757544475.
■ Przepiszę każdy tekst na komputerze w bardzo szybkim czasie. Kontakt
889893553.
■ Przewijak ceratowy dla dziecka, kolor beżowy
w sympatyczne misie. Zadbana, używana. Cena
25 zł. Kontakt 757531862 lub 603498998.
■ Przyjmę lub tanio kupię szczeniaka z
którego wyrośnie mały piesek, gwarantowana bardzo dobra opieka. Kontakt
667268967.

Przyjmę w miarę młodego psa lub sukę
wysterylizowaną, do stróżowania. Piesek
będzie miał doskonałe warunki bytowe. Kontakt
600084728, 605070626 lub 757610231.
■ Radiomagnetofon PROLine Power Load
z CD w bardzo dobrym stanie, przenośny z
rączką. Kolor szary metalik. Cena 160zł, do
uzgodnienia. Kontakt 507789409.
■ Rasa bokser, pręgowany, na karku charakterystyczna biała plamka, suczka, wabi się
Dejzi. Kontakt 506116461 lub 7648134.
■ Redukcja i kontrola wagi, odżywianie
sportowców, ustalenie właściwego modelu
żywienia. Kontakt 691111304.
■ Rehabilitacja, kinezyterapia, masaż. Tanio i
profesjonalnie. Kontakt 696505486.
■ Szukamy osób do prowadzenia punktów
handlowo usługowych specjalizujących się w
sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do
drukarek. Kontakt 501602732.
■ Tanio do sprzedania książki do klasy
4tej i 5tej. Ceny do uzgodnienia. Kontakt
757531862 lub 603498998.
■ Tanio kolorową pościel do łóżeczka, używaną w bdb. stanie. Wszystkie ceny do negocjacji.
Kontakt 757531862 lub 603498998.
■ Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy
skóropodobny, kolor kremowy, narożnik
i fotel. Cena do uzgodnienia. Kontakt
501541503.
■ Tanio sprzedam łóżeczko dziecięce i stolik z krzesełkiem. Kontakt 757525904.
■ Tanio sprzedam w całości lub osobno
kolorową pościel, ochraniacze do łóżeczka,
chodzik i przewijak ceratowy. Kontakt
757531862 lub 603498998.
■ Tapczan półka do spania, po złożeniu są
dwa biurka rozkładane , regał, szafa. Cena
do uzgodnienia. Kontakt 605378167.
■ Trzy częściowy, rozmiar 80, biały,
buciki, czapeczka, ozdoba na świece w
stanie bardzo dobrym. Cena 50 zł. Kontakt
600295366.
■ Ubranka dla dzieci chłopca, dziewczynki.
Czyste, niezniszczone, dobrej jakości.
Kontakt 511089923.
■ Udzielę korepetycji z chemii dla uczniów z
gimnazjum i szkoły średniej. 20 zł za godzinę.
Kontakt 502359255 lub 757122173.
■ W sobotę 16.09.2006 lub w niedzielę
17.09.2006 zabiorę ze sobą osoby, (3
miejsca) do Niemiec na trasie Jelenia Góra,
Koblenz. Kontakt 757521711.
■ W sobotę 30 września na trasie Anilux,
Perła Zachodu zgubiłem aparat cyfrowy
Sony DSC H1 w czarnym pokrowcu.
Kontakt 509663173.
■

Z powodu wyjazdu pilnie oddam 2,5letnią suczkę owczarka. Jest wysterylizowana,
posiada książeczkę zdrowia i wszystkie aktualne szczepienia. Kontakt 604580606.
■ Zagramy i poprowadzimy Twoje wesele.
Bogaty repertuar, konkursy do uzgodnienia.
Płyta Demo do posłuchania. Kontakt
605210566 lub 757518272.
■ Zbiór zadań z elektrotechniki Henryk
Rawa i Marek Siwiński, stan idealny, cena
10zł. Kontakt 665581294.
■ Zespół muzyczny Duo Topaz. Bogate instrumentarium i repertuar.
Oprawiamy wesela, dancingi, karaoke
i wiele innych. Kontakt 693295832
lub 757174298.
■ Zespół muzyczny, wesela, imprezy, duże
doświadczenie, stare i nowe przeboje. Konkurencyjne ceny. Kontakt 502731859.
■ Zielony stół rozsuwany ,sześć tapicerowanych krzeseł w bardzo dobrym stanie
sprzedam. Kontakt 602728319.
■ Biurko w kolorze bukowym, użyane ale
w bardzo dobrym stanie o wymiarach 90 na
60, 2 półki szuflada i półka pod klawiaturę.
Tel. 503488320.
■ Dekoder Cyfry plus wraz z kartą kupię, może być nieaktywna. Chodzi mi
o odbiór kanałów niekodowanych. Tel.
603344177.
■ Dużą narożną kanapę oraz szafki oszklone i z szufladami, stan bardzo dobry.
Tel. 601718968.
■ Duży dywan, wymiary 3na 2 metry. Kolor
czarno niebiesko biały, nowoczesny wzór.
Stan dobry. cena 80 zł. Tel. 757531862
lub 603498998.
■ Kocioł elektryczny kupię do CO, jednofazowy, ok. 4, 5 KW. Kontakt 501736644.
■ Książki do gimnazjum. Klasa 3, biologia,
matematyka, historia, fizyka, geografia,
chemia, j. polski. Kontakt 7675330.
■ Książki do gimnazjum. Klasa 3, biologia,
matematyka, historia, fizyka, geografia,
chemia, j. polski. Tel. 757675330.
■ Kupię kamionkę bolesławiecką, pisakową, bez malowanych wzorów. Kontakt
512472896.
■ Masaż korekcyjny stawów kręgosłupa,
relaksacyjny, izometrzyczny, miękkie
techniki łącznotkankowe, likwidacja napięć
mięśniowych. Kontakt 788142771.
■ Orbitreka używanego w dobrym stanie
sprzedam. Fantastycznie modeluje sylwetkę. Cena 100 zł. Tel. 604054348.
■ Pies Amstaff czeka na partnerki. Tel.
667209919.
■
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Piękną suknię ślubną, kolor biały, gorset,
spódnica, dodatki, rozmiar 36, wzrost
165cm. Tanio, cena do uzgodnienia. Kontakt
660408360.
■ Szukam osoby przywożącej węgiel z
Czech. Kontakt 757674092.
■ Zespół muzyczny, wesela, imprezy, duże
doświadczenie, stare i nowe przeboje. Konkurencyjne ceny. Kontakt 502731859.
■

Różne
Usługi
■ Auto Naprawa. Wyłącznie mechanika.
Możliwy dojazd. Szybko tanio i solidnie.
Kontakt 669328500.
■ Cięcie drewna opałowego. Kontakt
889841156.
■ Dj z własnym sprzętem. Tanio. Kontakt
880096758.
■ Dla zapracowanych i wymagających, niekłopotliwy, odchowany szczeniak wysokiej klasy
o umaszczeniu Merle. Kontakt 603336742.
■ Drewno kominkowe i opałowe. 100
zł na mkw. Możliwość dowozu. Kontakt
757526138 lub 693651936.
■ Dysponuję własnym profesjonalnym
sprzętem do nagłośnienia i oświetlenia.
Kontakt 601614847.
■ Egzaminator przygotuje do matury
pisemnej i ustnej. Kontakt 605055843.
■ Gabinet Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji zaprasza. Centrum Jeleniej Góry.
Kontakt 507319150.
■ Hydrofor kompletny 160l ocynkowany sprzedam. Cena 330zl. Kontakt
603100196.
■ Jestem nauczycielka angielskiego i
tanio udzielę korepetycji z angielskiego na
różnych poziomach. Posiadam doświadczenie. Kontakt 756419664.
■ Jestem studentką IV roku filologii
romańskiej. Udzielę korepetycji na terenie
Jeleniej Góry lub Kowar na wszystkich
poziomach. Tel. 501151265.
■ Jeśli nie masz dostępu do komputera
a potrzebujesz napisać ważny dokument,

wszelkiego rodzaju to ja za niewielką
opłatę wykonam daną rzecz. Kontakt
510172714.
■ Profesjonalny manicure i pedicure oraz
stylizacja paznokci metodą żelową i metodą
fiberglass bez wychodzenia z domu. Tel.
663548891 lub 756425750.
■ Serwis komputerowy. Naprawa komputerów, pogotowie ratunkowe. Kontakt
605928901.
■ Zespół muzyczny Duo Topaz. Skład 2
lub 3 osobowy. Bogate instrumentarium.
Oprawiamy muzycznie imprezy wszelkiego rodzaju. Kontakt 757174298 lub
693295832.
■ Jednoosobowa firma z Jeleniej Góry wykona różne usługi montażowe, budowlane i
remontowe. Kontakt 606255810.
■ Jeśli nie masz dostępu do komputera
a potrzebujesz napisać ważny dokument,
wszelkiego rodzaju to ja za niewielką
opłatę wykonam daną rzecz. Kontakt
510172714.
■ Jeżeli interesuje Cię inwestowanie w siebie i zarabianie pieniędzy zadzwoń. Kontakt
601912975 lub 665930999.
■ Łóżeczko z materacem, pościel używaną, 2 ochraniacze w bdb stanie. Sprzedam
całość lub osobno. Cena do uzgodnienia.
Kontakt 757616161 lub 888693232.
■ Masaż relaksacyjny, sportowy, klasyczny
i erotyczny. Możliwość dojazdu do klientki.
Kontakt 885307725.
■ Medyczne Studium Zawodowe Wydział Techniki Dentystycznej ogłasza
nabór na rok szkolny 2006,2007. Kontakt
242628731.
■ My cie okien. Tanio. K ont akt
757524367.
■ Mycie pomników specjalnymi preparatami. Tanio i solidnie. Kontakt 757524367.
■ Na zamówienie schody, drzwi, okna
także stolarkę typu carport, ogrody zimowe. Zapraszam do Lubania Śląskiego.
Kontakt 757222172, 757758092 lub
602800185.
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Naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego. Wykonanie i administracja
sieciami. Projekty graficzne. Kontakt
880844720.
■ Naprawy u klienta i w warsztacie
sprzętu AGD. Kontakt 756421597 lub
608812320.
■ Nauczycielka przedszkola z 16letnim
stażem zaopiekuje się dzieckiem od 2
lat. Szczegóły do uzgodnienia. Kontakt
757524639 do godziny 20.00.
■ Oddam osobie potrzebującej wersalki,
szafę, sofę, lodówkę, wymagany własny
transport. Kontakt 695561709.
■ Oddam w bardzo dobre ręce urocze
4tyg. kocięta. Lulu czarno biała, Jasiu
biało popielaty. Samodzielne, korzystają z
kuwety. Kontakt 603100196.
■ Pilot wycieczek czeka na zlecenia.
Kontakt 693486137.
■ Potrzebuję transportu mebli składanych
o wymiarach 200, 50, 35 w paczce
i rzeczy osobistych do Międzyrzecza.
Płace za paliwo. Kontakt 665990361 lub
661910883.
■ Pracownia Plastyczno Krawiecka w
Jeleniej Górze przy ul. A. Krajowej 13 poleca
swoje usługi. Kontakt 693652661.
■ Pracownik służb BHP poleca swoje usługi z zakresu BHP. Uprawnienia inspektora.
Kontakt 601614755.
■ Profesjonalne usługi remontowo budowlane w zakresie gładzie gipsowe,
sufity podwieszane, malowanie, tapetowanie, glazura, panele itp. Kontakt
605082624.
■ Profesjonalny zespół dwu lub trzyosobowy. Posiadamy profesjonalne nagłośnienie
i oświetlenie. Kontakt 605210566 lub
757518272.
■ Profesjonalny zespół muzyczny, duet
lub trio. Płyta DEMO do posłuchania jak
gramy i śpiewamy. Akordeon, saksofon
tenorowy, gitara elektryczna. Kontakt
605210566.
■ Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych. Nadzory, kosztorysowanie. Kontakt
757521551 lub 601946384.
■ Prowadzisz działalność gospodarczą,
chcesz zaoszczędzić połowę składki Zus.
Kontakt 669164306.
■ Przegrywanie z kaset Vhs, S Vhs,
Digital8, Dv, Hi8 na nośniki Dvd. Kontakt
607152966.
■ Przepisywanie na komputerze, tekstów,
dokumentów, prac magisterskich, i tym
podobne. Kontakt 601573509.
■ Przepiszę każdy tekst na komputerze w
bardzo szybkim czasie. Niskie ceny. Kontakt
512248681.
■ Przeprowadzki oraz transport towarowy,
krajowy i międzynarodowy z każdego
zakątku kraju i Europy pod wskazany adres.
Kontakt 692168300.
■ Przewiozę jakikolwiek towar. Stawka do
dogadania. Duże doświadczenie. Kontakt
607644682.
■ Radiomagnetofon ProLine Power
Load na CD w bardzo dobrym stanie,
przenośny z rączką. Cena. 160 złotych,
do uzgodnienia. Kontakt 757531862 lub
507789409.
■ Rehabilitacja, kinezyterapia, masaż.
Tanio i profesjonalnie. Dojazd do klienta.
Kontakt 696505486.
■ Rozbieramy każdego rodzaju piece.
Tanio. Kontakt 757524367.
■

Serwis komputerowy. Naprawa komputerów, pogotowie ratunkowe. Kontakt
605928901.
■ Strojenie, naprawa, kupno, sprzedaż, wypożyczanie, transport, remonty,
renowacje pianin i fortepianów. Kontakt
607308794.
■ Szafy wnękowe, garderoby, kuchnie,
meble łazienkowe oraz sypialnie. Wykonamy każdy mebel na życzenie klienta. Kalisz.
Kontakt 697175200.
■ Szkolenia oraz kompleksowa obsługa
firm, szkół z zakresu BHP i PPOŻ. Kontakt
665835877.
■ Szukam kierowcy z busem na min.
8 osób na jednodniowy wyjazd do
Śrema i z powrotem. Proszę o oferty z
ceną. Wyjazd 6 października. Kontakt
667556840.
■ Szukam przedszkola organizującego
małe grupy dzieci lub grup zabaw dla
maluchów, dla dziecka 2,5roku. Kontakt
609042697.
■ Ściąganie simlocków po 10 zł. Kontakt
669417059.
■ Ściągnę każdy dług pieniężny. Bez
ryzyka. Kontakt 669644659.
■ Tanie i profesjonalne układanie paneli.
Kontakt 502393358.
■ Tanio, szybko, profesjonalnie układamy
panele podłogowe. Kontakt 502393358.
■ Tipsy żelowe. Od 50 zł. Dojazd do
klienta lub wykonanie u mnie. Kontakt
696976172.
■ Twoja Noc Poślubna i nie tylko na Dvd.
Na życzenie montaż komputerowy. Kontakt
607152966.
■ Tynki gipsowe i cementowo wapienne agregatem tynkarskim wykańczanie wnętrz. Kontakt 607488057 lub
501763097.
■ Udzielam korepetycji z języka niemieckiego dla początkujących jak i zaawansowanych. Kontakt 502081727.
■ Usługa przegrywania z kaset kompaktowych, taśm szpulowych oraz płyt analogowych. Czyszczenie nagrań z szumów.
Kontakt 607152966.
■ Usługi elektryczne, naprawy domowe,
awrię, usterki. Szybko i profesjonalnie.
Kontakt 609911877.
■ Usługi internetowo techniczne, budowa
sieci komputerowych, serwis oraz budowa
i rozbudowa zestawów komputerowych i
inne. Kontakt 505530518.
■ Usługi krawieckie. Dekoracja wnętrz z
tkanin. Doradztwo, projekt, pomiary, szycie.
Spotkania indywidualne w domu klienta.
Kontakt 693021008.
■ Usługi w zakresie szycia firan, zasłon,
obrusów i poszewek według życzeń kienta.
Dodatkowo reperacja odzieży. Kontakt
757648845 lub 604222937.
■ Videofilmowanie, śluby, wesela, szyfrowe nagranie, z zapisem na Dvd. Przystępna cena do uzgodnienia. Kontakt
515395029.
■ W jeden dzień założymy Ci nową spółkę.
Minimum formalności. Kontakt 600269221
lub 123953020.
■ Wizytówki, ulotki, teczki, foldery, strony www, gadżety reklamowe. Kontakt
757531542 lub 607512219.
■ Wycieczki, doradztwo turystyczne,
rezerwacja noclegów, podnajem aut,
usługi przewodnicko pilotażowe. Kontakt
757531542 lub 607 512 219.
■

Wykonam gładzie bez kurzu płytki
malowanie ścianki i sufity z płyt, ogólne remonty. Kontakt 757515935 lub
691038181.
■ Wykonam systemy sterowania na mikrokontrolerach, mierniki parametrów środowiskowych. Programy do wizualizacji sterowania na
komputery PC. Kontakt 605965852.
■ Wykonamy budowę, przebudowę oraz
remont piecy. Istnieje możliwość dostarczenia bardzo ładnych kafli na piece
oraz kominki. Kontakt 692271828 lub
757523664.
■ Wykonujemy na zamówienie meble
kuchenne, sypialnie, szafy z drzwiami
przesuwanymi, garderoby. Bezpłatny transport oraz montaż. Kontakt
692168300.
■ Wysokościowa ścinka drzew w trudnych
warunkach z zastosowaniem technik alpinistycznych. Kontakt 505836753.
■ Wywrotka 12 lub 16 ton ładowności.
Przewóz kruszywa, roboty ziemne. Mysłakowice. Kontakt 608649813.
■ Zaprojektujemy i wykonamy na
zamówienie meble na wymiar. Bezpłatny transport oraz montaż na terenie
województwa dolnośląskiego. Kontakt
692168300.
■ Zaprojektujemy, fachowo doradzimy
i wykonamy meble, garderoby, meble
biurowe, meble hotelowe, recepcje, a
także pomożemy w montażu mebli. Kontakt
510111337.
■ Zespół muzyczny Duo Topaz. Skład
dwu lub trzy osobowy. Bogate instrumentarium. Wesela, karaoke i inne.
Konkurencyjne ceny. Kontakt 757174298
lub 693295832.
■ Zespół muzyczny na wesela, dancingi,
biesiady, karaoke i inne. Duże doświadczenie, skład dwu lub trzyosobowy, dodatkowo
akordeon i gitara. Kontakt 607820445.
■ Zespół muzyczny Prestiż. Profesjonalne
prowadzenie imprez rozrywkowych ,
doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą,
obycie sceniczne. Kontakt 502731859.
■ Zespół muzyczny, trio. Profesjonalne prowadzenie wszelkich imprez rozrywkowych,
bogaty repertuar. Wesela, biesiady, bele.
Kontakt 606302931 lub 605289939.
■

Edukacja
Jestem nauczycielką angielskiego i t anio udzielę korepet ycji z
angielskiego na różnych poziomach.
Posiadam doświadczenie. Kontakt
756419664.
■ Jestem studentką matematyki na
politechnice śląskiej w Gliwicach.
Korepetycji na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Kontakt
608492018 lub 322301067.
■ Jestem studentką III roku KK i
udzielam korepetycji z języka angielskiego, zrozumiale i tanio 20zł na
godzinę. Kontakt 665213350.
■ Język polski, korepetycje. Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego. Kwalifikacje pedagogiczne.
Kontakt 502356513.
■ Język rosyjski. Korepetycje, tłumaczenia, konwersacje, pomoc w pisaniu.
Mgr. filologii rosyjskiej Uniwersytetu
Jagielońskiego. Kontakt 665446212.
■ Język włoski, konwersacje, dyspozycyjność. Kontakt 511055161.
■

Korepetycje matematyka. Cena 25zł za
godzinę. Kontakt 504735769.
■ Korepetycje z języka angielskiego,
zrozumiale i tanio. Studentka III roku KK.
Kontakt 665213350.
■ Korepetycje z języka francuskiego u
ucznia w domu. Zakres szkoły podstawowej
i średniej. Cena za godzinę lekcyjną 25zł.
Kontakt 509120348.
■ Lektor języka niemieckiego w
szkole językowej. Odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Profesjonalne zajęcia. Kontakt
665248529.
■ Matematyka korepetycje na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej.
Kontakt 502302341.
■ Nauczyciel języka angielskiego. Zajęcia
indywidualne i kursy zorganizowane,
przygotowanie do egzaminów językowych.
Kontakt 508209645.
■ Nauczyciel języka angielskiego.
Zajęcia indywidualne i kursy zorganizowane. Egzaminy językowe, nowa matura,
konwersacje, korepetycje. Kontakt
508209645.
■ Nauczyciel matematyki, korepetycje,
przygotowanie do testów kompetencji.
Kontakt 691560406.
■ Nauczycielka chemii udzieli korepetycji
przygotowujących do egzaminów wstępnych na studia medyczne i weterynaryjne.
Kontakt 505170538.
■ Studentka anglistyki udzieli korepetycji,
pomoże, nauczy. Zapewniam materiały.
Kontakt 603258338.
■ Studentka pedagogiki udzieli korepetycji. Posiadam doświadczenie w pracy
z dziećmi z różnego typu dysfunkcjami.
Kontakt 667557563.
■ Udzielam korepetycji z matematyki
na dowolnym poziomie zaawansowania.
Najniższa cena oraz wysokie kwalifikacje.
Kontakt 609765947.
■ Udzielę korepetycji z chemii w zakresie gimnazjum i I klasy LO. Bardzo
dobry poziom, przyjazna atmosfera,
własne pomoce naukowe. Tanio. Kontakt
606875179.
■ Udzielę korepetycji z chemii, 15zł na
godzinę. Kontakt 501351006.
■ Udzielę korepetycji z języka angielskiego, w godzinach porannych lub
popołudniowych w przystępnej cenie.
Cena 503766339.
■

Drobne
02.10 w okolicach Flory zaginął
mały czarny szczeniak, kundelek z
krzaczastymi brwiami. Znalazcę prosimy
o informacje. Kontakt 757524148 lub
513556349.
■ 28 października zaginął w okolicach
Łysej Góry w Dziwiszowie pies rasy Syberian
Husky czerwono biały. Miał kolczatkę, tatuaż
w uchu. Kontakt 603954845.
■ Znalazłam brązowego psa. Kontakt
602297726.
■ Znaleziono 2 psy owczarki w Sobieszowie. Kontakt 503151218.
■

Towarzyskie
Dla Pań w każdym wieku. Tomcio Paluszek i nie tylko. Kontakt 516706642.
■ Poznam mężatkę z Jeleniej Góry w wieku
min. 35 lat atrakcyjna do przyjaźni. Ja mam
29 lat. Kontakt 504598471.
■
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ROZRYWKA

HOROSKOP

23

BARAN 21.03 - 21.04
Twoja obecna sytuacja
może nie napawa optymizmem,
ale to chwilowa niedyspozycja.
Za kilka dni będzie lepiej.

BLIŹNIĘTA 21.05 - 21.06
Masz spore kłopoty. Jednak
spotkasz osobę, która będzie
Twoim sprzymierzeńcem. Razem pokonacie problemy.

LEW 23.07 - 23.08
W Twoim życiu osobistym
nastąpi małe zawirowanie.
Na Pojawi się ktoś, kto będzie
chciał pokrzyżować plany.

WAGA 24.09 - 23.10
Spokojny tydzień. Małe
kłopoty w miłości ale tylko
chwilowe. Spraw ukochanej
osobie jakiś prezent.

STRZELEC 23.11 - 21.12
Czeka Cię ciężki tydzień.
Mimo to możesz liczyć na
swoich bliskich, którzy podtrzymają Cię na duchu.

WODNIK 21.01 - 21.02
Nie możesz być taki nerwowy. Jesteś przewrażliwiony
i dlatego nie dopisuje Ci humor.
Uśmiechnij się.

BYK 21.04 - 21.05
Sytuacja finansowa może
ulec zmianie. Zacznij oszczędzać, żeby nie zostać bankrutem. Uważaj na czarne koty.

RAK 22.06 - 22.07
Już wkrótce czeka Cię zastrzyk finansowy. Jednak nie
bądź rozrzutny, bo pieniądze za
chwilę będą Ci potrzebne.

PANNA 24.08 - 23.09
Czekają Cię niepowodzenia. Jednak nie załamuj rąk.
Staraj się polepszyć sytuację a
czeka Cię niespodzianka.

SKORPION 24.10 - 22.11
Jeżeli myślisz, że wszystko
stracone to grubo się mylisz.
Rozwiązanie problemów jest
w zasięgu ręki.

KOZIOROŻEC22.12-21.01
W weekend zaszalejesz.
Musisz uważać jednak, bo
czeka na Ciebie wiele pokus.
Nie możesz im ulec.

RYBY 21.02 - 21.03
Czeka na Ciebie egzotyczny
wyjazd. Możesz jednak popełnić
błąd i przegapić tę wspaniałą
okazję. Miej się na baczności.

OD A DO Ż
3

ROZWIĄZANIE

1

2

3

4

5

6

7

8

ż

8
4

5

A
6
2
7

K) turecka pieczeń z jagnięcia (5)
L) pochlebca (5)
Ł) samica daniela (5)
M) soczy s t y owoc tr opikalny (5)
N) można z niej ziewać (4)
O) między wyrazami lub wierszami (6)
P) kraj lub kapelusz (6)
R) nim oblewają się wstydliwi (9)
S) ... Batory, król Polski (6)

Każdy odgadniety wyraz wpisuj pozio- 1
mo i pionowo. W rozwiązaniu należy
podać wszystkie odgadniete słowa.

2

2

1. ciasto na Wielkanoc.
2. fartuch Borynowej.
3. twórca.
4. w parze z metą.
5. azjatyckie państwo.
6. trzy miesiące.

6

3

4

5

3
4
5
6

Szyfrogram

1

A) w nim pływają welony (8)
B) sprinterka (9)
C) tam przejście graniczne na
Słowację (6)
D) w oponie (5)
E) imię Hemingwaya (6)
F) spilśniona wełna (4)
G) kończy rundę bokserskiej
walki (4)
H) najwyższe góry (8)
I) jaja pstrąga (4)
J) harnaś z serialu (7)

Magiczny kwadrat

T) mleczne cukierki (5)
U) obfity plon (7)
W) sierść lamy (5)
Z) uskok muru (5)
Ż) wytapiane w dymarce (6)

Przy definicjach (w kolejności alfabetycznej)
podano pierwsze litery
i długość haseł. Litery od 1
do 8 utworzą rozwiązanie.

A3
B 22
C 28
D 13
E 6
F 11
1

2

18

29 19

12

1

25

20 14 17

24 5
10

23 26 4
21 16

27 8

7

15

3

2
4

A) węch
8) okulary zjazdowca
C) moher
D) graniczy z Niemcami
E) prezydent Rosjan
F) do nich należą jaszczurki

9

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29

Przygody Jelusia Jak dobrze być chirurgiem!

Litery z pól ponumerowanych,
napisane w kolejności od 1 do 29,
utworzą rozwiązanie - przysłowie
Chińskie
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24 Z OSTATNIEJ STRONY

wasze fotki. Nasze Pociechy

ZAK¥TEK JELONKI

Sekretne ścieżki
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Wartość parku w roku 1655 wyceniono na 500
guldenów. Dziś dla mieszkańców jest bezcennym
miejscem ciekawych spacerów, na których można podziwiać nieczęsto spotykane okazy skałek,
przepięknych alejek i rzeźbionych w skałach
elementów. I zabytkowy pałac.
Fot. Marek Tkacz

Klaudia

l
Dome

Dawid

CZYTELNIKU! Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję. Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Klonowica 9, 58-500 Jelenia Góra lub e-mailem: redakcja@jelonka.com

JELENIA GÓRA Od dzieciństwa było w niej coś z policjanta

Detektyw w spódnicy
nie lubi szczurów
Kiedy studiowała ekonomię nie myślała, że zostanie oficerem w policji. Zaczęła pracować jako nauczycielka, ale
uznała, że potrzebuje bardziej dynamicznego zajęcia.

Fot. Marek Tkacz

paulińskich pochodzą
z 1655 roku, w którym to
przejęli je jezuici od Baltazara Kohlera za 500 guldenów. W połowie XIX wieku
folwark przejął zamożny
jeleniogórski fabr ykant
Richard von Kramst, któr y zbudował rezydencję
w stylu średniowiecznych
zamków.
Po 1945 roku Paulinum
stało się największą skarbnicą odnajdywanych na
Dolnym Śląsku dzieł sztuki,
skradzionych z terenu Polski przez Niemców. Obok
Skarbnicy Muzealnej Ministerstwa Kultury i Sztuki
w posiadłości utworzono
dom wypoczynkowy dla
historyków sztuki.
W 1952 roku obiekt
przejęło wojsko. Wówczas
został przebudowany.
Pałac współcześnie, po
gruntownej rekonstrukcji,
nie stracił nic z dawnego stylu i klasy. Zadbano
o perfekcyjne odtworzenie
architektonicznych detali,
którymi zabytek szczycił się
w czasach swojej świetności, którą nie dawno temu
odzyskał.
Angelika Grzywacz

W następnym numerze:

JELONKA Z LOTU PTAKA
Zobacz nietypowy widok gmachu Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Żeromskiego w Jeleniej Górze.

JELONKA WCZORAJ
Przeczytaj o kulisach historii gmachu
Teatru Jeleniogórskiego im. Norwida.

Fot. Angelika Grzywacz

Park Paulinum zaprasza ciekawą kompozycją
zabytkowych skałek, tajemniczych przejść i wyremontowanego w nowoczesnym
stylu pałacu. Nazwa parku
pochodzi od imienia pierwszego superiora zakonu
jezuitów, Paula Kottinga.
Wycieczka w to wyjątkowe miejsce rozpoczyna
się od ulicy Nowowiejskiej.
Po drodze mijamy komendę
policji.
Kilkaset metrów wyżej
przywita nas brama z napisem „Pałac Paulinum”,
a tuż za nią już całe mnóstwo
tajemniczych niespodzianek. Jedną z nich jest skalna
kapliczka, która można podziwiać, niestety, tylko zza
krat. Niemniej warto.
Po drodze na szczyt
wzgórza zobaczymy przepiękne okazy skał, które
niczym rzeźbione pozują
do zdjęć razem ze słońcem. Na wzgórzu czeka na
nas kamienna ławeczka,
wyrzeźbiona w skale, która jest zarazem punktem
widokowym.
To piękne miejsce ma
ciekawą historię. Pierwsze wzmianki o dobrach

a

ld
Maty

an
t
s
i
r
T

Victoria

Oficer prasowa
KMP, nadkom.
Edyta Bagrowska

Angelika Grzywacz: Jest
pani postrzegana jako osoba delikatna. To nie pasuje
do policjantki…
Edyta Bagrowska:
Jestem przede wszystkim kobietą dynamiczną.
Praca oparta na monotonnym powtarzaniu tych
samych czynności nie
przynosiła mi satysfakcji. W policji mogę się
realizować zawodowo.
Przede wszystkim mam
tu kontakt z ludźmi
i zawsze coś się dzieje.
Moje główne cechy
to optymizm. Praktycznie brak we mnie pesymizmu. Poza tym
otwartość i energiczność. Choć mam silny charakter, często się
wzruszam, czasami złoszczę,

ale nie narzekam. Wzrusza
mnie ludzka krzywda.
Czy chciała pani zrezygnować ze służby w policji?
W kość dostałam w policyjnej szkole w Legionowie: sześć
miesięcy chodziliśmy ubrani w
moro, w ciężkich butach, z bronią, kajdankami. Uczyliśmy się
technik interwencji i strzelania.
To był czas, kiedy naprawdę poczułam, co to jest praca w policji.
Ale nie zrezygnowałam.
W pracy pomaga pani
wygląd: czy to prawda?
Czasami tak. Zawsze
uroda osobista spotyka się
z pozytywnymi reakcjami.
Czy służba w policji ogranicza pani życie prywatne?
Muszę być dyspozycyjna. Na
pewno ogranicza to moje możliwości częstego przebywania
z rodziną.

Na szczęście w wychowywaniu jedenastoletniego
syna Bartka, pomaga mi
moja mama. St aram się
wygospodarować dla nich
c z a s . We e ke n d y z a w s z e
spędzamy razem. Co roku
jeździmy na dwutygodniowe wakacje.
Odrobina szaleństwa?
Nic nie powiem.
(śmiech)
Kim chciała pani zostać jako dziewczynka?
Lekarzem. Skończyłam
ogólniak o profilu biologiczno-chemicznym. Jednak
wyszło inaczej.
Czego się pani boi?
Strzelania raczej nie, ale
za to myszy i szczurów – bardzo. Jak je widzę, zazwyczaj
przeraźliwie krzyczę.
Dziękuję za rozmowę.

