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PLUS TYGODNIA
Elżbieta Terlega-Stachów
muzyk i pedagog

Panią Elżbietę, absolwentkę PWSM we
Wrocławiu, krytyka muzycznego, publicystkę,
pedagoga i muzyka, pamięta każdy, kto w
minionych latach skończył Państwową Szkołę
Muzyczną I i II stopnia w Jeleniej Górze. W
pamięć zapadła też melomanom, bo anonsowała niemal każdy koncert w Filharmonii
Dolnośląskiej, a wcześniej – w Państwowej
Orkiestrze Symfonicznej. Od pewnego czasu już
się przed koncertami nie pojawia. Szkoda, bo
mało kto potrafi tak zgrabnie wprowadzić słuchaczy w nastrój dzieła, które za chwilę usłyszą,
podając przy okazji najważniejsze informacje o
kompozytorze i jego epoce. W miniony piątek
Elżbieta Terlega-Stachów przypomniała swoją
klasę konferansjera i pedagoga zapowiadając
Koncert Absolwentów PSM I i II stopnia im.
Moniuszki w Jeleniej Górze.

(tejo)
O Koncercie Absolwentów PSM I i II
stopnia czytaj na stronie 19

Ullrich Junker
inżynier, pasjonat historii

O kolejne cenne transkrypcje dawnych tekstów napisanych ręcznie
trudno odczytywalnym pismem gotyckim (kronika miejscowości powiatu
jeleniogórskiego i lwóweckiego, kronika Cieplic Altamanna, a także transkrypcje napisów epitafijnych na grobowcach
rodzinnych dawnego cmentarza przy Kościele
Łaski pod Krzyżem Chrystusa) wzbogaciła się
w minionym tygodniu Książnica Karkonoska.
To zasługa Ullricha Junkera, który poświęca
swój wolny czas na rozszyfrowanie tajemnic minionych epok.
Ullrich Junker, którego rodzice mieszkali do 1945 roku w Hermsdorfie
(Sobieszów) zawodowo z historią nie
ma nic wspólnego. Jest inżynierem
i konstruktorem turbin wodnych
firmy Andritz Hydro. Realizował
potężne projekty w elektrowni
„Żelazne Wrota” na Dunaju,
tamę „Stary Assuan” na Nilu. W
Polsce przebudowywał elektrownie wodne na Solinie i Żarnowiec.

(tejo)

– Witam was w moim rodzinnym mieście, Jeleniej Górze – powiedział Marcin Wyrostek, który 24 maja w Teatrze Norwida
zagrał obiecany zimą koncert w podziękowaniu za głosy,
gwarant jego sukcesu w programie „Mam talent!”.
Wyrostka oklaskiwał niemal
komplet publiczności. Wirtuoz
na początek brawurowo, choć z
dużą doza improwizacji, wykonał

Toccatę d-moll Jana Sebastiana Bacha. Później nastąpiła ceremonia
wręczenia podwójnej platynowej
płyty, którą zespół Tango Corazón

Fot. Konrad Przezdzięk

Quintet otrzymał za świetną sprzedaż krążka „Magia del Tango”.
Nagrody wręczył prezydent miasta
Marek Obrębalski.
Wyróżnienia otrzymali zarówno sam bohater wieczoru jak
i członkowie zespołu: Mateusz
Adamczyk – skrzypce, Agnieszka
Hasse – fortepian, Daniel Popiałkiewicz – gitara, Piotr Zaufal – bas
oraz Krzysztof Nowakowski - instrumenty perkusyjne.
Później brzmiała już tylko muzyka: wspaniałe show dźwięku i
światła. Marcin Wyrostek dziękował swojej rodzinie i dedykował
jej utwór Piazzolli „Milonga del
Angel”. Każde dzieło opatrzył
też krótkim komentarzem. Niespodzianką wieczoru był występ
wokalisty, Marcina Jajkiewicza,
który zaśpiewał partię solową „Vuelvo al Sur” (Wracam na południe)
A. Piazzolli.

Więcej – na stronie 14.

KRADŁ, BO ZBIERAŁ NA AUTO
Pracownik jednego z marketów
systematycznie wynosił ze sklepu
sprzęt RTV, aby z pomocą wspólniczki
sprzedać go w sieci, a pieniądze dołożyć do puli na samochód. W ten sposób
„zarobił” cztery tysiące złotych.
Para przyznała się do przestępczego

Po długich staraniach o pomieszczenia, a następnie o
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, Poradnia
Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Jeleniej Górze
w końcu otwiera dzienny oddział dla alkoholików.

Cieplice z kwiatami i glinoludami
W sobotnie popołudnie Park Zdrojowy w Cieplicach zapachniał aromatami kwiatów i ziół, które wystawiono na liczne
stoiska tradycyjnego kiermaszu. Atrakcją były też kojarzone
dotąd z Bolesławcem
glinoludy.

Amatorzy roślin doniczkowych i ziół bez
wątpienia znaleźli
coś dla siebie. Nie
zabrakło straganów z
biżuterią, słodyczami,
obrazami i ceramiką.
Impreza odbyła się
w ramach XXXVII
Wiosny Cieplickiej. Niewątpliwą
atrakcją dnia były
bolesławieckie

glinoludy, które paradowały
po parku i placu
Piastowskim.
Można było zrobić
sobie z nimi zdjęcie.
Kto chciał, sam mógł

stać się glinoludem. Z takiej okazji
skorzystała szefowa
Przystani
Twó r c z e j
Ewelina
Marciniak,
która spac e r owa ł a
razem z

gośćmi po parku i
deptaku.
Rozstrzygnięto
konkurs fotograficzny „Cztery pory
roku w Cieplicach”
edycja Wiosna. W
muszli koncertowej
wystąpił Jeleniogórski Chór Kameralny
pod dyrekcją Joanny
Moryc. Zespół działa przy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

procederu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Odpowie za
kradzież. Grozi za to kara do pięciu lat
więzienia. Takie same konsekwencje
grożą jego wspólniczce, której zostanie
postawiony zarzut paserstwa.

(tejo)

MONAR DLA ALKOHOLIKÓW

Zajęcia dla siedmiu osób rozpoczną
się 14 czerwca. Trwa nabór osób uzależnionych. Zorganizowana terapia
będzie prowadzona przez specjalistów
(tejo) pięć dni w tygodniu od poniedziałku

Fot. Gabi
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NA TOPIE

Czarodziej akordeonu zagrał u siebie

Fot. Gabi

DZIŚ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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Dał trzydziestominutowy popis
swych umiejętności.

(Gabi)

do piątku od godziny 9.00 do 14.00.
Poza zajęciami standardowymi czyli
psychoedukacją, psychoterapią związana z terapią uzależnień od alkoholu,
dwa razy w tygodniu pacjenci będą
mogli skorzystać z arteterapii, zajęć z
malowania czy rękodzieła, pantomimy
czy obsługi komputera.
Osoby chętne, które mają problem z
alkoholem, mogą się zgłaszać osobiście
(ulica Wolności, naprzeciwko byłego
szpitala), lub dzwoniąc pod numer
75 64 3390 lub na numer zaufania
91288.

(Angela)
Na ratunek ekologom

W środę odbyło się pierwsze
zebranie założycielskie Międzynarodowego Towarzystwa Przyjaciół
Dworu Czarne. Dzięki niemu Fundacja Kultury Ekologicznej będzie
miała szansę dalszego działania i
realizowania swoich celów. Wszystko z inicjatywy Niemców, którzy
znaleźli się wśród członków nowego
gremium obok znanych postaci z
życia naszego miasta oraz Czechów.
Członkowie będą płacili składki,
które zapewnią funkcjonowanie
FKE, związanej z Dworem Czarne
od początku jego rewaloryzacji.

(Angela)
Szkolny pałac na sprzedaż

Trwa wycena Pałacu Królewskiego w Mysłakowicach. Planowana
jest bowiem sprzedaż tego okazałego gmachu. Pozyskane pieniądze
mają trafić na pulę przeznaczoną
na budowę nowej szkoły, która od
1951 roku mieści się we wnętrzach
zabytku, który ma zupełnie inne
cele. Choć placówka obejmuje także
budynek sąsiedni, w pałacu brakuje
obecnie miejsca, aby swobodnie
prowadzić zajęcia. W 2012 roku
powstaną dwa nowe oddziały,
ponieważ naukę rozpocznie duża
grupa sześciolatków.

(Ania)
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AKTUALNOŒCI / OPINIE

Kontrabanda
w budach

mercedesie przewoził budy dla psów.
Nie dopowiedział jednak stróżom
prawa, że jest w nich 327 tysięcy sztuk
papierosów z rosyjską i białoruską
banderolą. Mężczyznę aresztowano
Do trzech lata więzienia grozi na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbamężczyźnie, który został zatrzymany wienia wolności do lat trzech.
przez strażników granicznych. W
(Angela)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z PRAWEJ STRONY

Dla dobra Polski!

Zrobili dzieło sztuki
W miniony czwartek w Biurze Wystaw Artystycznych
zakończyły się czterodniowe
warsztaty, w których udział
wzięła wybrana młodzież z
Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze, a także – w części
otwartej – wszyscy zainteresowani. Imprezę prowadził
Adam Garnek.
Warsztaty poświęcone były tematyce
reklamy i dizajnu. Podczas spotkań
powstała instalacja. Stworzenie takiego
dzieła wymagało od uczestników myślenia abstrakcyjnego, przestrzennego i

kreatywności. Adepci musieli wcielić się
w rolę konstruktora i artysty jednocześnie. Głównym tematem był ruch.
Pokaz instrumentu nastąpił w
czwartek w południe przed wejściem
do BWA. Tworzone obrazy, formy
cieszyły się sporym zainteresowaniem
przechodniów. Ludzie przystawali i z zaciekawieniem obserwowali
poszczególne etapy eksperymentu i
powstawanie dzieła. Każdy chętny
mógł spróbować swoich sił.

(Gabi)
FOT. GABI
Warsztat odbył się w ramach całorocznego
projektu TEST ILUZJI, realizowanego
z udziałem środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta
Jelenia Góra.
Adam Garnek studiował na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby w poznańskiej PWSSP.
Fascynuje się mechaniką ruchu, tworzy
rzeźby kinetyczne, mobile. Koordynatorem
projektu była Luiza Laskowska, na co dzień
pracująca w BWA.

Powstał Jeleniogórski Społeczny Komitet Poparcia
Kandydatur y Jarosława
Kaczyńskiego. Lekarze,
pr zedsiębiorcy, pr zedstawiciele świata nauki
– wszystkich łączy chęć
wsparcia kandydata PiS na
urząd Prezydenta RP.
W ubiegłą sobotę, wzorem Krakowa czy Warszawy, gdzie podobne komitety już powołano, także
w regionie jeleniogórskim powstał
społeczny komitet wspierający Jarosława Kaczyńskiego. W dużych
miastach komitety liczą nawet
ponad 100 osób, w Małopolsce
lidera partii wspiera ponad 30
profesorów akademickich.

Cuda ze schabu i nie tylko
Jak przyrządzić smaczny
obiad z kawałka schabu
i kilku składników z koszyka?
Takie zadanie miało dziewięć
dwuosobowych drużyn ze szkół z
byłego województwa jeleniogórskiego, w tym trzech z Jeleniej
Góry, które wzięły udział w II
Mistrzostwach Młodzieżowych
Kucharzy i Barmanów 2010.
Uczestnicy zmagali się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze
(Handlówce).
– Chcemy podnieść poziom
umiejętności uczniów szkół gastronomicznych. My jako pracodawcy
potrzebujemy wykształconych kucharzy – mówił Marek Szopiński,
prezes Zrzeszenia Handlu i Usług
w Jeleniej Górze, pomysłodawca
imprezy.
Na stworzenie deserów i dań

uczestnicy mieli dwie godziny. Następnie gotowe potrawy trafiały do
oceny profesjonalistów, którzy pod
uwagę wzięli smak, wygląd, aranżację i dobre zaprezentowanie potraw.
Rafał i Dawid z Zespołu
Szkół licealnych
i Zawodowych
nr 1 w Jeleniej
Górze – Sobieszowie przygot owali schab
grillowany,
do których
podali kulki ziemniaczane,
zawinięty
boczek z
brokułami i szparagami w
ś ro d k u .

Wszystko ozdobili marchewką, jajkiem sadzonym i pietruszką.
Na zwycięzców czekały puchary, odtwarzacze mp 4, książki i
wiele innych nagród.
Mistrzostwa odbyły
się pod patronatem
prezydenta Jeleniej
Góry, Marka Obrębalskiego. Imprezę zorganizowały Zrzeszenie
Handlu i Usług
w J e l e n i ej
Górze, Zespół Szkół
Licealnych
i zawodowych nr 2

Zainteresowanie włączeniem
się do grona osób pracujących na
rzecz naszego kandydata przerosło
najśmielsze oczekiwania. Komitet
to ponad 40 osób, z których każda
jest liderem jakiegoś środowiska,
grupy zawodowej. Znajdziemy w
nim przedstawicieli różnych profesji, i stowarzyszeń. Znajdziemy

Biuro poselskie Marzeny Machałek
ul. Długa 4/5 (Dawny „Dom Dziecka”)
58-500 Jelenia Góra
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 11:00 – 17:00 (Dyżur radcy
prawnego – 15:00 – 17:00)
wtorek - piątek : 11:00 – 16:00
w Jeleniej Górze oraz Stowarzyszenie Szefów Kuchni.

Angela
FOT. ANGELA

na niej zarówno przedsiębiorców,
jak i nauczycieli, pracodawców
i związkowców, społeczników i
samorządowców.
Nie będę podawała wszystkich
nazwisk, zostały one zaprezentowane prasie, chciałabym jednak
wszystkim, którzy zgłosili się do
komitetu podziękować i wyrazić
uznanie z powodu odwagi jaką
wykazali. Dlaczego odwagi? – spytają Drodzy Czytelnicy. Wystarczy
obejrzeć któryś z popularnych
programów publicystycznych. Ich
autorzy nie mogąc zaatakować
Jarosława Kaczyńskiego – człowieka pogrążonego w żałobie i
nawołującego do zakończenia
wojny polsko – polskiej – przedstawiają jego zwolenników w jak

Wyniki
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w
Szklarskiej Porębie (Klaudiusz Pacocha, Jakub Marcinowski)
– pierwsze miejsce, Zespół Szkół Licealnych i Usługowych w
Jeleniej Górze (Natalia Przygoda i Tomasz Janiczak) – drugie
miejsce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgorzelcu (Daria
Grzeszczyszyn, Ewelina Kotkiewicz) – trzecie miejsce

najgorszym świetle. Niełatwo w
takiej atmosferze głośno prezentować swoje poglądy. To smutne,
że pomimo wywalczonej demokracji można być dziś ofiarą
medialnej nagonki, zupełnie
jak czasach PRL.
Dziękuję więc wszystkim
lekarzom, działaczom sportowym i społecznym, samorządowcom i przedsiębiorcom,
że nie wstydzą się tego w co
wierzą. Udowadniają swoją postawą, że tłumy które
oddawały cześć zmarłemu
Lechowi Kaczyńskiemu na
Krakowskim Przedmieściu
to nie przypadkowe zbiorowisko ludzi. To społeczność
świadoma swojej tożsamości,
przywiązana do Polski i dumna z jej osiągnięć. Społeczność, której nie da się obrazić
ani zastraszyć.
Niebawem powstaną powiatowe Społeczne Komitety
Poparcia Jarosława Kaczyńskiego. Zapraszam do nich
wszystkich, którym na sercu
leży dobro Rzeczpospolitej.
Bądźmy razem. W końcu
Polska jest najważniejsza!

(ts)
Marzena Machałek

Marzena Machałek – poseł ziemi jeleniogórskiej, wieloletni samorządowiec,
nauczycielka, była wicekurator oświaty,
prywatnie mama 26 letniego Mateusza,
wielbicielka wszelkich odmian jazzu,
książek i pieszych wycieczek.

Komunikat policji
Jeleniogórska policja poszukuje
świadków kolizji drogowej, do której
doszło 21 maja 2010 roku około
godziny 17.30 na ul. Konstytucji 3
Maja w Jeleniej Górze w okolicy węzła
grabarowskiego.
Ze wstępnych ustaleń przeprowadzonych w tej sprawie wynika, że
kierujący czarnym samochodem terenowym zajechał drogę kierującemu
samochodem marki Skoda, w wyniku
czego kierowca stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w latarnię. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
W związku z powyższym wszystkie
osoby, które widziały przebieg tego
zdarzenia drogowego lub posiadają jakiekolwiek informacje, które pomogą
policji w ustaleniu sprawcy proszone
są o kontakt z funkcjonariuszem z
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
przy ul. Nowowiejskiej 43 pokój nr
16 osobiście lub telefonicznie pod nr
tel. 075/7520267 lub 075/7520581
(sekretariat).

(KMP)
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Poseł Marcin Zawiła napisał
do prezydenta Marka Obrębalskiego, aby ten wyraził
zgodę na wjazd oznakowanych taksówek do stref wyłączonych z ruchu drogowego.
Szef Jeleniej Góry nie chce się
zgodzić.

Parlamentarzysta zwraca uwagę bo dla wielu osób wydawane są
na rejony starówki, śródmieścia, a tzw. upoważnienia zezwalające
zwłaszcza plac Piastowski w uzdrowi- na wjazd do stref wyłączonych.
sku Cieplice. – Tam często dowożone Ci ludzie – zdaniem zainteresosą osoby przyjeżdżające do sanato- wanych – bez przeszkód mogłyby
rium, w starszym wieku, schorowane. parkować w wyznaczonych do
Dojazd bezpośrednio pod sanatorium tego miejscach..
Marek Obrębalski odpisał pojest dla takich osób szczególnie istotny
słowi informując go, że nie może
– dodaje poseł Zawiła.
Podkreśla też, że taksówkarze wyrazić zgody na wjazd pojazdów
– Do niedawna wjazd pojazdów czują się sfrustrowani widząc, TAXI do strefy wyłączonej z ruchu.
oznakowanych TAXI w szczególnych
przypadkach (dowóz kobiety w ciąży
czy osoby chorej), był uregulowany i
Marcin Zawiła nie do końca zgadza się z argumentacją szefa miasta, zwłaszcza jeśli chodzi
straż miejska traktowała takie wyjątkoo dopuszczenie taksówek do ruchu w strefach wyłączonych z komunikacji kołowej. – Ruch
we sytuacje ulgowo. W ostatnim czasie
taksówek dopuszczony jest w strefach wyłączonych z ruchu kołowego w Warszawie, w Krakowie
zaś karane są mandatami. Sam byłem
świadkiem takiej sytuacji – pisze do
na Starym Mieście, w centrum Londynu – ripostuje Zawiła.
Marka Obrębalskiego poseł Zawiła.

W tym roku Polski Komitet Pomocy Społecznej przejął
od miasta pomieszczenia na
nowy magazyn na żywność dla
najbardziej potrzebujących jeleniogórzan. W ostatnich dniach
dowieziono do niego pierwszą
dostawę, około 25 ton żywności,
w tym mąki, cukru, kaszy, makaronów, mleka i mleka w proszku,
płatków kukurydzianych i konserw. Żywność będzie rozdawana
od 8 czerwca. Magazyn znajduje
się w kompleksie MOPS przy ul.
Jana Pawła II 7.

Uchwycili wiosnę

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt.: „Cztery pory roku
w Cieplicach – Wiosna”. Organizatorem cyklicznych zmagań
jest Przystań Twórcza Cieplickie
Centrum Kultury. Na konkurs
wpłynęło 45 zdjęć, które wykonało dziewięciu uczestników. Wyróżniono trzy osoby w kategorii
dzieci i młodzież. Były to zdjęcia
pt. „Rozkwitająca wiosna” Nicol
Szajkowskiej, „Cieplicka wiosna”
Mai Dusińskiej oraz zdjęcie Małgorzaty Babik. Nagrody rozdano
w minioną sobotę.

(Gabi)

(tejo)
FOT. TEJO
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„Nie” dla taksówek w centrum

Centrum miasta dostępne jest dla ruchu tylko dla pojazdów
uprzywilejowanych i dostawczych w określonych godzinach.

Mają oko prawie na wszystko!

Dla ubogich

(Angela)

Podkreśla, że kierowcy
taksówek mogą ten zakaz łamać podwożąc
osoby chore, które mają
stosowny dok ument
do okazania organom
kontrolnym. Nawiązując do uzdrowiska, szef
miasta wskazuje, że
powinno ono samo zadbać o dowóz niepełnosprawnych kuracjuszy
specjalnymi pojazdami
lub zwrócić się o pomoc
do MZK.

31 maja 2010 r.

dent miasta Jeleniej Góry.
Obecnie prowadzone są prace
związane z konfiguracją sprzętu
oraz szkoleniami z zakresu obsługi monitoringu. – Pierwszy
etap był najtrudniejszym, który
miał spiąć wszystkie jednostki
związane z realizacją i obsługą monitoringu, budową sieci
szkieletowej, budową centrów
dozoru, z systemem rejestracji, wyposażeniem ich w odpowiednie serwery i macierze
dyskowe umożliwiające przechowywanie obrazów oraz
nagrywania z poszczególnych
k amer – wy jaśnia Tomasz
Dumycz, naczelnik wydziału
informat yki i obsługi technicznej magistratu.
Dr ugi et ap tr wać będzie
d o 3 0 c z e r wc a , d o k i e d y

Złodzieje, włamywacze,
bandyci, pijacy, wandale czy
awanturnicy nie mogą czuć
się już bezkarni na ulicach
w Jeleniej Górze. Odebrano
już pierwszy etap budowy
monitoringu wizyjnego.

zostaną zamontowane kamery
w centrum i na Zabobrzu. Do
23 lipca doposażony zostanie
specjalist yczny samochód do
monitoringu. W III etapie do 31
sierpnia, zbudowane zostanie
centrum monitoringu w Komisariacie Policji w Cieplicach,
tam pojawi się też 11 kamer,
a kolejne pięć zamont o wa n e z o s t a n i e w
Sobieszowie.

mieście. – Możemy powiedzieć,
że pierwszy etap budowy monitoringu został już zakończony
i p r z y n i ó s ł p i e r w s z e owo c e .
Kamery już przysłużyły się do
identyfikacji wielu zdarzeń nieprzyjaznych mieszkańcom. Jedna z kamer nagrała np. złodzieja,
który wyrwał kobiecie torebkę
Wykonano szkielet sieci łą- – mówi Marek Obrębalski, prezyc z ą c ej ra t u s z , b u d y n e k p r z y
ulicy Sudeckiej, siedzibę straży
miejskiej, policji, JCK oraz ulicę
Zobacz na stronę 31
1 Maja. Wykonano st ac ję reKamery są przy ulicach Mostowej, Sudeckiej, 1 Maja, Kopernika, na Placu Ratuszowym, Krótkiej,
transmisyjną, uruchomiono trzy
Obrońców Pokoju, Morcinka, Wolności, Pijarskiej i Grunwaldzkiej. Urządzenia zawieszono
centra dozoru i 20 kamer. Jedna
również na skrzyżowaniach Jana Pawła II – Sobieskiego, Sudecka – Wojska Polskiego, Poznańz nich już pomogła w ujęciu
złodzieja.
ska – Sobieskiego, Krótka – Długa oraz przy Baszcie Grodzkiej. Na stronie 31 przedstawiamy
Od kilku dni to co dzieje się na
wizualizację systemu monitoringu śródmieścia.
ulicach, śledzą kamery zamontowane w dwudziestu punktach w

Ostateczne rozliczenie zadania potrwa do końca sierpnia. W
kolejnych latach monitoring ma
być doposażony w dodatkowe
kamery, które będą montowane
w miejscach szczególnie niebezpiecznych. System centrów
monitoringu, któr y zost anie
zainstalowany w mieście, jest
zdolny obsłużyć do 200 kamer.

(Angela)
FOT. TEJO

POPIS TALENTÓW MAMOM DEDYKOWANY

Uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Janiny
Garści, którzy mogą pochwalić
się sukcesami w rozmaitych
konkursach, błysnęli w minioną środę swoimi umiejętnościami dedykując specjalny
koncert swoim mamom w
dniu ich święta.

Hania Sokolińska
– początkująca
wiolonczelistka.

Wypełniona niemal w całości
Sala Miodowa Filharmonii Dolnośląskiej była areną bardzo
miłego wydarzenia
muzycznego.
Repertuar
okolicznościo-

Zespół smyczkowy i „Cieplickie trele” na
estradzie.
wego koncertu z okazji Dnia Matki
wypełniło 14 pozycji i kilkudziesięciu
wykonawców, w tym – najliczniejszych:
zespoły muzyczne. Na początek burzę
oklasków zebrał chór „Cieplickie Trele”
pod dyrekcją Moniki Frąckiewicz-Motyki. Chórzyści są laureatami Złotego
Anioła na XI Dolnośląskim Kolędowaniu
w Świdnicy.
Oklaskiwano także solistów i duety,
których poziom gry wróży pomyślną
muzyczną przyszłość. Od najmłodszych:

sióstr Emilii oraz Idy Kobielskich (fortepian), Hanny Sokolińskiej (wiolonczela), Joanny Michalak i Karoliny Ozimek
(fortepian), poprzez nieco starszych
wykonawców, adeptów fortepianu:
Oliwii Gutowskiej, Piotra Pawłowskiego,
Arkadiusza Miszczyka, Sylwii Murawskiej i Kiryła Pietruczuka.
Świetnie zaprezentowali się wioliniści:
Alicja Dąbrowska, Paulina Pazurkiewicz
(fenomenalne wykonanie Tanga Rio
Sena Piazzolli) oraz Bartek Czyżewski

(brawurowa
interpretacja Mazura
Młynarskiego). Zgranie i radość
z muzykowania pokazał duet fortepianowy: Karolina Romanów i Kamil Pszeniczny. Wszyscy wymienieni uczniowie
mają na swoim koncie osiągnięcia w
różnych konkursach, a ich sukces jest
nie tylko skutkiem talentu, lecz także
dobrej pracy pedagogów z cieplickiej
PSM.
Na finał estrada Sali Miodowej zapełniła się młodymi skrzypkami, którzy
tworzą Zespół Smyczkowy PSM I stopnia
im. Janiny Garści. Grupa prowadzona
przez Ludmiłę Sołowiewicz i Joannę
Popielarz, istnieje od 2000 roku. Jej skład
– co oczywiste – zmienia się zgodnie z
rotacją uczniów. Wspólny mianownik:

wysoki poziom. Dowód: popisowe wykonanie wiązanek melodii góralskich
oraz aranżacji popularnych piosenek
z repertuaru Joe Dassina oraz Johna
Lennona i Paula Mc Cartney’a.
W trakcie koncertu Anna Pietrzak,
dyrektor PSM im. Garści, wręczyła nagrody laureatom konkursu o Fryderyku
Chopinie oraz podziękowała okolicznościowymi dyplomami członkom Rady
Rodziców oraz uczniom, którzy pomagali
przy organizacji imprez szkolnych.

(tejo)
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Filharmonicy podbili Kanton

Muzycy w Kantonie, w sali, w której dali koncert

W miniony piątek Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Jeleniej Górze zagrali w uroczystym
koncercie z towarzyszeniem filharmoników dolnośląskich pod batutą Wojciecha Rodka. Tego typu wydarzenia
to już tradycja wieloletniej współpracy
Filharmonii Dolnośląskiej i PSM i i II
stopnia im. Stanisława Moniuszki. Dla
kończących jeleniogórską muzyczną
to okazja, aby sprawdzić, czego się
nauczyli przez 12 minionych lat. To
także moment, kiedy mogą poczuć
smak sławy: oklaski, kwiaty, owacje!
Na początek skrzypcowych emocji
dostarczyła Joanna Maciejewska,
która brawurowo, ale też niezwykle
subtelnie, wyko-

Roman Samotrakow,
wiolonczelista i
kompozytor

REKLAMA

Koncert pamiątką na całe życie
Dla jednych to początek i
zarazem koniec kariery muzyka, dla innych – jeden z
pierwszych jej poważnych
epizodów.
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Zobaczyli, jak na targowiskach
sprzedawane są węże jako przysmak.
Ze zdziwieniem także dostrzegli, że
makaron, który im podano, miał…
oczy. Składnikiem potrawy okazały
się bowiem jakieś nieokreślone
stworzonka. – Byłem wdzięczny
kelnerce, że znalazła gdzieś nóż i

Marzą o tournée
Dyrektor Zuzanna Dziedzic ma nadzieję,
że wyjazd do Chin zaowocuje jeszcze
zaproszeniem Filharmonii Dolnośląskiej na
inne wydarzenia nie tylko w tamtej części
świata. Dodała też, że dobrze by było, aby
był to cykl koncertów. Specyfika festiwalu
w Kantonie pozwoliła bowiem orkiestrze
tylko na jeden występ.

widelec, bo pałeczkami nie byliśmy
Andrzej Więckowski ocenił wyjazd
w stanie jeść – powiedział Mirosław
jako bardzo udany. – Orkiestra pod
Kisiołek, skrzypek.
dyrekcją Maestro Maciaszczyka dała
(tejo)
na jednej z ważniejszych imprez
FOT. ARCHIWUM
kulturalnych tamtych stron świetFILHARMONII
ny koncert, czego dowodem była
wydarzenia zasiedli na nietypo- widowni Sali Miodowej Filharmo- niekończąca się owacja miejscowej
wych dla siebie miejscach, bo na nii Dolnośląskiej.
publiczności. Po siódmym wyjściu dyrygent zdecydował, że
będzie bis. Zabrzmiała część
Symfonii Jowiszowej MozarStare, a nowe
– Kanton to bardzo specyficzne, potężne miasto. Wszystko zbudowano tam od nowa, nawet ta – mówił kierownik grupy.
Filharmonicy wyjechali tylko
skansen starówki. Większość obiektów nie ma więcej jak około 20 lat. Jest to jednocześnie z mozartowskim repertuarem.
potężna metropolia z 14 milionami mieszkańców – mówił Andrzej Więckowski.
Akompaniowali także w miejscowej solistce w Koncercie
Fortepianowym B-dur KV 595
nr 27 oraz zagrali Uwerturę do
opery „Wesele Figara”.
Więckowski podkreślił, że po
kowane klarneciście Andrzejowi Zwa- koncercie wraz z dyrygentem
ryczowi – zagrały z towarzyszeniem został zaproszony na okolicznoCzęść składu orkiestry, która była w Chinach, podczas
orkiestry trzy urodziwe saksofonistki: ściową i bardzo wystawną kolaśrodowej konferencji. Na pierwszym planie dyrektor
cję,
podczas
której
–
zgodnie
z
Aleksandra Walicka, Monika Cel i
chińskimi zwyczajami – musiał
Zuzanna Dziedzic i jej doradca Andrzej Więckowski.
Aleksandra Papież.
Na widowni biła brawo dyrektor
PSM I i II stopnia Urszula Borkowska
oraz pedagodzy, dzięki którym soliści
Maciej Maciejewski
i absolwenci szkoły poznali muzyczne
wręcza różę siostrze
rzemiosło i weszli na ścieżkę artyzmu.
Joannie.
Były gratulacje,

Wielki sukces, niezapomniane wrażenia i emocje – tak muzycy Filharmonii Dolnośląskiej mogą
podsumować swój wyjazd do Kantonu (Chiny). 18 maja podczas Ogólnochińskiego Festiwalu
Sztuk dali tam jeden koncert. Maestro Michał Maciaszczyk – nagradzany oklaskami – aż siedem
razy wychodził na estradę. Orkiestra zagrała też na bis. Z Chin jeleniogórzanie przywieźli wiele
wspomnień, także kulinarnych.
W m i n i o n ą ś ro d ę p o d c z a s
okolicznościowej konferencji poświęconej egzotycznej podróży
filharmoników z dziennikarzami
spotkali się dyrektor Filharmonii
Dolnośląskiej Zuzanna Dziedzic
oraz jej doradca Andrzej Więckowski (był kierownikiem grupy), a
także skład orkiestry, który dał
koncert w Kantonie. Bohaterowie

„umacniać” przyjaźń polsko-chińską
wznosząc toasty bardzo mocną
nalewką. – Cały rytuał jest inny niż
u nas, bo tam pije się z każdym z
osobna, a gości było naprawdę sporo
– usłyszeliśmy.
Swoimi przeżyciami podzielili się
także muzycy. Byli pod wrażeniem
chińskiej gościnności i przyjaznego
podejścia każdego, kogo spotkali. Nie
kryli zdumienia kiedy – widząc chaos
na miejscowych drogach – nie zobaczyli nawet jednej stłuczki. Opowiadali o rowerach, które miejscowym
służą do transportu wszystkiego.
Wspomnieli o kłopotach z wymianą waluty, której można dokonać
jedynie za okazaniem paszportu w
jednym banku. – Widać tam biedę,
ale nie ma ubóstwa. Ludzie nie są
sfrustrowani codziennością. Emanuje
od nich pogoda ducha, uśmiech i
życzliwość – tak swoje wrażenia opisał Andrzej Zwarycz, koncertmistrz
klarnecista.
Osobny rozdział wspomnień to
kulinaria. Muzycy widzieli przeróżne
potrawy, wielu z nich nie potrafili
zdefiniować, ani określić, co to jest.

31 maja 2010 r.

nała Poloneza koncertowego D-dur op.
4 Henryka Wieniawskiego. Później na
estradzie pojawił się Jędrzej Tomczyk.
Trębacz, który już w V klasie PSM II
stopnia dostał się na studia muzyczne
i teraz uzupełnił edukację o dyplom.
Zagrał dwie części Koncertu polskiego
na trąbkę i orkiestrę kameralną.
Zabrzmiały też dwa prawykonania utworów napisanych przez
obecnych na sali kompozytorów
i dedykowanych osobom, która
Sławomir Kupczak
także znajdowały się w Filharmonii
Dolnośląskiej. Anastazja Wysocka,
absolwentka klasy fortepianu, za- kwiagrała „Nocny lot”, kompozycję, którą ty, podziękowania i łzy nostalgii.
dedykował jej koncertmistrz wiolon- Następny taki koncert – za rok.
czel Roman Samostrakow. Na finał
(tejo)
zabrzmiało prawykonanie dzieła
FOT. KONRAD
Sławomira Kupczaka, znanego
PRZEZDZIĘK
pedagoga i szefa młodzieżowej
orkiestry, a przy tym kompozytora o rosnącej, europejskiej sławie.
„Dossier A- Z” – bo taki tytuł nosi
dzieło dedyTegoroczni absolwen-

ci PSM II stopnia to:
Anastazja Wysocka,
Michał Kowal, Joanna
Maciejewska, Małgorzata Rymanowicz,
Jędrzej Tomczyk,
Anna Drewnikowska,
Magdalena Szwaj, Monika Cel, Aleksandra
Papież, Aleksandra
Walicka oraz Marta
Wojnarowska.
Pamiątkowe zdjęcie solistów.
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Zbrodnia i kara

przekonać sąd o poszlakowych
dowodach w sprawie sugerując
zmianę kwalifikacji czynu. Sąd
nie przychylił się do żadnego z
jego wniosków.
Sąd orzekł ostatecznie karę
łączną 25 lat. O warunkowe zwolnienie skazany będzie mógł się
ubiegać nie wcześniej niż po
odbyciu 20 lat kary. Sąd zaliczył
na poczet kary okres dotychczasowego aresztowania od dnia 8
czerwca 2009 do dnia 25 maja
2010 roku.
Przewodniczący składu sędzia
Marek Klebanowicz powiedział, że
nie można zgodzić się z obrońcą,
iż proces jest poszlakowy. – W tej
sprawie jako podstawowy dowód
mamy zeznania Krzysztofa N.
Uznajemy, że przebieg owej nocy
był taki, jaki przekazał nam
właśnie ten świadek i jaki przyta Stankiewicza w zeznaniach bliżyła nam szczegółowo pani
złożonych w jeleniogórskiej pro- prokurator.
Wersję, którą prezentuje oskarkuraturze. Mecenas próbował
żony w swoich wyjaśnieniach, można określić jako irracjonalną i
infantylną. Oskarżony
mówi, że pokłócił się
ze swoją dziewczyną,
przyszedł do Krzysztofa
N. i kazał mu wziąć nóż,
żeby kogoś zabić. Ja
miałem zabić na początku – miał powiedzieć
zabójca.
I ten Krzysztof N.
zdaniem oskarżonego
miałby wziąć ten nóż
i pójść kogoś zabić nie
pytając kogo, po co i dlaczego, jakby to było coś
w postaci gry w piłkę.
Sędzia Marek Klebanowicz
Ta wersja jest zupełnie
niewinność. Obrońca Jerzy Janik w 45-minutowej
mowie końcowej gestykulując i zmieniając
ton głosu próbował
dowieść, że sprawcą
zbrodni nie jest Dawid K., ale Krzysztof
N., chłopak, który był
ś wiadkiem zbrodni,
i który ujawnił zabójcę Rober-

Dawid K. na ławie oskarżonych.
Dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności: taki
wyrok usłyszał w miniony
wtorek Dawid K., który 6
maja minionego roku zadał śmiertelny cios nożem
w serce Roberta Stankiewicza.
Wtorkowa rozprawa tr wała
ponad dwie godziny. Najpierw
przesłuchano Beatę Michalewicz,
biegłą psycholog z Wrocławia,
która określiła Dawida K. jako
egoistę, który myśli tylko o sobie i swoich potrzebach aktual-

nych, a winą za wszystkie swoje
niepowodzenia obarcza innych.
Jej zdaniem oskarżony nie jest
upośledzony ani niepoczytalny.
Jego iloraz inteligencji określiła
natomiast poniżej przeciętnej.
– Jego niski poziom emocji kontrolnych sprawia, że ma on ograniczone poczucie lęku społecznego,
poczucia winy czy wstydu, czyli
tego, co stanowi swojego rodzaju
hamulce w działaniu człowieka –
mówiła biegła.
Po jej opinii sąd wysłuchał głosy
stron. Prokurator żądał dla sprawcy 25 lat pozbawienia wolności,
obrona próbowała udowodnić jego

Bez skruchy
Obrońca Jerzy Janik zapowiedział natomiast odwołanie się od wyroku sądu, bo jego zdaniem
Dawid K. jest niewinny. Sam oskarżony do końca nie okazał skruchy. Jego koledzy, którzy licznie
przyszli na ogłoszenie wyroku, odgrażali się natomiast naszej dziennikarce.
Wystawa wykopalisk archeologicznych, zabudowana
szkłem studnia przy wejściu,
taras dachowy z widokiem na
miasto i okolice – to atrakcje,
które mają pojawić się w
Pasażu Grodzkim. Galeria
będzie nie tylko miejscem
zakupów, lecz także areną
koncertów i innych wydarzeń.

salony.

Argumentując wymiar wymierzonej
Dawidowi K. kary
sędzia Klebanowicz
mówił, że zbrodn i a , w k t ó rej
człowiek zabi– Ten człowiek zabił nie tylko
ja człowieRoberta, ale każdego z naszej

rodziny, z rodziny Roberta – mówi
Aneta Stankiewicz, wdowa po
zamordowanym.

Zabił każdego z rodziny
Z wyrokiem i uzasadnieniem sądu całkowicie zgodziła się prokuratura i rodzina.
– Ten człowiek zabił nie tylko Roberta, ale każdego z naszej rodziny, z rodziny Roberta. W
kopercie mam papierosy i pieniądze, które Robert miał przy sobie w chwili tej strasznej
zbrodni, w domu mam to jego ubranie, to jedyna pamiątka jak mi po nim została. Cały czas
zadaję to samo pytanie: dlaczego on musiał zginąć, za co? Ten wyrok przyniósł mi chwilową
ulgę, ale dalej jestem zrozpaczona, rozżalona na wszystkich, że tak się stało – mówiła Aneta
Stankiewicz, wdowa po zamordowanym. Zjawiły się też Halina Stankiewicz, matka i Dorota
Ciesielska, siostra Roberta Stankiewicza.
ka jest zdarzeniem wymagającym
największego potępienia. – Nie
wiem czy na psychikę tego młodego człowieka wpływ miały
hollywoodzkie filmy czy gry, ale
przerodziło się to w tragedię.
Dlatego sąd uznał, że co do
swojego wiek u adekwatnego

w chwili popełnionego czynu
oskarżony zasługuje na najwyższy,
najsurowszy wymiar kary. Nie
może być pobłażania dla takiego
zdziczenia – mówi sędzia Marek
Klebanowicz.

Angelika Grzywacz
FOT. ANGELA

Pasaż będzie pełen życia
Przeważać będzie branża odzieżowa i
gastronomiczna – mówi Halina Wyborska,
rzecznik prasowy firmy Rank Progress,
która buduje Pasaż Grodzki.
W lipcu zostanie uruchomiona strona internetowa pasażu, gdzie zamieszczane będą oferty pracy oraz
wykaz sklepów, jakie będą
funkcjonowały w pasażu wraz
z organizowanymi przez nie
promocjami. W przyszłości
planowane jest organizowanie w pasażu koncertów i wystaw.

Czy wiesz, że…
Przy okazji udostępnienia tarasów dachowych na Pasażu Grodzkim warto przypomnieć, że nie jest to nowy pomysł. Do 1945
roku czynne były tarasy dachowe na Hotelu
Drei Berge (dziś Europa). Znajdowały się
tam kawiarnie oraz muszla koncertowa,
która zachowała się do współczesności.

Widoki z dachu pasażu udostępnionego dziennikarzom w miniony czwartek
podczas konferencji prasowej prezydenta Marka Obrębalskiego.

Fot. Tejo

Fot. Tejo

Firma Rank Progress, która buduje
Pasaż Grodzki przy ulicy Jasnej –
Grodzkiej w Jeleniej Górze dokłada
wszelkich starań, by budynek był
nie tylko miejscem zakupów ale i
jednym z centrów spotkań i rozrywki
w mieście.
Obecnie na całym obiekcie trwają
prace wykończeniowe. Po ich zakończeniu na każdej kondygnacji
pojawią się wmurowane w ścianę
eksponaty pochodzące z prowadzonych w tym miejscu wykopalisk nadzoru archeologicznego.

Przy wejściu klienci galerii będą mogli ziemią – mówi kierownik budowy
podziwiać pokrytą grubym hartow- Pasażu Grodzkiego.
nym szkłem studnię średniowieczną.
(Angela)
Inwestor zamierza zagospodarować
też dach galerii. W sezonie będzie
Praca, koncerty
tam kawiarnia lub inna działalność
i wystawy
gastronomiczna, która stanie się
Rozpoczęto już proces rekrutacji pracowatrakcją tego miejsca. Rozciąga się z
ników, a właściwie zarządu Pasażu Grodzniego panorama śródmieścia Jeleniej
kiego. Do końca czerwca będzie skomGóry. Najładniej widać wschodnią
jego część z Rynkiem, ratuszem
pletowana dyrekcja. – Inwestor zatrudnia
i wieżami kościołów oraz Basztą
kadrę zarządzającą, ta da pracę około
Wojanowską.
20 – 30 osobom z firm podwykonawczych.
– Przewidujemy wykorzystanie
Sklepy natomiast zatrudni dla siebie praokoło 180 metrów przestrzeni, któcowników. Ogólnie pracę w Pasażu
ra będzie ogólnodostępna. Będzie
zabezpieczona odpowiednio wysoGrodzkim znajdzie około 300 osób.
kimi barierkami, pod stałą kontrolą
– Podpisujemy umowy najmu ze
kamer. Tras będzie znajdował na
sklepami, które będą miały swoje
ści 20 metrów nad
wysoko-

oderwana od realiów życiowych.
U w a ż a m y, ż e
jest to irracjonalne i nie do
przyjęcia. Wersja
Krzysztofa N. jest
natomiast całkowicie
logiczna i sąd uznał ją
jako w pełni wiarygodną – powiedział sędzia
prowadzący.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sukcesy
i stresy
Panu Prezydentowi należy się
szacunek. Ponownie potrafił załapać
się do czołówki rankingu na najlepszych prezydentów polskich miast
organizowanego przez Newsweek.
Hasłem sztandarowym Pana Prezydenta było mniemanie, że postawił
„na turystykę, sport i rekreację” i
będzie robił wszystko, aby Jelenia
Góra „stała się kurortem na europejską miarę”(to cytaty wyjęte z
Newsweeka).
Jakoś, jako mieszkaniec tego
miasta mam poważne trudności
z dostrzeżeniem gdzie i jak te górnolotne założenia są realizowane.
I to nie jest tylko problem mojego
słabego wzroku, bo miejscowi gestorzy turystyki zdają się, w dużej
mierze, mieć podobne problemy
z oczami.
Sprawa chyba rozbija się o definicję owego „kurortu na europejską
miarę”. Choć program rewitalizacji
Parku Zdrojowego jest pomysłem
przybliżającym ten cel, ale to o wiele
za mało, bo otoczenie pozostaje nadal na poziomie FWP, a te standardy
są lata świetlne odległe od poziomu
jakiegokolwiek kurortu, że nie
wspomnę o poziomie europejskim.
Chyba, że mamy do czynienia z
dwiema Europami.
Pan Prezydent - jak sam powiedział - „chce postawić”, ale niestety
nie wie jak. Brak mu wizji i chyba
wiedzy o tym, co stanowi o tym,
aby coś stało się kurortem. Walory,
które wyliczył jako predysponujące
do stania się tymże, nie są jego zasługą. Bo to nie on wypiętrzył góry,
uformował widoki, zbudował pałace
i zamki i nie jego współpracownicy
przyłożyli się do atrakcyjnego turystycznie położenia Jeleniej Góry.
Zadaniem Pana Prezydenta –
moim zdaniem - powinno być takie
zagospodarowanie tych, danych mu
przez naturę i historię wspaniałości,
aby miasto tętniło życiem turystycznym. A tu jakby słabo i trend zamiast
wzrastającego jest raczej opadający.
Lista przyczyn tego stanu rzeczy jest
długa i była wielokrotnie omawiana
choćby na spotkaniach w ramach
Obserwatorium Karkonoskiego.
Niestety, pracownicy ratusza, bez
specjalnego zaproszenia nie wykazują zbytniego zainteresowania
takimi debatami. Wolą pozostać i po-

PLOTKI
I FAKTY
Trudny ten hiszpański

dyskutować we własnym fachowym
gronie. – Niech sobie tamte mądrale
pogadają i tak my wiemy swoje!
W rankingu podobno też brano
pod uwagę „sposób komunikowania
z wyborcami”. Czyżby obywatele
mający pomysły na uatrakcyjnienie
oferty miasta nie są wartymi wysłuchania wyborcami?
Nie wszystkie ich pomysły muszą
się okazać dojrzałe, ale często mogą
stać się bazą do otwarcia innego
oglądu rzeczywistości, a na pewno
przynoszą wzbogacenie doświadczeń potrzebnych do konstruowania strategii przyszłościowych.
Zamknięcie się tylko do własnych
pomysłów prowadzi do zaściakowości i zuboża ofertę.
Pan Prezydent jednak ma świetne samopoczucie i jest zadowolony
z własnych osiągnięć. To mu wolno,
bo brak sukcesów wpędza w stresy.
Ma też wspaniałą umiejętność
sprzedawania własnych dokonań
bez względu na to, czy są one realne.
Te cechy przyniosły mu wysoką
pozycję w rankingu. Równocześnie
jednak obniżają wiarygodność listy
Newsweeka.
Z zamieszczonego opisu metodyki rankingu wynika, że nikt nie
weryfikował na miejscu wypracowań na temat własnej działalności
nadesłanych przez prezydentów.
Nikt też nie rozmawiał z mieszkańcami klasyfikowanych miast.
Jedynym źródłem informacji były
materiały otrzymane z ratusza.
Czyli Prezydent Obrębalski okazał
się być bardzo mocny retorycznie
i prawidłowo rozłożył akcenty w
wypełnianych ankietach.
Przyznaję, że jest to również
cenna umiejętność i tu procentuje
akademickie doświadczenie Pana
Prezydenta. Szkoda tylko, że działania praktyczne tak daleko odbiegają
od założeń teoretycznych.
Panie Prezydencie! Gratuluję jednakowoż starań, aby o Jeleniej Górze
mówiono i pisano. To też jest ważne.
Życzę tylko Panu i wszystkim mieszkańcom, aby tłumy odwiedzające
powstający kurort nie wracały rozczarowane jego „europejską miarą”,
a Jelenia Góra nie mogła się opędzić
od chętnych do inwestowania w
infrastrukturę turystyczną.

Paweł Kucharski

W feerii świateł i echu muzyki
akordeonowej podczas poniedziałkowego (24 maja) koncertu
Marcina Wyrostka z zespołem
„Tango Corazón”, nie obeszło
się bez kilku językowych wpadek. Otóż pan, który wręczał
muzykom podwójne platynowe
płyty, zauważył, że to nagroda
za krążek „Magia del tango”.
Wszystko byłoby dobrze, gdyby
powiedział z hiszpańska [mahija
del tango], ale widać – poszedł
na skróty. Podobnie brakiem
staranności popisał się wokalista Marcin Jajkiewicz, który
swoim wpędzającym panie w
ekstatyczne omdlenia głosem
zaśpiewał utwór A. Piazzolli
„Vuelvo al sur” wymawiając hiszpański tekst zgodnie z zasadami
włoskiej fonetyki. Klasa gwiazd
zobowiązuje do większej, a nie
tylko powierzchownej, dbałości
o szczegóły.

A to pamięć!

Lider środowisk kombatantów
pułkownik Edward Jakubowski
nie poddaje się upływowi czasu
i wciąż emanuje pozytywną
energią. Podczas czwartkowego zjazdu delegatów Polskiego
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych,
ze swadą wygłosił przemówienie
powitalne. Zaciął się jednak na
nazwisku jednej z delegatek.
Na próżno usiłował sobie przypomnieć godność wspomnianej
osoby. – Pamiętam orędzie prezydenta Mościckiego po śmierci
marszałka Piłsudskiego, a takie
proste nazwisko zapomniałem!
– rzekł pułkownik Jakubowski,
któremu w końcu ktoś z sali
przypomniał, jak nazywała się
pani, którą chciał wymienić.

(anzol)

Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów do zdarzeń, które mają miejsce
w rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.
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– Rok temu byłem dziewiąty,
teraz – siódmy!

– Za rok będę piąty, za dwa lata
– trzeci!

– Za trzy lata będę pierwszy, a
za cztery – minus drugi!

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry.
(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

(Jelenia) Góra
brudów
– Ordro in mensa scriptoria, ordro
in vita quotidiana. Jaki porządek na
biurku, taki w życiu codziennym –
taką dewizę ukuł komisarz Edward
Popielski, twardziel kreacji literackiej Marka Krajewskiego, znanego
twórcy kryminałów, który w swojej
najnowszej książce zdradził Breslau
na rzecz Lwowa.
Z porządkiem na moim biurku
różnie bywa, a najczęściej – porządek tam nie bywa. Kiedy tylko
posprzątam, od razu mam kłopoty
ze znalezieniem czegokolwiek, co z
łatwością odnajduję w największym
bajzlu.
O ile sfera czyjegoś prywatnego
biurka może być królestwem nieładu, o tyle biurko urzędnika odpo-

wiedzialnego za czystość w mieście
powinno lśnić przykładem.
Odbicie tego wzorca powinny
stanowić ulice naszej Jeleniej Góry.
– Ordro in urbs, ordro in eius vita
quotidiana. Porządek w mieście,
porządek w jego życiu codziennym
– tak być może mawiałby komisarz
Popielski, gdyby Krajewski zdecydował się realia powieści przenieść
do nas.
W naszym mieście brud jest tematem dyżurnym. Kiedy nie dzieje
się nic godnego klawiatury, bierze
się w obroty syfek. Skrupulatnie
wymieniamy trakty, gdzie kubłów
na śmieci brak. Wskazujemy też
zakątki, gdzie na pytanie turysty:
– Gdzie tu jest śmietnik?, pada odpo-

wiedź miejscowego żula wlepionego niałem jego muzealną brykę na
oślizłym kamuflażem w okolicę: – zdjęciu.
Pomijam już, że samo polanie
Wszędzie panie, wszędzie!
Na rogatkach przy ulicy Grun- szosy da w sumie tyle, co zimny
waldzkiej we wtorek zaciągnąłem się prysznic ciału sportowca utytłanemimowolnie tumanami kurzu po ak- mu w błocie po zawodach w bagnie
cji „Zima”, od której minęło już dwa zmiękczonym lianami dżdżu. Jakaś
i pół miesiąca. Pewnie przez kolejne gąbka by się przydała i szczoteczka.
Z prezydencdni przejechała
kich ust szefa
tamtędy wiekowa polewaczka SAMO POLANIE WODĄ SZOSY miast a padła
enigmat yczw barwach MiejDA W SUMIE TYLE, CO ZIMNY
skiego Przedsię- PRYSZNIC CIAŁU SPORTOWCA na zapowiedź
UTYTŁANEMU W BŁOCIE
porządków w
biorstwa GospoPO ZAWODACH W BAGNIE
firmie, która się
darki KomunalZMIĘKCZONYM LIANAMI DŻDŻU.
porządkami zajnej, pamiętająca
muje. Dla tych,
epokę późnego
którym jelenioGierka.
Sama polewaczka, brudna jak górskie brudy już się znudziły, to
sto nieszczęść, wymagałaby pola- światełko nadziei, że może jednak
nia, a jej kierowcę przydałoby się da się w naszym mieście posprzątać.
wysłać na kurs dobrego wycho- Że może jednak niekoniecznie prowania. Od tego lania wody sam blem tkwi w tym, że „ten kawałek
się zapienił i zaczął coś niemiłego do miasta należy, to sprzątamy”
bulgotać w szoferce, kiedy uwiecz- – a kawałek dalej – choćby leżało

za przeproszeniem wielkie psie
gówno – to już nie ruszymy, bo „to
nie nasze! Co z tego, że śmierdzi i
odrażająco wygląda? Nie zlecili, to
niech sobie leży!”
Jednak jakiekolwiek zmiany administracyjne, tworzenie nowych
bytów, czy też przebudowywanie
tych, które już się (nie) sprawdziły,
niewiele da, jeśli zabraknie dobrej
woli samych mieszkańców. Wśród
stereotypowych łatek Polaków jest
także umiłowanie do zarastania
brudem, niezmieniania majtek,
czy skarpetek oraz podkoszulków.
Można to zresztą empirycznie wywąchać wchodząc do autobusu
miejskiego. Najlepiej szóstki w
godzinach szczytu.
Jest w tym stereotypie część prawdy.
Wystarczy się przekonać obserwując,
jak wyglądają niektóre zakątki miasta,
gdzie jak grzyby po deszczu rosną dzikie wysypiska odpadków. Wystarczy
spojrzeć na mieszkańców nic sobie nie

robiących z wyplucia gumy do żucia,
naznaczenia chodnika flegmą, czy też
opróżnienia przeciążonego piwskiem
pęcherza moczowego w klatce schodowej. Wystarczy spojrzeć na straż
miejską, która jakoś niechętnie wlepia
mandaty brudasom, a bywa nadgorliwa blokując auta zmotoryzowanych
łamiących zakaz postoju.
Są na świecie kraje, gdzie za
zanieczyszczenie chodnika, można
beknąć tak, że ewentualny sprawca
w przyszłości będzie wolał posikać
się w majtki niż ulżyć sobie w
miejscu publicznym. Surowość i
nieuchronność kary stanowią bat,
którego boją się wszyscy. Źle to, czy
dobrze – oceńcie sami. Ale też pomyślcie, jak ładniej wyglądałoby nasze
miasto, gdyby wszyscy wyznawali
dewizę Popielskiego.

Konrad Przezdzięk

P.S. Zaraz posprzątam biurko!
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Magik komedii absurdu
ze szczególnym naciskiem na
zada-

nia aktorskie.

Obiecujący debiut

Z wielkim wieszczem epoki renesansu i jednym z
najwybitniejszych poetów
polskich oraz europejskich łączy go imię i nazwisko. Jan Kochanowski,
aktor, podjął z wielką pasją próbę realizacji swoich
marzeń w alternatywnym
Teatrze Cinema spod jeleniogórskich Michałowic i
w pewnym stopniu mu się
to udało.
Ma temperament kuglarza, magika zamieniającego siebie i swoje
otoczenie w teatr. W dniach 28-30
maja podczas Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów Awangardowych „Pestka” w JCK, Jan Kochanowski prowadził warsztaty ruchu
scenicznego. Laureat wielu nagród, m.in. Brązowej Iglicy 1992,
nagrody publiczności dla najpopularniejszego aktora Dolnego
Śląska, ma na swoim koncie także
realizacje spektakli autorskich

Bez dialogu z widzem i wzajemnego zrozumienia nie ma
mowy o sukcesie teatru – oto
jeden z wniosków debaty pod
hasłem: Poszukiwanie komunikacji społecznej w teatrze
prowincjonalnym, jednego
z punktów programu Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Awangardowych
PESTKA.

Jan Kochanowski jest
rodowitym jeleniogórzaninem. Po ukończeniu
wrocławskiej filii krakowskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej na wydziale aktorskim, debiutował na
scenie jeleniogórskiego Teatru
im. Norwida w parodii eposu rycerskiego Ignacego Krasickiego
„Monachomachia, czyli wojna
mnichów” w reż. Jerzego
Zonia (1990). Początek
jego scenicznej drogi był obiecujący.
W tym poemacie
heroicznym
obnażającym
hipokryzję i
słabości kleru
stworzył Kochanowski wiarygodną postać skorego do bijatyk ojca
Gaudentego, który przypomina o
odwiecznym konflikcie z karmelitami, przepowiada zagrożenie
od strony innych klasztorów i
niczym Antenor, jeden z bohaterów „Odprawy posłów greckich”
Jana Kochanowskiego, zwolennik
pokoju z Achajami, nawołuje:
„Pókiśmy w siłach, na wszystkich
uderzmy”.
Przełomem w scenicznej karierze Kochanowskiego okazał się
groteskowy afabularny spektakl
„Cinema. Ludzie pułapki-sytuacje
pułapki” (1991), do którego Zbigniew Szumski, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w
Gdańsku, i reżyser Adolf Weltschek
razem napisali scenariusz. Po
występie w musicalu Macieja Staropolskiego „Pinokio” na podstawie bajki Carlo Collodiego w reż.
Jacka Medweckiego (1992), gdzie
pojawił się jako mleczarz, Arlekin,
królik i chłopiec, wraz z grupą
gdańskich plastyków i aktorówwielu krytyków za przykład udanego
działania zinstytucjonalizowanego
teatru państwowego, opowiadał o swojej
wizji funkcjonowania takiej placówki.
Podkreślił, że teatr musi pozostawić
sobie margines kontrowersyjności i nie
może się podobać wszystkim.
– Musi być przede wszystkim blisko ludzi i

Gośćmi piątkowego (27 maja) spotkania byli: Ewa Molenda Pilecka, specjalista
komunikacji społecznej, oraz Jacek
Głomb, dyrektor naczelny i artystyczny
Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy.
Szef legnickiej sceny stawianej przez

Klemm nie miał szans
Jacek Głomb w krótkim wątku odniósł się także do niedawnej sytuacji teatru w Jeleniej Górze.
Podkreślił, że były dyrektor artystyczny W. Klemm nie miał szans na realizację swojej wizji,
ponieważ chciał ją narzucić widzom nie rozmawiając z nimi. – W takim przypadku publiczność
ustawia się na „nie” niezależnie od jakości realizacji, a te bywały różne” – zaznaczył dyrektor
Teartu im. Modrzejewskiej.

Podczas „Pestki” w JCK Jan Kochanowski
prowadził warsztaty ruchu scenicznego

nym, a
jednocześnie
r e ż y serem,
autorem
tekstów i
opracowań
absolwentów wrocławskiej PWST muzycznych oraz kompozycji
założył Teatr Cinema.
przestrzennych, został Szumski,
a Jan Kochanowski znalazł się w
podstawowym składzie aktorskim
W teatrze absurdu
zespołu.
Kiedy w 1992 roku w MichałoKochanowski biorąc
wicach zbankrutował ośrodek
udział we wszystkich spekwczasowy Funduszu Wczataklach, a także projeksów Pracowniczych,
tach międzynarodowych,
Zbigniew Szumski,
czy realizacjach tektóry przyjechał
lewizyjnych Teatru
do Jeleniej Góry
C i n e m a , s z y b ko
przygotować
zwrócił na siebie
scenografię
uwagę krytyki tedo dwóch
przedstaatralnej, gościł na
wień, sprzenajważniejszych
dał swoje
przeglądach i
mieszfestiwalach. Za
kanie w
występ w surGdańsk u,
realistycznym
a za otrzywidowisku
mane pieniądze kupił
m i c h a ł ow i c k i
pensjonat. Tak powstał
„Dong”
pozainstytucjonalny wywodzący (zrealizowanym w 1992 roku),
się z tradycji alternatywnej Teatr o p a r t y m n a t e k s t a c h X I X Cinema. Jego opiekunem artystycz- wiecznego Edwarda Leara, ojca
opowiadać o ich problemach. Często
w lokalnym świetle – mówił dyrektor
Głomb. Przytoczył też przykłady takich
realizacji, które powstały z inspiracji
mieszkańców. Opowiedział też o tym, że
ludzie często bardzo osobiście odbierają
niektóre przedstawienia widząc w ich
postaciach członków własnych
rodzin. – To bardzo budujące –
powiedział Jacek Głomb.
Zebrani usłyszeli, że Jacek
Głomb przybył do Legnicy,
kiedy miejscowy teatr nie miał
w ogóle publiczności i grał bajki
dla dzieci o godz. 7. 30 rano. –
Byłem na takiej bajce i było to
dla mnie przeżycie traumatyczne. Zresztą dla tych dzieci
też – powiedział. Zarysował
także swoje początki oraz realizację
wizji teatru, której urzeczywistnienie
sprawiło, że legnicka scena jest uważana
za jedną z najlepszych w Polsce.
Szef TM dodał także, że poszukuje
różnych przestrzeni dla swoich realizacji. – Ale nie są to jedynie tańce w
ruinach, ale próba rewitalizacji tych ruin
poprzez sztukę – dodał. Zaznaczył także,

angielskiej literatury absurdu,
autora „A Book of Nonsense”, w
2000 roku Teatr Cinema otrzymał
Grand Prix na Międzynarodowym
Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w Kairze za najlepszą pracę
zespołową.
Jana Kochanowskiego można
było najczęściej zobaczyć na scenie jako bladego mężczyznę w
czarnym garniturze w opartych
na absurdalnym poczuciu humoru
i surrealizmie spektaklach takich
jak „Bilard” (1994), „Nie mówię tu
o miłości” (1995), „Lekkie czasy
ciężkich chorób” (2000), „Kabaret
Olbrzymów – wieczór IV - wątpienie rzeźnika” (2001), „Miałem taki
sen” (2002), gdzie nie pada ani
jedno słowo, „Albert Lux” (2003),
„Toasty i wznoszenia” (2003) czy
„Słownik sytuacji” (2003).

Bliżej młodych

Latem 2001, Jan Kochanowski
wraz z kolegami z Teatru Cinema,
po wygraniu konkursu został
gospodarzem sezonu teatralnego
2001/2002 w Centrum Kultury
Teatr w Grudziądzu, gdzie zorganizowano czterodniowe warsztaty
teatralne dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W efekcie powstał
przygotowany przez młodych
adeptów sztuki spektakl, który
na specjalnym pokazie obejrzeli
widzowie grudziądzcy. Kochanowski prowadził również warsztaty
teatralne z pantomimy w kraju i
za granicą, nad kształtowaniem i
rozwojem wyobraźni i zdolności
aktorskich.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Inne poszukiwania
Jan Kochanowski jest twórcą spektaklu „Wieczór impresji towarzyskich; Sen pierwszy. Nóż w
ścianie” na scenie Teatru Krypta w Zamku Książąt Pomorskich - Szczecin 2001, współpracował
także z wrocławskimi teatrami: Współczesnym Teatrem Pantomimy i Teatrem Formy Józefa
Markockiego. Wystąpił gościnnie z jeleniogórskim Teatrem Maska w autorskiej inscenizacji
Honoraty Magdeczko-Capote „Renesans czyli... jak Wam się podoba” oraz na poznańskiej scenie
Platformy Artystycznej O.B.O.R.A. w spektaklach z pogranicza kabaretu, teatru i piosenki. Artysta
brał również udział w realizacjach filmowych, m.in. serialach kryminalno-sensacyjnych: Polsat
„Fala zbrodni” (2005, 2006) i TVN „Kryminalni” (2008), serialu TVP1 „Warto kochać” (2006)
oraz kinowej komedii Tomasza Szafrańskiego „Od pełni do pełni” (2009) w roli samuraja.

TEATR ZAWSZE BLISKO LUDZI
że teatr powinien być sprzymierzeńcem
człowieka w trudnych dla niego czasach.
– Dlatego kładę nacisk, aby sztuki miały
szczęśliwe zakończenie, choć oczywiście
nie ingeruję w pracę reżyserów – powiedział. Podkreślił także, iż stara się robić
teatr zarówno „dla profesora jak i dla
pijaka”. Wynika to poniekąd ze specyfiki
mieszkańców Legnicy, wśród których
jest wiele osób wykluczonych.
W trakcie debaty zwrócono
uwagę za nie-

co wytarte znaczenie słowa
„prowincjonalny”, które
kiedyś miało odcień pejoratywny (prowincjonalny,
czyli gorszy od tego, co w
centrum), ale dziś nabiera wiele pozytywnych
składników. – Bardziej
na miejscu jest przymiotnik „lokalny”
– zauważyła Ewa
Molenda Pilecka.

(tejo)
FOT. TEJO
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Sceniczne hity nie tylko dla dzieci

„Przygody rozbójnika Rumcajsa” i „List” – to dwa kostiumowe widowiska Teatru
im. C. K . Norwida, które w
tym tygodniu wracają do
repertuaru! Kto jeszcze
tego nie widział, zobaczyć
powinien. A kto już był,
powtórka na pewno nie
zaszkodzi!

hasło
Jelonka.com.
Z kolei już w
nad-

Doskonałą okazją na wizytę
w teatrze z najmłodszymi
jest wtorkowy spektakl
„Przygody rozbójnika
Rumcajsa” z Igorem
Kowalikiem w roli tytułowej. Wszak 1 czerwca
przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Przed
południem odbędzie się
otwarcie wystawy prac
w konkursie plastycznym ogłoszonym z
okazji premier y
sztuki w kwietniu tego roku.
Będą też warsztaty teatralne dla
Uniwersytetu Dziecięcego
z Kowar. Na popołudniowy
spektakl znanej bajki
o dobrym zbóju i
jego walce z Jaśnie
Panem (godz. 18)
Teatr Norwida ma
dla Was dwa podwójne zaproszenia. Do odbioru w
kasie pół godziny
przed sztuką na

chodzący piątek w scenerii Dworu
Czarne odbędzie się pierwszy po
zimowej przerwie spektakl ubiegłorocznego hitu sezonu, komedii
„List” A. Fredry z Jackiem Grondowym, Agatą Moczulską, Elwirą
Hamerską-Kijańską, Tadeuszem
Wnukiem i Igorem
Kowalikiem. Rzadko grywana sztuka
Fredry to zgrabna
powiastka o miłości i zazdrości i
tym,

Awangarda rośnie w siłę
ją się we
wzrok i
pamięć
ib r u t a l izmem,
ale

nie nachalnym i
prostackim.
Raczej takim odbitym w krzywym
zwierciadle przekazu. Sporo tu aluzji

acją Kazimierza Kraczkowskiego!
Grają także Magdalena Kępińska,
Jarosław Góral oraz Igor Kowalik.
Dla Czytelników – podwójne
zaproszenie. Początek sztuki 6
czerwca (niedziela) o godz. 19 na
scenie studyjnej.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

do wcześniejszych sztuk Dudy, choćby niebiennych, takich jak dź, ć, ź, ś),
do „Piaskownicy”. Całość okraszona sprawia, że tekst bywa miejscami
niezrozumiały,
jest chyba już nieale nie umniejco wyeksploatoTO BUDUJĄCE, ŻE
waną muzyką ŁUKASZOWI DUDZIE UDAJE sza to wymowie
całości. Świetna
Yanna TierseSIĘ W JELENIEJ GÓRZE
TWORZYĆ BARDZO PRĘŻNY I kreacja Andrzeja
na.
Przejęta nie- AKTYWNY OŚRODEK TEATRU Marchowskiego,
DLA MŁODYCH LUDZI.
bardzo udane
których aktorole Agaty Mamrów groteskowa
maniera „sliedzikozer, Joanny Kowalskiej i Piotra Kamoli oraz
wania” (czyli bez wymowy spółgłosek
pozostałych aktorów
zwarto-szczelinowych dziąsłowopodzbudowały w sumie ciekawe widowisko – odmienne
od tych, które na
co dzień oglądamy
w innych teatrach.

Konrad
Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Wczoraj zakończył się III Międzyna- Teatr Odnalezionu Łukasza Dudy
rodowy Festiwal Teatrów Awangardo- zaprezentował premierę sztuki „Pr�twych PESTKA.
�-porter – Zapach Kobiety”.
To zagrana w szybkim tempie
Od minionego czwartku do nie- skandalizująca farsa na współczesny
dzieli jeleniogórska teatralna rodzina model rodziny pełen obłudy i zakłauczestniczyła w wielu wydarzeniach: mania. Rzecz o sprawach damspektaklach, dyskusjach i koncertach. sko-męskich opowiedziana
– To bez wątpienia zasługa Łukasza językiem bezpośrednio
Dudy, że PESTKA zaistniała i ma się trafiającym do młodego
coraz lepiej. Z nieśmiałej imprezy widza, bez aluzji i owijania
sprzed trzech lat rośnie na znaczące w bawełnę słów.
Sceny – jak to u Łukasza Dudy
wydarzenie nie tylko w środowisku
teatralnym – mówi Jarosław Gro- bywa: plastyczne, z pięknym światłem,
madzki, dyrektor JCK, współorgani- wręcz malarskie (z wyraźnymi odniezatora imprezy.
sieniami do znanych dzieł malarstwa
Na oficjalny początek festiwalu awangardowego) – chwilami wbija-

do czego nadmiar tych emocji może
doprowadzić. Dla Czytelników – po
jednym podwójnym zaproszeniu na
każdy spektakl. Do odbioru przed
sztuką lub w Biurze Organizacji
Widowni w teatrze w al. Wojska
Polskiego. Hasło Jelonka.com
Inna propozycja TN to komedia
psychologiczna „Dobrze” Tomasza Mana. Refleksyjna historia
o spełnianiu marzeń wbrew
przeciwnościom z
fantastyczną kre-
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Porwij kobietę!
Przywitaj lato brawurową komedią pomyłek z udziałem znanych
aktorów!
„Jeśli chcesz kobiety, to ją porwij”
– oto tytuł przedstawienia Anny
Burzyńskiej w reżyserii Grzegorza
Chrapkiewicza, które 21 czerwca
o godz. 17. 30 i 20 zostanie wystawione na dużej scenie Teatru im.
Norwida. Wydarzenie organizuje
Agencja Palma.
Główny bohater, księgowy Adam
(Arkadiusz Janiczek) porywa przypadkowe kobiety, które traktuje
jak księżniczki, podejmuje kolacją
i… odsyła do domu. Tymczasem
jedna z branek, Elżbieta (Andżelika
Piechowiak), obdarza porywacza
namiętną miłością, niekoniecznie
zgodnie z wolą „ukochanego”. Za
drzwiami czekają już kolejni kłopotliwi goście – namiętna Czesława
(Krystyna Tkacz) i Wiesław (Stefan
Friedmann), uzbrojony w ciupagę.
Rezerwacja biletów: 605 587 221
oraz 601 736 190.

(tejo)

Święto teatru awangardowego trwało
do wczoraj. Sobotnim akcentem był
plenerowy pokaz ANTAGON Theater
AKTion, z Frankfurtu. Na finał zaśpiewał
Lech Janerka. Koncert odbył się już po
zamknięciu tego wydania Jelonki.
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CZESKIE RETRO NA DZIEŃ DZIECKA

Najmłodszym pod Szrenicą

Jak co roku w święto
najmłodszych starostwo
lwóweckie zaprasza zorganizowane grupy dzieci 1 czerwca odbędzie się urona przejażdżkę zabytko- czyste otwarcie Orlika oraz
Festyn Rodzinny z wieloma
wym pociągiem.
dodatkowymi atrakcjami.
Tym razem atrakcją będzie
podróż kolejką retro ze skansenu w Jaroměř (Czechy). Nie
potwierdziły się wcześniejsze
informacje, jakoby pociąg miał
jechać w tym roku do czeskiego
Mezimesti.
Kolejka retro odjedzie we
wtorek, 1 czerwca, o godz. 10.
30 z peronu jeleniogórskiego
dworca i skieruje się w kierunku
Lwówka Śląskiego. Na trasie
skład zatrzyma się na dłużej na
poszczególnych stacjach, aby
umożliwić pasażerom zwiedzanie atrakcji. Przyjazd do Lwówka zaplanowano na godz. 13. 30.
W grodzie lwa wycieczka spędzi
półtorej godziny. Odjazd do Jeleniej Góry – o godz. 15. 10

(tejo)

Miasto powodzianom?

Przygotowuję uchwałę, którą
na najbliższym posiedzeniu
przedstawię radzie miejskiej
– powiedział na konferencji
prasowej prezydent Marek
Obrębalski, który chce przekazać powodzianom 100 tysięcy
złotych. Szef miasta jeszcze
nie wie, do której gminy tę
pomoc przekazać. Zostanie
to uzgodnione do przyszłego
wtorku, czyli do 1 czerwca. Na
ten dzień bowiem wyznaczono
termin kolejnego posiedzenia
jeleniogórskiej rady miejskiej.
Projekt uchwały prezydenta w
zostanie włączony do porządku
obrad.

Orlik jesienią?

Rozpoczęła się budowa zespołu boisk „Orlik” w Mysłakowicach. Mieszkańcy będą
mogli z niego korzystać jeszcze
w tym roku. Budowa obiektu
ma się bowiem zakończyć we
wrześniu. Kompleks powstaje
przy obecnym stadionie w
Mysłakowicach w ramach programu Moje Boisko –Orlik 2012.
Prócz boiska do piłki nożnej,
koszykówki i siatkówki zostaną wybudowane także dwie
bieżnie. Mysłakowicki „Orlik”
będzie kosztował około półtora
miliona złotych.

Trudny powrót do normalności
Pogorzelcy z Dąbrowicy,
którzy zimą stracili dobytek życia, nie mają jeszcze
gdzie mieszkać. Ich lokale
wymagają kompleksowego
remontu. Dzięki dotychczas
zebranym pieniądzom udało
się odbudować dach. Przyjaciele lokatora, który ucierpiał
najbardziej, organizują dla
niego koncert charytatywny.

Leczenia Oparzeń w
W wyniku pożaru, który wybuchł Siemianowicach Śląskich. Kilka tygodziewiątego stycznia w Dąbrowicy nie- dniu temu mógł je opuścić, ale żeby
malże całkowitemu zniszczeniu uległo mieć dach nad głową, musi najpierw
pierwsze piętro domu mieszkalnego nr wyremontować mieszkanie.
39. Mieszkańcy wsi i wiele innych osób
- Remont wydłuża się w czasie,
zaangażowało się w zbiórkę pieniędzy ponieważ brakuje nam środków fina rzecz pogorzelców. Pomogli także nansowych. Przedstawiciel jednej z
rotarianie.
Benedykt Brzózka ucierpiał najbardziej. Jego narzeczona, która
firm budowlanych oszacował, że jego
Benedykt Brzózka ucierpiał najbar- koszt wyniesie około sześćdziesięciu
podczas wybuchu pożaru odniosła bardzo poważne obrażenia,
dziej. Jego narzeczona, która podczas tysięcy złotych. Wydaje się nam jedzmarła w szpitalu
wybuchu pożaru odniosła bardzo po- nak, że własnymi siłami zrobimy go
ważne obrażenia, zmarła w szpitalu. On taniej – mówi Benedykt Brzózka. –
sam bardzo długo przebywał w Centrum Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ściany można odbudować, a życia dach został już odbudowany. Nato- trzech tysięcy złotych na specjalny strój.
miast drugie piętro to w zasadzie Nie mówiąc o pozostałych lekach np.
nie – dodaje.
Benedykt nie mówił nawet o kilka, wymagających remontu ścian. maści, za którą trzeba zapłacić ponad
pięćdziesiąt euro. Kupić ją można
remoncie całego mieszkania, a tylko Nie ma podłóg, ani sufitu.
Koncert charytatywny odbył się w niedzielę, szóstego czerwca w Klubie Kwadrat przy ulicy wybranych pomieszczeń. Zależy mu
Benedykta czeka jeszcze długo- jedynie w Niemczech.
Bankowej w Jeleniej Górze pod hasłem „Pomóżmy Benkowi”. Wystąpił zespół SANDSTONE po prostu na powrocie do normalno- trwałe leczenie, jego koszty również
(Ania)
ści. Zrobić trzeba wiele. Z zewnątrz nie będą małe. W chwili obecnej
oraz muzyk i legenda Krakowa, Antek Krupa.
FOT. ANIA
budynek nie wygląda źle, ponieważ musi liczyć się chociażby z wydatkiem

Alina Obidniak czytała dzieciom
Wczoraj rozpoczęła się kolejna
dziewiąta edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (OTCD).
Wzięło w niej udział także jeleniogórskie Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział
Dolnośląski. W
Modrzewiach
blisko Wlenia
zorganizowano imprezę
edukacyjną
Zadaniem
organizatorów

będzie mogło zaprezentować swoje
zdolności. Będzie też loteria fantowa. Wszystko w ramach festynu
rodzinnego. Przewidziano upominki
oraz słodki poczęstunek. Warunkiem
Impreza będzie miała miejsce uczestnictwa w festynie jest dobry
przy Szkole Podstawow e j humor oraz strój sportowy.
Karolina
nr 1. O godz. 9.00
uroczystego otwarcia
Kompleksu Boisk
„Orlik 2012” dokona
burmistrz Szklarskiej Poręby, Arkadiusz Wichniak.
Z kompleksu od
kilku miesięcy
korzystają już miłośnicy aktywnego wypoczynku,
organizowane są tam także zawody
Inicjatorami imprezy jest grono pesportowe i inne imprezy.
dagogiczne i rada rodziców Szkoły
Nie zabraknie imprez towarzyPodstawowej nr 1, we współpracy z
szących. Hitem będzie mecz piłki
palantowej nauczyciele vs ucznioMiejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i
wie. Odbędzie się też konkurs pt.
Aktywności Lokalnej.
„Mam talent”. Każde chętne dziecko

Kombatanci duchem silni!

było przede wszystkim zapewnić
uczestnikom ciekawe, mądre i inte- Kilkudziesięciu delegatów zebrało się w miresujące spędzenie wolnego czasu niony czwartek na V Walnym Zjeździe Związku
z okazji Dnia Dziecka. W wielkim Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
czytaniu dzieciom wsparła Alina
Więźniów Politycznych. GreObidniak. Głośne czytanie utworu
mium obradowało w sa„O niezapominajce, kwiatku koloru
lach restauracji Europa.
nieba” autorki regionalnych bajek
Delegatów i gości
Marii Nienartowicz przez wieloletnią
przywitał płk Edward
dyrektor Teatru im. Norwida i reżyser
Jakubowski, lider
stało się oficjalnym sygnałem rozpomiejscowych weteczęcia ogólnokrajowej akcji. Potem
ranów. Wśród przyodbył się konkurs plastyczny związabyłych pojawili się
ny z treścią opowiadania. Na zakońbyli żołnierze wielu
czenie spotkania z Aliną Obidniak
frontów II Wojny
wręczono młodym uczestnikom
Światowej, a także
dyplomy i nagrody, a wśród
przedstawiciele szkół
nich znalazła się poczGościem zjazdu był także prezydent
i innych instytucji
tówka z autografem
współpracujących z kombatanta- Marek Obrębalski oraz ks. Józef
honorowego gościa
mi. W prezydium zasiadła Jadwiga Stec, duszpasterz środowisk komjako miłościwie panująKuźmicz, nestorka nauczycieli batanckich.
cej niekwestionowanej CesaZebrani, w tym poczty sztandarotajnego nauczania i jedna z najrzowej Teatru Ulicznego.
we,
uczcili sygnałem ciszy pamięć
starszych
–
i
najzdrowszych
(jak
(tejo)
Płk Edward
zaznaczył płk Jakubowski) działa- ofiar tragedii pod Smoleńskiem.
Jakubowski
czek środowiska kombatanckiego. Pułkownik Jakubowski poinformo-

wał też, że szeregi kombatantów
rzednieją z roku na rok. W okresie
sprawozdawczym – czyli od 2006
roku do maja tego roku odeszło na
wieczną wartę blisko dwa tysiące
członków organizacji.

(tejo)
FOT. TEJO
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Podpisali się pod nim prawie
wszyscy mieszkańcy ulicy. Podkreślają, że klony posadzili sami,
bo kiedy się wprowadzili było tam
w zasadzie gruzowisko. Teraz dowiedzieli się, że w miejscu drzew i
trawnik ma powstać parking.
– O planach, dotyczących budowy parkingu dowiedziałem się

Cztery promile i jazda!

W nocy z 25 na 26 maja
kierujący samochodem marki
Volvo ze szwedzką rejestracją
jechał zygzakiem i nie zatrzymał się, gdy uderzył na ulicy
Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze w
znak drogowy. Policjanci, którzy
zatrzymali auto po pościgu,
stwierdzili, że prowadzący jest
kompletnie pijany. Miał cztery
promile alkoholu w organizmie.
Grozić mu może kara do dwóch
lat pozbawienia wolności. Na jak
długo mężczyzna straci prawo
jazdy, zadecyduje sąd.

(tejo)
Droga w czynie

Ponad trzydzieści lat mieszkańcy wsi Bełczyna koło Wlenia
nie mogli doprosić się od urzędników o nową drogę. Po wielu
próbach negocjacji mieszkańcy
wsi z sołtysem na czele sami
wzięli sprawy w swoje ręce. Burmistrz Wlenia Bogdan Mościcki
ofiarował mieszkańcom kilka
ton grysu. Do roboty zabrali
się miejscowi rolnicy. Użyczyli
swojego sprzętu, który, na co
dzień służy do ciężkiej pracy w
polu. - Sami zrobiliśmy około
100 metrów drogi. Zostało jeszcze 150 metrów – mówi Edward
Wójtowicz, sołtys wsi Bełczyna.

(KAM)

przypadkowo w urzędzie miasta
od jednego z pracowników –
mówi Marek Mikrut, mieszkaniec
ulicy Klonowej i radny powiatowy. – Byłem zaskoczony, bo nikt
z nami tej decyzji nie konsultował
– dodaje.
Ur z ę d n i c y p o d k re ś l a j ą , ż e
mieszkańcy ulicy Klonowej zagospodarowali teren gminny, a
nie spółdzielni mieszkaniowej. W

związku z tym, że planowany jest
remont drogi łączącej centrum
Kowar z Wichrową Równią przy
okazji wybudowany zostałby także parking przy ulicy Klonowej.
Obecnie mieszkańcy zostawiają
swoje samochody na chodniku.
Nie przeszkadza to pieszym, bo
chodnik, który prowadził do nieistniejącego sklepu, dziś prowadzi
donikąd.

Mieszkańcy ulicy Klonowej uważają także, że ich lokale stracą na wartości w momencie, gdy
okolica nie będzie tak zielona jak dotychczas. Drzewa odgradzają budynki od szosy. W tej
sprawie zostaną zorganizowane jeszcze spotkania. Droga musi być wyremontowana, bo jest
w fatalnym stanie. Wielu osobom nie podoba się, że przy okazji zostanie naprawiony także
chodnik. Uważają, że szkoda na to pieniędzy, bo i tak nikt z niego nie korzysta.

Jak kraść, to bankomat!
Nie chcieli się rozdrabniać, godziny czwartej rano.
– Policja dochodzeniowo-śledcza
tylko od razu postanowili się
wzbogacić. Zamiar udał się prowadzi czynności wyjaśniające,
procesowe i operacyjne zmierzające
połowicznie.
Mowa o dwóch złodziejach, którzy
w minioną środę około godz. 4 nad
ranem – zamaskowani w kominiarkach
– z pomocą dwóch lin i auta typu VAN
próbowali skraść bankomat wmontowany w pobliżu pawilonu Biedronka
na Zabobrzu II w Jeleniej Górze.
Udało się tylko częściowo. Sprawcy
dociągnęli potężne pudło maszyny do
krawężnika najbliższej ulicy i uciekli.
Być może zostali spłoszeni.
Próbę kradzieży bankomatu świadkowie zdarzenia anonimowo zgłosili
policji na numer alarmowy około

– Nowe zatoczki do parkowa- parkować. Będzie bowiem tylko trzydzieści samochodów – mówi
nia nic nie dadzą, bo nie wszyscy siedem miejsc parkingowych, a Marek Mikrut.
będą mogli na ich terenie za- na chodniku może stać ponad
(Ania)
Fot. Angela

Przy ulicy Klonowej w Kowarach miał powstać nowy
parking. Mieszkańcy go
jednak nie chcą, bo zostałby wybudowany kosztem
terenów zielonych, o które
sami zadbali. Napisali więc
list protestacyjny do burmistrza.

Fot. JACEK KUNIKOWSKI

Wolą klony niż parking

Uwaga!
Poszukiwany!

Policjanci z Kowar poszukują mężczyzny, którego portret
pamięciowy prezentujemy. Mężczyzna ten podejrzewany jest o
kradzież z włamaniem do domu
jednorodzinnego w Kowarach
metodą na tzw. „śpiocha”. Do zdarzenia doszło 7 maja 2010 roku
około godziny 3.00 w Kowarach.

do ustalenia i zatrzymania sprawców.
Przeprowadzono oględziny miejsca
zdarzenia, przesłuchujemy świadków.
Prosimy wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego
zdarzenia, o przekazanie ich policji pod
numer 75 75 20 203 lub numer alarmowy 997 – mówi Edyta Bagrowska, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Za usiłowanie kradzieży z włamaniem sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

(Angela)

Nie wpadł w pułapkę egzotyki
W miniony piątek w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w
Szklarskiej Porębie odbył się
wernisaż wystawy Janusza Jaremena pt. „W drodze”. Jest to
cykl czarno-białych fotografii,
a na nich – najwyższy budynek
świata, nie mieszczący się w
kadrze, egzotyczne figowce
czy Arabka o niezwykłej urodzie.

dzo odległych: Dubaj, Malezja, Kuala
Lumpur, Bangkok czy Kambodża
Fotografie nie tworzą spójnej cało- – podkreśla Janusz Jaremen. Na
czarno-białych fotografiach ukaści, a wspólnym
zany został człowiek, jego ślady i
mianownidziałalność.
kiem jest ich
Egzotyka stanowi jednak pułapkę
egzot yka.
fotografii turystycznej. – Starałem
– Niektóre
się tego uniknąć – mówi Jaremen.
powstały w
– Te fotografie bronią się same –
miejscach
podsumował przewodniczący rady
bar-

Grzegorz Sokoliński, który zna
Janusza Jaremena od kilkunastu lat.
W pracach autora możemy dostrzec
jego punkt widzenia. Dąży on do
uwiecznienia obrazów poprzez indywidualny komentarz o miejscach
i ludziach poznanych w drodze. Fotografie Janusza Jaremena dostępne
będą do 20 czerwca.

(Karolina)
FOT. KAROLINA

Reklamowa rewolucja

Na oficjalnej stronie miasta
Szklarskiej Poręby pojawił się
komunikat burmistrza, dotyczący uporządkowania spraw
związanych z zamieszczaniem
tablic reklamowych wzdłuż dróg
gminnych. Urzędnicy chcą, aby
właściciele tego typu reklam
złożyli odpowiednie wnioski do
magistratu, a po ich pozytywnym rozpatrzeniu zaczęli płacić
za użytkowanie terenu, którego
zarządcą jest gmina.

KTO WYMUSIŁ PIERWSZEŃSTWO?

(Angela)

Fot. Ania

Anonimowym telefonem
na numer alarmowy policji
zgłoszono 24 maja znalezienie
nieżyjącego mężczyzny w wieku około 40 lat. Denat leżał w
pustostanie przy ulicy Wolności
30 w Jeleniej Górze. Ciało zabezpieczono do sekcji, która wykaże
czy do śmierci mężczyzny nie
przyczyniły się osoby trzecie.

Jedna osoba
trafiła do szpitala w wyniku
wypadku, jaki miał miejsce w miniony
piątek o godzinie 13:50 na skrzyżowaniu
ulic Sudeckiej i Piłsudskiego w Jeleniej
Górze. Kierujący samochodem marki
Toyota wymusił najprawdopodobniej
pierwszeństwo i uderzył w opla, którego
prowadził dwudziestodwuletni mężczyzna. W wyniku zdarzenia z obrażeniami
ciała do szpitala przewieziono pasażerkę
toyoty. Będzie musiała tam pozostać
dłużej niż tydzień, dlatego zdarzenie
zakwalifikowano jako wypadek. Sprawa
zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w
sądzie.

(Ania)

REKLAMA

(KMP)

(Karolina)
Trup w oficynie

Łupem sprawcy padło mienie o
wartości 3500 zł, w tym pieniądze i biżuteria. Poszukiwany z
wyglądu ma 60 lat, 170-175 cm
wzrostu, siwe włosy, nosi okulary
lecznicze, ma otyłą , przygarbioną sylwetkę. Mężczyzna ubrany był na ciemno, miał kurtkę
skórzaną lub skóropodobną ze
ściągaczem, a na głowie czapkę.
W związku z powyższym prosimy
wszystkie osoby, które znają tego
mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego
przestępstwa o kontakt z policją
w Kowarach pod numer 75/71823-24 lub na numer alarmowy
policji 997.

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Fot. Konrad Przezdzięk

Deszyfrant sekretów przeszłości
O kolejne cenne transkrypcje dawnych kronik napisanych ręcznie trudno odczytywalnym
pismem gotyckim wzbogaciła się w miniony czwartek Książnica Karkonoska. To zasługa konie – musiała płacić
Ullricha Junkera, który poświęca swój wolny czas na rozszyfrowanie tajemnic minionych podatek rzędu 14 talarów. Musiała też oddać
epok.

Epitafium Rodziny Mentzlów i transkrypcja dokonana przez U. Junkera. W tekście skomponowanym jak poemat Christian Mentzel opiewa przymiotami cnoty zmarłego osiemdziesięcioletniego ojca. SZCZĘŚLIWY ZA ŻYCIA, WIELBIONY W URNIE – głosi łaciński napis z ukrytą w
chronostychu datą śmierci.
ści naszych ziem stały się pasją. Rok
temu podarował książnicy 12 tomów
kronik Zellera opisujących jeleniogórską codzienność XIX wieku.
27 maja przywiózł do Książnicy

kronika miejscowości powiatu jeleniogórskiego i lwóweckiego, kronika
Cieplic Altmanna, poetycki opis bitwy
pod Legnicą, a także transkrypcje
napisów epitafijnych na grobowcach

Mocny duet!

rodzinnych dawnego cmentarza
przy Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa.
– To sezam wiedzy o tamtych
czasach – mówi Marcin Zawiła, dyrektor Książnicy Karkonoskiej, który
przyjął Ullricha Junkera wraz ze
Stefanią Żelasko, kustoszem Muzeum
Karkonoskiego tym razem w roli
tłumaczki. Ullrich Junker opowiedział o swojej pracy, której poświęca
cały wolny czas. Jego działalność, co
warto pokreślić, jest „non profit”.
Za dokonane transkrypcje nie chce
bowiem wynagrodzenia.
W każdej z pozycji jest mnóstwo
ciekawych informacji dotyczących
codzienności w
dawnych
latach. Jeden z rozdziałów
Urbarium
Kynast tyczy gminy
Sobieszów i
oddawania
rocznych
p o d a t ków
w monecie, i
zbożu, a także oddawania dziesięciny
biskupowi, proboszczowi i pisarzowi
kościelnemu. Są też przykłady z życia. Niejaki Cornelius Molles, właściciel wyszynku w Sobieszowie, musiał
przy uboju oddawać tłuszcz wołowy
do wyrobu świec. Od każdego wołu
ubitego na sprzedaż dworowi trzeba
było oddać ozór.
Są też wieści o chłopach. Przykładowo, pewna pani Mathes Liebegin
(żona M. Lebiega) – posiadając dwa

ROZMOWA JELONKI

trzy młode kury (co się
tyczy starych i tłustych
kur, to należało oddać połowę tego). Zaś od posiadanych

Ullrich Junker i Stefania Żelasko.
łąk – oddawała 15 jaj podatku płaconego na Walpurgię i św. Michała.
Z kolei Kronika Cieplic pióra
von Altmanna przedstawia historię
Warmbrunn oraz genealogię rodu
Schaffgotschów od ich początków w
Karkonoszach aż do roku 1869.
Praca, którą Ullrich Junker włożył
w odczytanie inskrypcji na epitafiach przy Kościele Łaski będzie
nieoceniona przy odnawianiu tych
zabytków sztuki sakralnej baroku.
Junker dotarł też do prac z opisem i
fotografiami ozdobnych krat, które
po 1945 roku zostały zrabowane z
naszych ziem i zamontowane w Kate- przy ulicy Długiej. Niemiec dokładnie choćby na epitafium Christiana Mendrze Wojska Polskiego w Warszawie odtworzył napisy na grobowcach, zla, donatora organów dla Świątyni
Łaski. Poprawił przy tym błędy, które
pojawiały się we wcześniejszych
Ullrich Junker przekazał tomy swoich transkrypcji Marcinowi Zawile. – Złamię regulamin próbach odczytania tych pamiątek
przeszłości.
Książnicy i zabieram dziś kroniki Altmanna do domu – zażartował dyrektor Zawiła podkreślając,

że liczy na dalszą współpracę z panem Junkerem, którego nazwał wielkim przyjacielem naszego
miasta i jego mieszkańców.

Młodzi artyści i ich dzieła

– Na razie we Wrocławiu, KraZ Michałem Stambulskim i wynajętej od Stowarzyszenia Bieg
kowie i w różnych miejscach na
Szymonem Szczęśniakiem Piastów.
Dolnym Śląsku. Choćby na microrozmawia Gabriela StefaFestivalu w Teatrze Klinika Lalek w
–
Czym
zajmujecie
się
na
co
nowicz.

Przez ostatnie dwa tygodnie
w mieście pod Szrenicą gościła grupa studentów z wrocławskiej Akademii Sztuk
Wolimierzu.
dzień?
Pięknych, a także z Czech i ze
– Jedziemy na koncert do Warsza– Pracujemy dla firm informatycz– Chodzą słuchy, że nagrywy (w ramach Magnetofon Festiwal). Słowacji.
wacie nowy materiał. Czy to nych w Jeleniej Górze.
prawda?
– Jeszcze nie nagrywamy, ale
latem mamy zamiar utrwalić resztę materiału,
którego nie
mieliśmy do
tej pory okaz j i z a rej e strować.
– Mamy
na swoim
koncie już
trzy EPki:
„Earth of
far Suns
( 2 0 07 ) , M i croexpressions (2009), Deep Snow
(2010). Utwory z tych płyt można
pobrać za darmo z naszej strony internetowej www.microexpressions.
pl. Ostatnią EPkę nagraliśmy zimą,
przed świętami w chatce w Izerach

– Opowiedzcie o wywiadzie,
którego udzieliliście w Polskim
Radiu Euro?
– W maju wystąpiliśmy w Radiu
Euro w Warszawie. Zagraliśmy
tam krótki koncert akustyczny
w któr ym towarzyszył nam
Gniewko Oblicki,
nasz dobry przyjaciel. Nagrania
można obejrzeć i
posłuchać na naszym blogu.
– Z Gniewkiem pracujemy obecnie
również nad innym projektem. Na
razie jesteśmy na etapie prób ale
mamy nadzieję, że już niedługo
będzie można posłuchać nagrań.
Co ciekawe to już nasz trzeci
wspólny projekt, ponieważ
wszyscy razem graliśmy także w zespole Highwind, a
Gniewko uczestniczył również
w tworzeniu EPki Earth of
Far Suns.
– Gdzie mieliście już
okazję zagrać?

Konrad Przezdzięk

W połowie czerwca gramy na BurnIt!
Uczestniczyli w malarsko-sOpen Air w Libercu oraz w Klub 007
zklarskim
plenerze, który odbywał
w Pradze. Szykują się jeszcze występy
w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i innych się w „Leśnej Hucie”. W miniony piątek młodzi artyści pokazali efekty
dużych miastach.
swojej pracy. Wernisaż tej wyjątkowej
– Jak ludzie reagują na waszą wystawy miał miejsce w Domu Carla i Gerharta
muzykę?
Haupt– Przychodzą na koncerty, więc
manchyba im się podoba. (śmiech) A tak
nów.
na poważnie to dostaliśmy bardzo
dobre recenzje na opiniotwórczych
ogólnopolskich portalach zajmujących się muzyką alternatywną.
Bardzo mile nas to zaskoczyło i
zmotywowało do jeszcze bardziej
wytężonej pracy.
– Jeśli chodzi o kolejne nagrania
to zamierzamy dalej nagrywać i
produkować je samemu, tak jak to
robiliśmy do tej pory.

Majowy plener, a wraz z nim
poplenerowa wystawa odbyły się w
mieście pod Szrenicą już po raz piąty. Tego typu wyjazdy dla studentów
możliwe są dzięki umowie o stałej
współpracy pomiędzy Szklarską
Porębą a wrocławską ASP.
Młodzi malarze pracowali pod
kierunkiem dr Piotra Tyszkowskiego, a szklarze pod okiem dr Mariusza Łabińskiego i właściciela „Leśnej
Huty”, Henryka Łubkowskiego. Profesor Małgorzata Dajewska życzyła
młodym artystom, aby dzieła ich
autorstwa były w przyszłości
powie-

lane
przez hutników i sprzedawane w Szklarskiej Porębie jako
pamiątki z tego magicznego miejsca.
Studenci natomiast deklarowali, że
jeszcze kiedyś tu powrócą, ponieważ
są zachwyceni tutejszą atmosferą.

(Karolina)

Fot. Karolina

Karkonoskiej kolejne owoce swojej
benedyktyńskiej pracy. To, miedzy
innymi, Urbarium z miejscowości
Kynast (głównie spisy pochodzące
z późnego średniowiecza), Kronika
Gryfowa Śląskiego z lat 1623 – 1679,

Fot. Konrad Przezdzięk

Gość z Niemiec, który jest częstym
gościem w Jeleniej Górze, na świat
przyszedł w Alfeld (Niemcy), dokąd
po 1945 roku trafili jego rodzice,
mieszkańcy Hermsdorfu (Sobieszów). Dla Ullricha sekrety przeszło-

– Dziękujemy za rozmowę.

FOT. GABI
Następny plener dla studentów ASP zaplanowano na październik tego roku. Wystawę
w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów
można zwiedzać do 20 czerwca.

Następny plener dla studentów ASP zaplanowano na październik tego roku. Wystawę
w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów można zwiedzać do 20 czerwca.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Borowy Jar z mostem kolejowym – widok z lat 20. XX wieku.
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CIENIE HIRSCHBERGU XXVI
Już mieli pociąg! Co prawda nie elektryczny, bo Ruskie zabrali trakcję i w
pień słupy wycięli, ale nasz swojski.
Parowy! Podobny właśnie przetoczył
się przez przeprawę zmierzając tętniących ku swojemu przeznaczeniu.
W tętent pociągów jakże często
wtapiał się szum wody źródlanej,
która tryskała z rurki wbudowanej w
imponującą, choć już nieco zniszczoną konstrukcję z wygłaskanych przez
czas głazów. Tu często ustawiała się
kolejka mieszkańców z aluminiowymi kankami, bańkami, wiadrami, a
nawet beczułkami przytarganymi na
przyczepkach samoróbkach doczepionych do potężnych i ciężkich radzieckich rowerów – jedynych dostępnych
w sklepie żelaznym jednośladów.
Źródełko miało bowiem, podobno,
właściwości niezwykłe.
Zabrzmiał jej w uszach spokojny
głos dziadka Drzewieckiego, który
legendy z tym miejscem związane
opowiadał jej tysiące razy. W świecie
opowieści pojawiał się potężny książę,
który nie mógł dać sobie rady z
rączym jeleniem z krzyżem w
porożu. Miał na niego polować
właśnie tu, blisko tego wzgórza.
Jak ono wtedy wyglądało? Właśnie

patrząc z ukosa na tłumek czekający na wodę i utyskujący półgłosem
na szarą codzienność.
– Woda z owego źródła moc miała
taką, że niewiernych małżonków
uśmiercała, kiedy jej skosztowali.
Rycerza oskarżono o morderstwo.
A podczas procesu pojawiły się trzy
zjawy zgładzonych niewiast i wody
skosztowały. Nic im się nie stało! Przerażony rycerz sam musiał napić się z
ruczaju przy Borowym Jarze, po czym
padł jak rażony gromem – zagrzmiał
starszy pan.
Tak oto źródło – według podania –
miało przyczynić się do zachowania
czystości małżeńskiej jeleniogórzan. Ci – pomni przestrogi i wciąż
widząc rycerskiego trupa – woleli
okiełznać zmysły i oprzeć się pokusie zdrady.
Kiedy tak wspinali się ku szczytowi, na którym majaczył się
kształt strzelistej wieży widokowej,
Inge zastanawiała się, czy nie opowiedzieć Jerzemu tę legendę przezwyciężając w sobie jednocześnie
nieśmiałość. Wtem kształt, który
dostrzegła sądząc, że jest jedynie
amorficznym odrostem konaru,
poruszył się. Machinalnie chwyciła Jerzego za rękę wskazując mu

Teraz most – jeśli można to tak
szeregu dorożek z pasażerami z
innych miast, którzy po dotarciu na określić – błyszczał nowością. Oddano
stację główną, aby dostać się w góry, go do użytku niemal dokładnie trzy
musieli dojechać do wspomnianego lata temu. Dzień przed świętem odrodworca. Tam czekał sapiący pociąg, dzenia Polski i wydania Manifestu Lipprzed którym wiły się tory prowadzą- cowego 22 lipca roku 1953. Jako już
ce w góry, przez malowniczą krainę powabny podlotek przyszła
Kotliny Jeleniogórskiej.
Uwielbiała te godzinne przejażdżki! z dziadkiem
Poprzedni wieczór minął im dość echo miarowych werbli tej symfonii W tamtą stronę siadywała przy oknie (i tłumami jemonotonnie, ale nie narzekali na podróżnej, które – wygasłszy miaro- skierowanym na wschód, a kiedy leniogórzan)
ten spokojny prąd wydarzeń. Kiedy wym diminuendo – ustąpiło miejsca wracali – wybierała sobie miejsce na uroczyste
naprzeciwko. Aby mieć różnorodność o t w a r c i e
Starzecki ze swoją bandą włóczyli się ptasiemu interludium.
– Ze Szklarskiej Poręby – uśmiech- podziwianych widoków. Nie nudziły przeprawy.
po piwnych wyszynkach i knajpach
rozrzedzając gęstość trosk w alkoholu, nęła się Inge do Jerzego. I stanął jej jej się nigdy, choć setki razy oglądane. Nie dopchali
Jerzy z Inge poszli na długi spacer przed oczyma obraz tego miejsca Wręcz łaknęła ich więcej i więcej! I w się po przęBorowym Jarem. Aż do romantycznie sprzed dziesięciu lat, kiedy zamiast niczym nie przeszkadzały jej wbijające sła, bo tylko
położonego na skale schroniska. potężnych przęseł z kamiennych się w pupę twarde dechy przedziałów tam dopuszPerła Zachodu. Prawdziwa to perła! bloków, było tu jedynie potężne pobo- trzeciej klasy. Nie bała się też iskierek, czono lud.
Niewielki budyneczek z wieżyczką jowisko z porozrzucanymi głazami i które buchały co rusz z komina loko- S t a r o s t a
przyczepiony do skalnego urwiska poskręcanymi stalowymi elementami motywy i ochoczo w upalne dni wy- Tabaka z
stawiała głowę oficjelami
błyskał swoją elewacją zatopiony po- torów. Gdzieniewychylając się za p r z e c i ą ł
śród zieleni drzew. Inge
okno sunącego w s t ę g ę
opowiedziała
majestatycznie b i a ł o Jerzemu to, co
czerwoną
pociągu.
sama usłyszaPosterunek odgałęźny Dębowa Góra na archiwalnym zdjęciu
P o z w a l a - wstęgę na
ła od swojego
szczycie
ła
wiatrowi
dziadka Teodora
wprawiać w budowli. Widziała jedynie,
Drzewieckiego.
taniec swoje jak udekorowana chorągwiami, z przerabiała w
Ten – co oczydługie włosy białym orłem na przedzie, błyszcząca szkole o drzewach. Dowiedziała sylwetkę, która
wiste – nie mógł
w kolorze lnu. w słońcu lokomotywa wtoczyła się w się, że niektóre mogą żyć tysiąc w mgnieniu oka nabrała ludzkich
żyć w czasach
I nie słyszała majestacie na przeprawę i podążyła lat. I więcej! Ale te rachityczne kształtów.
odległych, ale tak
– A co ty tu robisz Stefan? – spyo s t r z e ż e ń w kierunku Jeleniej Góry Głównej cią- świerczki mogły mieć co najwyżej
bardzo utożsamiał
pół wieku… Na pewno w tamtych tał mężczyzna. Rozpoznał Starzecgnąc
kilka
wagonów
wypełnionych
d
z
i
a
d
k
a
się z dawnymi
Drzewieckie- bardzo ważnymi osobami. Pociąg czasach ich tu nie było. O nie! W kiego i przypominał sobie od razu
epokami, że – kiego, że może przystanął na chwilę, aby ceremonia- wyobraźni dziewczynki wyrastał o całym plenerze i o misji, którą
dy o nich opowiawypaść, albo rze mogli wdrapać się po wysokich wtedy potężny bór z sążnistymi miał wypełnić. Odpoczywający w
dał – zdawało się,
że iskierka szczeblach wagonowych drabinek i pniami z koronami sięgającymi przepastnej torbie aparat fotograże rzeczywiście był Schronisko Perła Zachodu – fotografia współczesna
ficzny, choć lekki bardzo, zaciążył
chmur
wpadnie jej zasiąść w środku.
świadkiem tamtych
– To właśnie tu legendarny mu raptem niesamowicie.
–
Teraz
to
tam
będą
świętować,
że
do
oka
i
na
wydarzeń. Kiedy
Konrad Przezdzięk
trwale uszkodzi wzrok. Istniał dla niej ho ho! – sapnął dziadek Drzewiecki rycerz, który zabił trzy swoje żony
była dziesięcioletnią
tylko
pęd i rytm. I łaskoczący nozdrza wyobrażając sobie rarytasy, którymi twierdząc, że go
gdzie walały się nieco nadpalone
dziewczynką, Drzezdradziły, został poddany próbie
wiecki często zabierał ją na długie podkłady i żelbetowe słupy trakcji zapach pól zmieszany z sadzą bijącą od zastawiono stoły w jednym z wago- – mówił jej razu
nów,
gdzie
dokonano
oficjalnego
„obsapiącej
lokomotywy
zbierającej
siły
do
spacery tym samym traktem, którym elektrycznej.
pewnego Teodor
Dziadek Drzewiecki opowiedział czołgania się po stromiznach przedgó- lania” mostu. A ludzie postali i poszli. Drzewiecki po- Przeprawę wysadzono w 1945 roku, a już w 1950 przystąpiono
po latach szła z Jerzym.
Od
tamtej
chwili
wielu
nie
wsiadło
rza
Karkonoszy
ku
Szklarskiej
Porębie.
Nasłuchała się o niemieckich jej, że to Niemcy ten most wysadzili w
kazując wnucz- do odbudowy obiektu. Był on włączony do Planu Sześcioletniego,
umocnieniach, których resztki nieco obawie przed zbliżającym się frontem Skąd ruszą na wyczekiwane wycieczki już nigdy do dorożki, aby dostać się ce to miejsce i
co zapewniło pewne pieniądze i liczne priorytety. Gotowy i oddany
z
dworca
głównego
na
zachodni.
na
Kamieńczyk
i
Halę
Szrenicą.
pokryte niezbyt wyrośniętymi krza- i czerwonoarmistami, aby odciąć ich
do użytku w 1953 roku nowy most różnił się znacznie od swojego
czynami, świadczyły o nie tak odległej wojskowym transportom kolejowym
odciąć dostęp do zachodniej części
przeszłości.
poprzednika, zbudowanego na wzór akweduktu rzymskiego. AutoLeśną hałaśliwą ciszę z mezzo ziemi jeleniogórskiej. Co prawda w
rem nowego projektu przeprawy był Bronisław Kędzierski, znany
piano świergotów ptaków przerwał niczym nie zmieniło to przebiegu
już przed wojną projektant kolejowych obiektów inżynieryjnych.
gwizd parowozu, który oznajmiał wydarzeń wiosny 1945 roku, ale –
Jak pisze Ivo Łaborewicz w miesięczniku „Sudety” konstrukcja
niechybne zbliżanie się pociągu. Echo pozostawiło bodaj jedyny widoczny
zawieszona 40 metrów nad lustrem wody pochłonęła 960 metrów
wąwozu przyniosło turkot stalowych ślad działań wojennych w regionie.
kół na torowisku. Po chwili cały ten Wkrótce potem szlak zamknięto: na
sześciennych betonu i 35 ton stali. Rekordowe tempo odbudowy
zakątek doliny Bobru wypełnił się głucho! Zakaz wstępu spowodowany
nie pocieszyło turystów, którzy nie mogli przejść do schroniska Perła
rytmicznym fortissimo składu, który z był ciężkimi robotami, których finaZachodu. Zamknięcie szlaku przyczyniło się też do kryzysu samego
impetem wjechał na potężny, kamien- łem miał być nowy most.
schroniska, które wówczas – z braku gości – podupadło. Polskie
Inge przypomniała sobie, jak – aby
ny most. Pięć zielonych wagonów
Towarzystwa Krajoznawcze wystosowało w roku 1950 do Powiatowej
ciągniętych przez sapiącą lokomoty- pojechać na wycieczkę do Szklarskiej
wę przetoczyło się z łoskotem przez Poręby – dziadek musiał brać dorożkę,
Rady Narodowej list, w którym krajoznawcy protestują przeciwko
przeprawę. Po chwili pozostał po nich która z ulicy 1 Maja snuła się przez
zablokowaniu wspomnianego traktu. Najpewniej nie odniósł żadnego
jedynie ledwo wyczuwalny aromat zaułki zachodniej części złuszczonego
skutku, bo całość – wraz z mostem – otwarto 21 lipca 1953 roku,
dymu, który mgiełką wydobywał się śródmieścia Jeleniej Góry. Na dworzec
w przeddzień święta narodowego PRL.
z komina maszyny. I oddalające się zachodni. Bywało, że jechali w całym Most kolejowy na Bobrze po odbudowie – fotografia współczesna

Kolejny szelest. Znów kot? Co to za jakieś kocie wzgórze! Nie. To nie kot. W gęstwinie liści przedzierały się
dwie sylwetki. Kobieta i mężczyzna. Starzecki przystanął rozpoznawszy w nieoczekiwanych wędrowcach
Jerzego z Inge. Para trzymała się za ręce i trawersowała
strome zbocze szczytu, na którym wznosiła się imponująca wieża. – Ot, papużki nierozłączki! – pomyślał.

Fot. Marek Tkacz

Fot. Archiwum WWW. WROCŁAW HYDRAL.COM

W jarze wspomnień

Fot. Marek Tkacz

Fot. Archiwum WWW. WROCŁAW HYDRAL.COM
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PALEC “ZATRZASKUJĄCY”
ŁAC. TENDOVAGINITIS STENOSANS

Na czym polega scho- możliwość dokończenia
rzenie o nazwie „palec przerwanego ruchu.
zatrzaskujący”?
Jakich palców choroba
Kompleksowa opieka nad pacjentem
Choroba polega na zabu- dotyczy najczęściej?
rzeniu płynności ruchów
Poradnie Specjalistyczne
czynnego zginania i prosto- Choroba dotyczyć może
Badania USG Doppler 3D/4D
wania palców. Palec zostaje wszystkich palców ,najczęzablokowany i aby konty- ściej jednak kciuka. Dużą
nuować ruch, pacjent musi część chor ych st anowią
Badania endoskopowe
wykonać specjalny wysiłek. kobiety w ok.50 roku ży* Video-gastroskopia
Słyszalny trzask, połączony cia. Do blokowania ruchu
* Video-kolonoskopia
niekiedy z bólem, oznacza palca dochodzi z powodu
zakleszczenia
Klinika Chirurgii 1 Dnia
pogrubiałego
zapalnie ścię* ortopedia
gna zginacza
* urologia
palca u wejścia
* chirurgia
do pochewki
ścięgnistej.
* chirurgia dziecieca

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Jak rozpoznać chorobę?
Choroba
rozpoczyna się
często od poja-

wienia się tkliwego guzka u
podstawy palca po stronie
dłoniowej. Z czasem dochodzi do bolesnych trzasków.
W niektórych przypadkach
może dojść do zupełnego zablokowania palca w zgięciu
lub wyproście.
Czy należy leczyć operacyjnie?

Z dolegliwościami należy
zwrócic się do lekarza specjalisty z zakresu ortopedii
i traumatologii narządów
ruchu, aby postawił właściwe rozpoznanie.
W początkowej fazie choroby, kiedy nie ma objawów
„zatrzaskiwania”, można
podjąć próbę leczenia zachowawczego poprzez podanie
miejscowo leku przeciwzapalnego.
W przypadku pojawienia
się nieprzy jemnych „zatrzaskiwań” palca pozostaje

leczenie operacyjne.

Na czym polega operacja?
Polega ona na przecięciu
części pochewki ściegnistej
i uwolnieniu ścięgien zginaczy.
Zabieg operacyjny może
być wykonane w znieczuleniu miejscowym, trwa ok.10
min w trybie chirurgii 1
dnia. Po 7 dniach usuwamy
szwy. Rehabilitacja zazwyczaj nie jest konieczna.
lek.med. Jarosław
Dawiskiba specjalista ortopeda
traumatolog
Poradnia
Ortopedyczna
NZOZ Karkonoskie
Centrum Medyczne

Uwaga! Kleszcze atakują
Już od czerwca kleszcze dają
sie we znaki nie tylko ludziom,
ale i zwierzętom. Ich liczba jest
bowiem w tym roku bardzo duża.
Wszystkiemu jest winna aura,
która sprzyja inwazji kleszczy.
Ciepłe i wilgotne powietrze, to
raj dla pajęczaków. Czasami ukąszenie jest bezbolesne i dopiero
po kilku godzinach pojawi się
swędzenie. Wiele osób chorych
na boreliozę twierdzi, że nigdy
u siebie nie zauważyło kleszcza.
Trzeba wiedzieć, że postacią, która
najczęściej zaraża boreliozą nie
jest postać dorosła, a maleńka
nimfa wielkości ziarnka maku,
której nie sposób dostrzec gołym
okiem. Zauważenie przyczepionego kleszcza na ciele jest jeszcze o
tyle utrudnione, że przyczepiają
się one w ciepłych, niedostępnych
dla oka miejscach, np. w okolicach pachwin, pod kolanami,
za uszami, a nawet w pępku.
Samo ukąszenie jest tak groźne.
Największe niebezpieczeństwo
niosą natomiast ukąszenia kleszczy zarażonych chorobami i ich
nieprawidłowe usunięcie z ciała.
Ukąszenie pajęczaka może spowodować zachorowanie na bardzo
groźną boreliozę i zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych.

Rumień to pierwszy
z objawów

zagrożenie ze strony krętka borrelii
i skuteczność leczenia, gdyż objawy
Jedną z pierwszych oznak za- boreliozy mogą sugerować inne chorażenia boreliozą jest rumień na roby takie jak: gościec, stwardnienie
ciele. Jest to zaczerwienienie, które rozsiane, czy depresję.
powstaje w miejscu ukłucia przez
kleszcza, które stopniowo powięk- Inne objawy
Na początku są
sza się i następnie odbarwia się w
części środkowej, przypominając to symptomy grycharakterystyczną obrączką (bawole popodobne: bóle
oko). Najczęściej zmiana ta nie daje mięśni, stawów,
żadnych ogólnych objawów cho- p o d w y ż s z o n a
robowych, które mogłyby chorego temperatura ciała.
zaniepokoić. Jeżeli pacjent zauważy Niestety trudno to
tego rodzaju zmiany na skórze, to skojarzyć z ugryzgłasza się do lekarza pierwszego zieniem kleszcza.
kontaktu lub dermatologa, który za- Często jest tak, że
leci zastosowanie miejscowo maści. choroba na początMaści zawierające antybiotyk lub ku przebiega bezkortykosteroid spowodują ustąpie- objawowo – nie ma
nie zmian skórnych. Można zatem ani rumienia, ani
sądzić, że chory został wyleczony. Jest objawów grypoto niestety nieprawdą, rumień wę- podobnych, wtedy
drujący ustępuje nawet bez leczenia też przechodzi w
miejscowego. Ci, u których wystąpił tzw. stan uśpienia,
nie potrzebują dalszej diagnostyki, by by po kilku mierozpocząć natychmiastowe leczenie. siącach, a nawet
Nie wszyscy jednak po ugryzieniu latach wybuchnąć
przez tego pajęczaka rumień mają. ze zdwojoną siłą.
I to oni są najbardziej narażeni na W późniejszych etapostawienie przez lekarza niepra- pach choroby, gdy
widłowej diagnozy, a jeśli już taka wirus dostaje się
zostanie postawiona, mija kilka lat do płynu rdzenio– a to bardzo dużo, mając na uwadze wo-mózgowego,

objawami są wymioty, sztywność
karku, zaburzenia świadomości. Gdy
dochodzi do stadium kolejnego objawia się on niedowładem nóg i rąk,
częściowym paraliżem, drgawkami aż
po utratę przytomności, a nawet zgonem. W ostatnich latach przypadków
zachorowań na boreliozę jest bardzo
wiele. W całej Europie Środkowej
liczba zarażonych rośnie lawinowo.

Według szacunkowych obliczeń, w
naszym kraju wzrasta o około 40
tys. przypadków rocznie, a nawet i
więcej, ponieważ wiele przypadków
zachorowań nie jest zgłaszanych.
Ważne szczepienia i odpowiedni strój
na spacer Lekarze i epidemiolodzy
biją na alarm. Przeciwko ukąszeniu
kleszcza można się zaszczepić. Ponadto gdy tylko zaobserwujemy kleszcza

w ciele należy niezwłocznie udać się
do lekarza. Niewłaściwie usunięty
kleszcz może spowodować zakażenie.
Co można zrobić by nie dopuścić do
ukąszenia? Wybierając się na spacer
koniecznie należy założyć długie
spodnie, zakryte buty, koszulę bądź
kurtkę z długim rękawem i nakrycie
głowy. Zaraz po spacerze dokładnie
oglądamy całe ciało.
Fot. Chemtec / www.sxc.hu

Wbijają się w skórę, wysysają krew i przenoszą groźne choroby – mowa o kleszczach,
które na ludzi i zwierzęta czają się nie tylko w lasach, ale i na łąkach i parkach. Można
się jednak przed nimi ustrzec. Jak? Szczepionką, odpowiednim strojem i unikaniem ich
skupowisk.
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Okrągły jubileusz studentów seniorów
Następnie, na finał, zaśpiewał
Pierwszym elementem obchoFilharmonia Dolnośląska w
Jeleniej Górze była w minio- dów był koncert chopinowski w zespół Perfectum pod dyrekcją
ny czwartek areną spotkania wykonaniu dyplomantów PSM Alfredy Rękowskiej. Członkiem zeII st. w Jele- społu poza studentami KUTW jest
absolwentów i studentów I i
także trzynastoletni
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Było
to nieoficjalne, na wesoło
zakończenie roku akademickiego połączone z obchodami dziesięciolecia
t e j
niet yp owe j
uczelni.

niej Górze
oraz naszych filharmoników.
Potem scena należała już tylko
do studentów „trzeciego wieku”.
Wystąpił kabaret BELLA MAFIA,
który przypomniał największe
szlagiery minionych lat z tekstem
pasującym do programu „Strzał w
dziesiątkę”. Rozśmieszył tłumnie
zebraną publiczność. Były piosenki, monologi, skecze. Seniorzy do
samych siebie podeszli z dystansem. Żartowali ze swojego wieku
przekonując, że jeszcze najgorsze
przed nimi. Osoby tworzące kabaret miały w sobie tyle radości, sił
witalnych i humoru, że aż dech
zapierało.

Szefowa KUTW Janina Peikert bardzo
serdecznie podziękowała wykonawcom.
Generałowa była bardzo wzruszona. W
uroczystościach poza studentami uczestniczyli m.in.: prezydent Marek Obrębalski,
wykładowcy z Aliną Obidniak na czele oraz
JM Rektor Kolegium Karkonoskiego dr hab.
Henryk Gradkowski.
W piątek studenci wraz z wykładowcami
i władzami uczelni uroczyście zakończyli
rok akademicki.
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Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl

info@carat-auta.eu

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

repertuaru Alibabek, piosenki Ireny Santor oraz Alicji Majewskiej,
grupa którą śpiewa najchętniej.

(Gabi)
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Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

uczeń SP nr 10 Sebastian Rutkowski. Zaprezentowano Ave Maria z
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ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

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

OD PON. DO SOB. 8 -18
• Blacharstwo
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd
• Lakiernictwo
od W. Pola)
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
Tel. 075 / 75 33 284
• Bezgotówkowe rozliczanie
Fax 075 / 64 21 411
z firmami ubezpieczeniowymi
30

AUTO - CAMPING PARK

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Sławy lotnictwa na naszym niebie
Na lotnisku przy ul. Łom- znaku na trasie. W porównaniu
nickiej w Jeleniej Górze z kolegami nie jest najgorzej, ale
zost ały rozegrane XXX zawody kończą się zsumowaniem
wszystkich
O g ó l n o p o l sk i e Z awo d y
Samolotowe im. Zdzisława
Dudzika.

ko nk u re ncji.
Przed rozpoczęciem lądowań organizatorzy poważnie
zastanawiali się nad przeniesieniem tej części zawodów na dzień
następny z powodu padającego
deszczu. Jednak kiedy niebo nad
Jelenią Górą zaczęło się rozchmurzać zapadła decyzja o kontynu-

Rywalizacja w lataniu precyzyjnym rozpoczęła się w piątek od
konkurencji nawigacyjnej oraz
próby obserwacji specjalnej, w
której zawodnicy musieli odnaleźć
wyznaczone punkty i nanieść je
na mapę.
Przed startem w kategorii lądowań Janusz Darocha, najbardziej
ut ytułowany zawodnik świata
powiedział Jelonce – To jest loteria. Przed lądowaniami nie
można nic powiedzieć bo życie
mi już pokazało, że nawet przy
dobrym przygotowaniu można
popełnić pewne błędy. Również
warunki atmosfer yczne mogą
spowodować, że te lądowania nie
będą najlepsze.
Janusz Darocha nie był zadowolony ze swojego startu w konkurencji nawigacyjnej. – Dzisiaj
mogę trochę narzekać na swoją
regularność lotu. Było około 16
punktów kontroli czasu i zarobiłem 108 punktów karnych. To jest
dużo. Po zsumowaniu to jest około
30 sekund. Do identyfikacji były
też 23 obiekty w postaci 10 zdjęć
i znaków. Nie znalazłem jednego
zdjęcia, obiektu sfotografowanego
przez organizatorów i jednego
E

K

w 2012 roku gościć najlepszych
pilotów na świecie. Oczywiście
nic nie jest przesądzone i to nie
jest tak, że promesa organizacji
jest dana raz na zawsze. Musimy
pokazać, że czynimy postępy.
Musimy jeszcze wiele rzeczy na
lotnisku poprawić – powiedział dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego
Jacek Musiał.
Dyrektor Aeroklubu podkreślił,
że konieczna jest współpraca
Aeroklubu z władzami samorządowymi.

(arec)
FOT. R. IGNACIAK

(arec)
Puchar dla Chrobrego
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ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tel. 506 932 336, 501 525 902
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W finale Pucharu Polski na
szczeblu okręgu jeleniogórskiego spotkały się zespoły Twardego Świętoszów i Chrobrego
Nowogrodziec. Wojskowym nie
udał się rewanż za porażkę z
Chrobrym 0:2 w rozgrywkach
IV ligi dolnośląskiej. Również
w finale Pucharu Polski na
szczeblu okręgu jeleniogórskiego górą okazał się zespół z
Nowogrodźca, który zwyciężył
1:0. Mecz został rozegrany na
stadionie w Gryfowie Śląskim.

Z organizacji zawodów zadowolony jest
Janusz Darocha – Nie mam wątpliwości, że
jeżeli chodzi o ludzi z Aeroklubu Jeleniogórskiego, to są w stanie przeprowadzić fantastyczne zawody. Ja latałem w kilkudziesięciu krajach świata i jestem zafascynowany
tym terenem. Jest fantastyczny widokowo
i sądzę, że wszyscy byliby zachwyceni.
Jedynym problemem jest trochę małe
lotnisko, ale widzę, że Aeroklub robi co
może. Lotnisko zostało nawet wydłużone o
kilkadziesiąt metrów, a dla tych samolotów
ważny jest każdy metr.
W sobotę ponownie rozegrano konkurencję
nawigacyjną. Po zsumowaniu punktów ze
wszystkich konkurencji zwycięzcą zawodów
okazał się Janusz Darocha, który wyprzedził
Krzysztofa Wieczorka i Krzysztofa Skrętowicza. Czwart był Zbigniew Chrząszcz, a piąty
Jerzy Markiewicz. Cała piątka to członkowie
Kadry Narodowej. Najlepszy z jeleniogórzan,
Andrzej Wolniak był 21.

SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz

R

Bardzo ważne 3 punkty wywalczyli w sobotę piłkarze
Karkonoszy w Pietrzykowicach.
Jeleniogórzanie po meczu walki
pokonali miejscową Pumę
4:3. Pierwsza połowa należała do podopiecznych Marka
Herzberga, którzy po dwóch
bramkach Marcina Krupy i
jednej Mateusza Durlaka prowadzili już 3:0. Miejscowym
udało się zmniejszyć dystans do
Karkonoszy kiedy po błędzie defensywy strzelili bramkę na 3:1.
Jednak jeszcze przed przerwą
Karkonosze ponownie zdołały
podwyższyć prowadzenie. Po
rzucie rożnym na 4:1 strzelił
Konrad Kogut. Po zmianie stron
Puma szybko zdobyła bramkę
na 4:2, odzyskując wiarę w
korzystny rezultat. Jednak podopieczni Marka Herzberga nie
dali się zepchnąć do defensywy
i również stwarzali groźne
sytuacje. Przed końcowym
gwizdkiem miejscowi zdołali
zmniejszyć rozmiary porażki,
ale Karkonosze nie oddały zwycięstwa i spotkanie zakończyło
się rezultatem 4:3.
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(arec)
Bobry i łuki

Na stadionie przy ul. Złotniczej odbył się Turniej Łuczniczy z okazji Dnia Dziecka.
W zawodach wystartowali
zawodnicy z 9 klubów Dolnego
Śląska, wśród nich łucznicy
Bobrów Jelenia Góra. Trójka
zawodników jeleniogórskich
wygrała w swoich kategoriach
wiekowych: Aleksandra Wsolak, Oskar Belter i Adrianna
Trzebińska.

(arec)
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Osowski, trener Kadry Narodowej
polskich lotników.
Zawody im. Zdzisława Dudzika były ważnym sprawdzianem
dla organizatorów. Jelenia Góra
bowiem otrzymała
promesę na organizację Mistrzostw
Świata w 2012 roku
– Jestem po rozmowach z trenerem kadr y
i przedstawicielami
komisji samowówlotowej. Wszystko
czas nie były naliczane punkty wskazuje na to, że będziemy mogli
karne. Tej bardzo widowiskowej
konkurencji przyglądali się kibice,
którzy przyjechali na lotnisko przy
ul. Łomnickiej, aby podziwiać najlepszych zawodników na świecie.
Oprócz Janusza Darochy w
zawodach wzięli udział m.in.
aktualny Mistrz Świata Krzysztof
Wieczorek oraz Marek Kachaniak. Sędzią zawodów był Andrzej
owaniu lotów.
Przy lądowaniu zawodnicy
musieli wykonać przyziemienie
samolotu na określonym obszarze.
Jeśli zawodnik trafił w linię zero

Ważne zwycięstwo
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Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Majowy zwierzyniec przy ratuszu

Na czele pochodu harleyowcy
jechali majestatycznie na swoich
potężnych maszynach.
Areną majówki
była północna
część Rynku.
Majówkę
otworzył
Marek Obrębalski,
prezydent
Jeleniej
G ó r y,

który już wcześniej, w ratuszu, dziękował działaczom Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami za aktywność w
życiu miasta. Anna Ragiel przywitała
też pozostałych gości. Zarówno tych
tłumnie zgromadzonych przed
magistratem, jak i tych na scenie:
Jadwigę Reder-Sadowską, rzeczniczkę konsumentów oraz prezesa zarządu głównego TOnZ
Eugeniusza Ragiela. Gościem
specjalnym
była
aktor-

k a
Olga Sarzyńska,
z pochodzenia
jeleniogórzanka.
P óź n i e j s c e n ę
zajęły dzieci. Byli
uczniowie szkół i
przedszkolaki. Wszyscy w kolorowych
występach pełnych ciepła i radości.
Szczególną uwagę wzbudził występ
dziewcząt i chłopców z Przedszkola
Integracyjnego nr 14. Jednym z punktów programu był pokaz umiejętności
służbowych psów policyjnych. Dzięki
majówce nowego właściciela znalazł
kot ze Schroniska dla Małych Zwierząt.
Wolontariuszka Paulina wraz z Olgą
Sarzyńską zachęcały także zgromadzonych (bezskutecznie) do zaopiekowania psem Maxi. Atrakcją był pokaz

ptaków. Podziwiano
głównie ozdobne
rasy gołębi oraz kur. W imprezie po raz pierwszy oficjalnie
wzięli udział mali Czesi (wraz
z opiekunami) z Semily. Majówka, jak i wczorajsze festyny
związane z Dniem Dziecka są
bowiem finansowane z funduszy unijnych we wspólnym
polsko-czeskim projekcie.
Nie brakowało głosów, że
była to najbardziej udana
edycja imprezy w jej prawie
20-letniej historii.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Reprezentacje jeleniogórskich szkół i przedszkoli
oraz inni miłośnicy psów, kotów i innych stworzeń przeszli w minioną sobotę przez
centrum miasta w barwnej
paradzie z okazji Majowego
Dnia ze Zwierzętami.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Kajakowy szał

Na Kanale Młynówka w Jeleniej Górze przed tygodniem
zostały rozegrane V Otwarte
Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym.
W finale rywalizacji seniorów
mogliśmy zobaczyć pokaz umiejętności najlepszych zawodników w
kraju. Wszyscy finaliści to zawod-

Dzieciom w darze
W Dniu Dziecka w Gryfowie Śląskim odbędzie się
otwarcie nowej hali sportowej. Obiekt budowany
był blisko półtora roku, a
jego koszt przekroczył 5
milionów złotych.
Dla Gryfowa Śląskiego obiekt,
który pochłonął ponad 5 milionów
złotych z czego ponad 1,5 miliona
złot ych zostało dofinansowanych z totalizatora sportowego to
prawdziwy rarytas. Hala posiada
pełnowymiarowe boiska do gry
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
halową i piłkę ręczną. W nowym
obiekcie, który znajduje się przy
szkole podstawowej nie zabrakło
też pełnego zaplecza sanitarnego,
wybudowano profesjonalne szat-

nie, pokoje dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Hala
zaopatrzona została też w kilkaset
krzesełek dla kibiców.
- Na taki obiekt mieszkańcy
Gryfowa Śląskiego czekali od 1945
roku! Mamy dwie małe salki gimnastyczne, ale to tylko kropla w
morzu – mówi burmistrz Olgierd
Poniźnik.
Otwarcie hali sportowej w Gryfowie nastąpi 1 czerwca o godzinie
9. Podczas ceremonii, w której najwięcej do powiedzenia będą miały
dzieci nie zabraknie prawdziwego
pochodu olimpijskiego, a nawet
zostanie odpalony znicz olimpijski. Swój udział przy otwarciu
hali sportowej już zapowiedziała
olimpijka Ewelina Staszulonek.

(KAM)
Fot. KAM

(arec)
Zawodnicy rywalizowali w odnicy Kadry Narodowej, szykujący
się do wyjazdu na zawody Pucharu woju wykonując figury takie jak
FOT. R. IGNACIAK
Świata, które zostaną rozegrane w loop (salto w kajaku), cartwheel
Augsburgu, a następnie do udziału
w Mistrzostwach Europy.
W rywalizacji kobiet zwyciężyła Izabela Fidzińska z KKK Kraków przed Moniką Trubą z LUKS Leśna
Głównym faworytem do zdoi Agatą Matecką z KKK Jelenia Góra. Wśród juniorów zwyciężył Jakub Hankiewicz z Bolwater.
bycia tytułu Mistrza Polski był
Drugi był Michał Doniec z Retendo, a trzecie miejsce zajął Jakub Woźnicki z LUKS Kwisa.
Tomasz Czaplicki z Karkonoskiego
Klubu Kajakowego, który toczył
W klasyfikacji drużynowej najlepsi byli zawodnicy KKK Jelenia Góra, którzy wyprzedzili LUKS
bój z Bartoszem Czauderną z KraKwisa i KKK Kraków.
kowskiego Klubu Kajakowego.

Będzie kasa na szczypiorniaka
Prawdopodobnie ekstraklasa piłki ręcznej będzie miała
sponsora tytularnego. Ma
nim zostać PGNiG. W tej sprawie 12 czerwca odbędzie
się spotkanie władz ZPRP,
Kolegium Ligi oraz prezesów
klubów ekstraklasy.

(gwiazda w kajaku), split wheel
(podobnie jak cartwheel, tylko
druga faza wykonywana jest w odwrotną stronę) czy phoenix monkey (piruet zakończony saltem w
przód). Zadania nie były łatwe do
wykonania tym bardziej, że finaliści po raz pierwszy postanowili
wystartować w kanadyjkach.
Mistrzem Polski we Freestyle’u
Kajakowym zgodnie z przewidywaniami został Tomasz Czaplicki,
który wyprzedził Bartosza Czaudernę. Trzeci był Michał Wrzał z
Karkonoskiego Klubu Kajakowego. Tuż za podium uplasował się
Marcin Matecki również z KKK.
- Liczyłem na miejsce trzecie.
Wyprzedził mnie kolega z klubu,
więc nie czuję przegranej – powiedział Marcin Matecki z Karkonoskiego Klubu Kajakowego, członek
Kadry Narodowej.
Przed Mistrzostwami Europy
Marcin Matecki z KKK Jelenia
Góra liczy na awans do półfinału.
Przewiduje też, że kolega klubowy Tomasz Czaplicki ma szanse
dotrzeć do fazy finałowej.
Zawody zostały zorganizowane
przez Karkonoski Klub Kajakowy,
dzięki wsparciu ze strony Miasta
Jelenia Góra, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz firm prywatnych.
Patronat honorowy nad imprezą
objął Marek Obrębalski.

skiego – Na pewno jakieś pieniądze
wpłyną, nie wiemy tylko ile. Wszelkie
informacje na ten temat otrzymamy
12 czerwca. Na razie ciężko cokolwiek powiedzieć – poinformował
wiceprezes.
Wiadomo tylko, że w halach, w
których będą rozgrywane mecze
ekstraklasy, zostanie wyszczególnione miejsce na reklamę nowego
Przyszły sponsor tytularny eks- sponsora, a na rękawach zawodtraklasy podaje na swojej stronie nicy i zawodniczki będą nosić logo
internetowej informację: „PGNiG PGNiG.
SA jako oficjalny
Przed przyszłym sezonem KPR
sponsor ZwiązJelenia Góra szuka
ku Piłki Ręcznej
wzmocnień. ObecOp
rócz Sabiny Kobzar żadna
przekaże w
z zawodniczek nie prowadzone są
ciągu trzech lat grających w ubiegłym sezonie
w KPR rozmowy z dwośrodki finanso- nie opuściła zespołu.
Wszystkie piłkarki ma zawodniczkawe na wspiera- podpisały z klu
mi, które jeszcze
bem nowe kontrakty.
nie organizacji
nie podjęły decyzji
przygotowań,
odnośnie ewentuwyposażenia
alnego transferu.
sportowego, rekreacyjnego i oficjal- K P R
nie chce zdradzać
nego, spotkań i turniejów, a także ich nazwisk, aby macierzyste kluby
opieki lekarskiej i odnowy biologicz- nie chciały wpłynąć na ich decyzje
nej zawodników.”
– Mogę tylko powiedzieć, że jedna
Czy taka informacja
z nich jest
oznacza, że do kas
repreklubów
zentantką Polski, a
druga młodzieżową reprezentantką
ekskraju – potraklasy
wiedział
wpłyną dodatMichał Makowe pieniądze?
tuszewski.
Zapytaliśmy o
(arec)
to wiceprezesa
Fot.
R.
KPR Jelenia
Ignaciak
Góra, Michała
Matuszew-

Nie sprostały Kusym

Młode zawodniczki KPR Jelenia
Góra nie zdołały awansować do finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Turniej półfinałowy
był rozgrywany przed tygodniem
w Słupsku. Jeleniogórzanki pod
wodzą Marty Oreszczuk w pierwszym meczu pokonały Słupię
Słupsk 26:25, jednak w kolejnym
spotkaniu musiały uznać wyższość Kusych Kraków. W meczu
decydującym o awansie do turnieju finałowego jeleniogórzanki
nie sprostały Kusemu Szczecin,
przegrywając 22:24.

(arec)
Futbol łączy

Przed tygodniem na boisku
w Szklarskiej Porębie Dolnej odbył się polsko–niemiecki turniej
piłki nożnej, podczas którego
rozegrano trzy mecze drużyn
młodzieżowych i old boyów. Polacy nie przeszkodzili Niemcom
w zdobyciu dwóch zwycięstw.
Honor gospodarzy obronili tylko
starsi juniorzy.

Brąz dla Kolegium Karkonoskiego
Piłkarki ręczne Kolegium Karkonoskiego nie zdołały powtórzyć zeszłorocznego wyniku w rozgr ywkach
Akademickich Mistrzostw Polski, kiedy
wywalczyły złoto.
Tegoroczne zawody zakończyły się
jednak sukcesem.
Zawodniczki karkonoskiej uczelni
przywiozły z mistrzostw brąz.
W fazie półfinałowej rozgr ywek jeleniogórzanki
spotkały się w
grupie z Uniwersytetem
Szczecińskim i
AWF Katowice.
W pierwszym
m e c z u Ko l e gium nie dało
szans szcze-

(Karolina)
Licealiada
na pół gwizdka

W ramach licealiady na stadionie przy ul. Lubańskiej rozegrano
przed tygodniem pierwszą część
zawodów lekkoatletycznych. Z
powodu złego stanu bieżni konkurencje biegowe zostały przeniesione na 7 czerwca. W poniedziałek licealiści rywalizowali w
5 konkurencjach: pchnięciu kulą,
skoku wzwyż, skoku w dal, rzucie
oszczepem, rzucie dyskiem.

(arec)

Skład Kolegium Karkonoskiego: Agnieszka
Szalek, Marta Dąbrowska, Agnieszka
Kocela, Magdalena Łoniewska, Anna
Stanisławiszyn, Estera Rykaczewska,
Karolina Konsur, Anna Świdzińska, Martyna
Popielarz, Monika Witukiewicz.

ciniankom zwyciężając
23:18. W rywalizacji z zespołem z Katowic zespół jeleniogórski musiał uznać wyższość
rywalek, które wygrały 22:12. W
meczu o trzecie miejsce Kolegium
Karkonoskie pokonało PWSZ Elbląg 32:29.

(arec)
FOT. R.
IGNACIAK
Akademickim Mistrzem Polski w
piłce ręcznej kobiet został zespół
WSSP Lublin, który wygrał w
finale z AWF Katowice
31:21.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

HUMOR / ROZRYWKA

SOULFLY – “ Omen”
wydawnictwo: Metal Mind
Productions

pozycja zespołu to
„Omen” – 7-my studyjny album Soulfly,
krążek nagrany w
studiach Edge of the Earth w Los
Angeles. Współproducentem płyty
jest Logan Mader. Na płycie pojawili
się tak znakomicie goście jak: Greg
Puchato z Dillinger Escape Plan
oraz Tommy Victor z Prog., a także
synowie Maxa Cavalery – Zyon oraz
Igor, którzy pomogli w nagraniu
utworów bonusowych. „Omen” – nie
tylko wyznacza nowy etap działalności Soulfly, ale także stanowi nowy
rozdział w historii heavy metalu. 11
kawałków począwszy od „Bloodbath
& Beyond”, „Rise of the Fallen”, „Great Depression”, „Lethal Injection”,

Soulfly, któremu przewodzi charyzmatyczny Max Cavalera (ex:
Sepultura) to jeden z tych zespołów,
który dzięki połączeniu muzyki
metalowej, world music oraz kultury
brazylijskiej, przyczynił się do odrodzenia tego gatunku pod koniec lat
90. Zespół powstał w 1997 roku w
Arizonie. Znajdujące się w tekście
słowa „soulfly” posłużyło jako nazwa
nowo przygotowywanego zespołu. W
maju 1998 roku ukazał się pierwszy
krążek „Soulfly”. Płyta została zrealizowana z udziałem licznych gości. W
Stanach Zjednoczonych krążek ten

gitary basowej zarejestrodotarł do 79 miejsca listy Billboardu.
wał Dave Elefson były
W tym samym roku muzycy zostali
członek Megadeth. Na tym
zaproszeni do udziału w europejskiej
wydawnictwie muzycy
części festiwalu Ozzfest. W odnowiorozwinęli formułę muzyki
nym składzie w 2000 roku muzycy
prezentowanej dotychczas
odbyli amerykańską część koncertów
przez zespół. Piąty album
objazdowego festiwalu Ozzfest. W
„Dark Ages” przyniósł spokilka miesięcy później ukazała się
ro niespodzianek. Podczas
ich drugi album „Primitive” zrealizosesji pojawił się wokalista
wany w studiu The Saltmine Studio
S.O.D. Nemanja „Coyote”
Oasis w Mesa, którego producentem
Kojic w utworze „Innerspibył Toby Wright.W ramach promocji
rit”. W 2008 roku ukazał
płyty muzycy zagrali liczne koncerty
się 6-ty album Soulfly
w Wielkiej Brytanii, Rosji i innych
zatytułowany „Conqukrajach europejskich. Trzeci w dorober” na którym gościnnie
ku album był promowany podczas na przestrzeni stycznia i lutego 2003
koncertów z thrash metalową grupą roku muzycy realizowali materiał na wystąpił członek Morbid Angel,
Slayer w ramach festiwali Extreme kolejną płytę „Prophecy”. Część partii David Vincent śpiewając kawałek
„Blood Fire War Hate”. Najnowsza
Steel. Po serii koncertów w Europie

bardziej, będziemy stawali się lepsi
– mówił o książce Marcin Zawiła,
dyrektor Książnicy Karkonoskiej.
To zbiór piętnastu opowiadań o
drzewach, które porastają nasze lasy.
Bohaterami są m.in.: samotny buk,
dzielny dąb, stary jawor i brzoza,
Tym razem proponujemy „Opowieści Karkonoskich
Państwu trzy pozycje adreso- Drzew” Maria Nienartowicz która rośnie przy drodze. Książka jest
– Książkę tę wydaliśmy z myślą o pięknie ilustrowana.
wane dla dzieci.
wszystkich, którzy na co dzień trak-

Dziecięce fascynacje
Bajki
przedstawione
w tym
zbiorze
są bardzo
opt ymis t yc z n e ,
działają
na wyobraźnię
dziecka.
Autorka
ma niewątpliwy talent, dzięki
temu bajkowa akcja jest wartka, a
bohaterowie są charakterystyczni.
Znaleźć tu można opowieść o
roztargnionym czarodzieju, książkach, które szukają czytelników,
nieśmiałym smoku, samotnym i
smutnym parasolu i wiele, wiele
innych. Jest to mądra lektura dla
najmłodszych.

Najmłodsi jeleniogórzanie będą mogli ubarwić kredkami wraz z rodzicami
lub dziadkami kolorowankę, która
przedstawia charakterystyczne dla
Karkonoszy obiekty, miejsca, zjawiska.
Na pewno będzie to świetna zabawa.

Opracowała Gabi

„Kingom”, „Jeffrey Dahmer”, „Off
With Their Heads”, „Vulture Culture”,
Mega – Doom”, “Counter Sabotage”
aż po “Soulfly VII” pokazują niebywałą formę zespołu i samego Maxa
Cavalery. Dodatkowo są też świetne
trzy bonusowe utwory (covery:”Four
Sticks” Led Zeppelin,”Refuje/Resist”
Sepultury oraz „Your Life, My Life”
formacji Excel. Płyta dostępna jest
także w ekskluzywnym wydaniu,
wzbogaconym o DVD, na którym zawarto m.in. koncert grupy z festiwalu
With Full Force, z lipca 2009 roku

Andrzej Patlewicz

tują drzewa jako żywe istoty. Istoty,
które nie zostały stworzone tylko
dla nas, lecz zostały stworzone, aby
towarzyszyć nam, naszym wnukom
i prawnukom. Wierzymy, że czytając
opowieści o drzewach, rozumiejąc je

DOWCIP TYGODNIA
Rozmowa na pierwszej randce:
- Masz jakieś nałogi?
- Nie...
- A jakieś hobby?
- Lubię rośliny.
- O a jakie ?
- Chmiel, tytoń, konopie
16-letnia córka Kowalskich na swoje
urodziny dostała prezent od cioci z Ameryki. Otworzyła go i jej oczom ukazała się
walizeczka z zestawem do makijażu. Ojciec
popatrzył i powiedział:
- O jak miło... narzędzia wędkarskie!!
Na to córka razem z matką oburzone:
- No co ty Heniek, przecież do zestaw do
makijażu... zobacz... tusze do rzęs, cień do
powiek, lakier do paznokci... itp...
Na to stary:
- No przecież mówię że zestaw wędkarski... same zobaczcie... same przynęty.

POP ROCK & JAZZ

Tony MacAlpine – to jeden z tych
wirtuozów gitary, którego nazwisko wymienia się jednym tchem
obok takich artystów jak Steve
Vai czy Joe Satriani. Znany jest też
ze współpracy z Vinnie Moorem,
Tommym Aldridgem, Robem Rockiem, Rudym Sarzo oraz grupami
muzycznymi: Planet X, CAB i Ring
of Fire. MacAlpine pochodzi
ze stanu Massachusetts swoją

POP ROCK & JAZZ

30) liczba 100 na banknocie.
31) ulica w szpalerze drzew.
32) spacer.
Pionowo:
1)
Kasia, piosenkarka, wystąpiła w filmie „Nocne graffiti”.
2)
szarpana przez trubadurów.
3)
potocznie: podłużny radiomagnetofon dwukasetowy.
4)
selekcja.
5)
węgierski owczarek.
6)
opakowanie krówki.
10) polski motorower.
11) produkt firmy Zelmer.
13) miasto XVIII letnich igrzysk olimpijskich (Japonia).
15) Grażyna Barszczewska w serialu „Kariera Nikodema
Dyzmy”.
16) ... John, brytyjski gwiazdor popu.
18) film Polańskiego nagrodzony 4 Oscarami.
20) pierwsza żona Wieśka Gabriela („Złotopolscy”).
22) kres podróży Koziołka Matołka.
23) naczynie na inkaust.
25) gazowany napój chłodzący.
27) Marcin, który wywołuje salwy śmiechu.
28) wiecznie zielone drzewo iglaste; araukaria.
29) błędny ..., to Don Kichot.

„Karkonoskie kolorowanki”

uśmiechnij się

TONY MACALPINE – „Edge
of Insanity”
wydawnictwo: Metal Mind
Productions

21

pizza za krzyŻówkę

Z LOKALNEJ PÓŁKI

„Bajki dobrodziejki” Edyta
Grabowska-Gwardiak

31 maja 2010 r.

muzyczną przygodę rozpoczął
od edukacji w szkole muzycznej,
gdzie kształcił się w klasie fortepianu i wiolonczeli. Zadebiutował
on w 1986 roku, instrumentalnym
albumem „Edge of Insanity”, który
nagrał do spółki z genialnymi
muzykami: basistą Billy Sheehan’em oraz byłym perkusistą
Journey – Steve’em Smith’em.
Ten wyśmienity gitarzysta ma na
swoim koncie 11 studyjnych płyt
solowych. Jedna z największych
inspiracji muzyka jest twórczość
Chopina, czemu dawał wielokrotnie wyraz, grając etiudy Chopi-

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym
rogu, napisane kolejno od 1
do 30, utworzą rozwiązanie
– przysłowie hiszpańskie
Poziomo:
1)
rurka z kolorowymi szkiełkami.
7)
poselska dezaprobata.
8)
stolica Kenii.
9)
gaz o wzorze H2S.
12) najmniejsza część pierwiastka.
14) młody samiec świni domowej.
17) schowek na okulary.
19) samouk na egzaminie.
21) boa lub etola.
22) chęć zrobienia czegoś, zwykle
zakazanego.
24) … na świat.
26) urządzenie z termostatem.

nowskie
na swoich
solowych
płytach.
„Edge of
Insanit y”
nie była
wznawiana na rynku prawie
15 lat, stąd
też jeszcze
większa
radość,
k i e d y
ot r z y m u jemy reedycje pły-

ty dostępnej tylko w limitowanej
edycji DigiPack zawierającej 12
urzekających kompozycji: „Wheel
of Fortune”, „Stranger”, „Quarter
to Midnight”(live), „Agrionia”,
„Interlude”, „Empire In the Sky”,
„Witch and the Triest”, „Taker”,
„Chopin Prelude 16, opus 28”,
„Edge of Insanity”, „Raven”. Całość zamyka równie przepiękny
i niebywałej urody temat „No
Place In Time”. To wielka gratka dla sympatyków gitarowego
grania a także tych dla których
posmak tego instrumentu ma
wielkie znaczenie. Sympatykom
tego artysty polecam inne płyty:
nagrane z Planet X : „Universe

„Live From Oz” i „Moonbabies” z
Ring of Fire: „Burning Live Tokio”,
„Dreamtower”, „Lapse of Realisty”
aż po własne albumy: Maximum
Security” (1987), „Eyes of the
World”,„Freedom To Fly”(1992),
„Madness”„Premonition”(1994),
„Evolution”,„Violent Machine”(1996), koncertowy krążek „Live
Insanity”(1997), „Master of Paradise”(1999 i „Chromaticit y”(2001). Brzmienie gitary Tony
MacAlpine’a jest rozpoznawalne
a on sam wprowadza słuchacza
w niebywały klimat.

Andrzej Patlewicz

22

OG£OSZENIA

31 maja 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-05-20 - 18.30 - 2010-05-28 - 13.40
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 174, OGŁOSZEŃ - 857
PRACA
DAM PRACĘ
ZLECĘ budowę domu - w stanie surowym, w miejscowości Mietków - około
80 km od Jeleniej Góry - 601 714 864
FRYZJER lub fryzjerka - fryzjerstwo damsko - męskie - 692 144 959
KOLEŻANKA do współpracy - do tzw.
spotkań ze sponsorami w prywatnym
mieszkaniu. Praca od 10:00 do 18:00 787 644 276

AGENCJA ochrony - Krajewski BIS
zatrudni pracownika ochrony z terenu
Szklarskiej Poręby. Mile widziane młode
osoby - 605 097 861

AVON - proponuje dodatkowy zarobek,
prezenty, szkolenia i wiele innych atrakcji
jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak
opłaty wpisowej. - 669 988 221

AGENCJA ochrony - przyjmie do pracy na
terenie Szklarskiej Poręby - 605 093 654

BARMANKA - poszukuję młodą, komunikatywną dziewczynę - 608 507 127

AGENTÓW do s/o - ﬁrma KRBP poszukuje
do współpracy agentów do spraw odszkodowań, wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia, zapraszamy na rozmowę
kwaliﬁkacyjną - 509 029 334

BEZROBOTNYCH - od zaraz - 501
665 790

ANKIETER - poszukujemy pilnie osób do
przeprowadzanie ankiet przez telefon, w
biurze ﬁrmy w Jeleniej Górze. więcej inf.
pod: j.ciszek@mands.pl - 513 557 757

NAPRAWA pokrycia dachowego - „SPOŁEM” PSS zleci - 601 582 646
400 - 600 zł tygodniowo - jeśli jesteś tegorocznym absolwentem i szukasz pracy w
której mógłbyś się rozwijać wyślij SMS,
krótko motywując dlaczego właśnie Ciebie
powinniśmy zaprosić na spotkanie. Cyfra
+ - 501 665 790

ASYSTENT projektu - Wykształcenie
minimum średnie, komunikatywność,
prawo jazdy kat B, znajomość administracji
lokalnej, podstawy programów do obróbki
graﬁki. CV ze zdjęciem na adres: rekrutacja@ecgp.pl - 509 850 534

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

Odbiór dokumentów u klienta
58-500 JELENIA GORA ul. WOŁKOWA 22
Tel. 075-7524945 kom. 0668690058
Najniższe ceny! Zadzwoń i sprawdź.

BIURO nieruchomości - przyjmiemy osoby
do Biura Nieruchomości w Jeleniej Górze.
Proszę o CV na mail: m.stepien@stepien.
org.pl - 508 240 821
BIURO nieruchomości - zatrudni kreatywne osoby na stanowisko agent w obrocie nieruchomościami. Wymagane min. 25
lat, wykształcenie min. średnie, mobilność.
CV i list motywacyjny proszę kierować na:
celdom@op.pl - 756 445 605
BIURO, kadry - poszukujemy panią, z
dobrą znajomością j. niemieckiego, do
samodzielnej pracy w biurze. Miła atmosfera, dobre warunki. CV wraz ze zdjęciem
- iwobau@tlen.pl - 501 418 553
BRYGADA budowlana - do budowy domu
od podstaw. Kontakt: cieplice10@wp.pl 782 566 823
BUDOWLANKA - pracownik budowlany
- 668 463 202
CAŁY kraj - ﬁrma z branży odszkodowań
oferuje współpracę dla agentów i managerów. Wynagrodzenie prowizyjne. Jesteś
osobą komunikatywną, to jest praca dla
Ciebie - 512 632 646

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

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

CUKIERNIK - ciastkarz - zatrudnię od
zaraz - 516 125 311
CYKLINOWANIE - podłóg drewnianych z
własnym sprzętem. Dom znajduje się na
terenie Jeleniej Góry - 502 656 142
DEKARZ - do pracy zagranicą (również
firmy jednoosobowe). Bardzo dobre
warunki. - 501 418 553
DEKARZ - poszukuję pilnie - 785 524
363
DEKORATOR w Go Sport - do naszego
sklepu w C.H. Echo. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na
adres: gosport.210@go-sport.com. - 757
531 178
DLA ambitnych - atrakcyjna współpraca
w branży suplementacyjnej na stałe lub
dodatkowo. Obsługa klienta i sprzedaż
bezpośrednia. Zapewniamy szkolenia. 669 409 218
DLA firm, współpraca - kompleksowe
usługi doradcze, kierowane do małych
i średnich ﬁrm w zakresie optymalizacji
kosztów biznesowych i procesów kadrowych. Płać mniejszy o połowę ZUS:
optigen24@wp.pl - 509 353 713
DLA mężczyzn - z grupą inwalidzką,
w brygadzie, na umowę o pracę - 601
255 895
DLA studentki - w sklepie z biżuterią, na
pasażu w Kauﬂandzie. CV proszę składać
w sklepie - 661 060 350
DO baru fast-food - mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Książeczka zdrowia. Tylko poważne oferty
- 725 331 330
DO biura - Duisburg - dla kobiety w wieku
do 30 lat, praca biurowa oraz tłumaczenia.
Język niemieckie dobry w mowie i piśmie.
Agencja Zatrudnienia INTELMET - 605
73 59 26
DO dociepleń - przy elewacjach na terenie
Jawora. Możliwe zakwaterowanie - 692
541 362
DO obsługi mixokreta - szukam brygady
do współpracy - 600 023 416
DO ogrodu - wymagana wiedza w tym
temacie, praktyka w tworzeniu nowych
ogrodów - 606 992 021
DO sprzątania - do ﬁrmy FX Sport Sp. z
o.o. w Jeleniej Górze. Informacja pod nr
telefonu lub w siedzibie zakładu przy ul.
Waryńskiego 23 - 756 450 830
DOBRA na wakacje - dobrze płatna, dla
osób młodych: średnie zdolności manualne, poczucie humoru, miła aparycja
komunikatywność. W Szklarskiej Porębie.
Zapewniam zakwaterowanie. Więcej na
maila ze zdjęciem: mimbla-a@wp.pl
DODATKOWA - na nocną zmianę, 3-4
razy w tygodniu, w hotelach w Karpaczu.
Ze znajomością obsługi komputera. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy na
adres: joannakornosz@e-apollo.eu - 664
499 810
DODATKOWA - szukasz dodatkowego
dochodu? Zostań niezależnym przedstawicielem brytyjskiej ﬁrmy Betterware - 608
631 461
DODATKOWA, z czasem stała - szukam
osób chcących zarobić, interesujących
się kosmetykami, perfumami, sprzedażą.
Praca dla każdego powyżej 18 lat, ambitnych z nastawieniem na sukces. Kontakt:
Fm725@wp.pl
DODATKOWY zarobek - darmowe kosmetyki. Praca z Oriﬂame - 601 745 265
DORYWCZA, ﬁzyczna - do pomocy w
sprzątaniu zabudowań w gospodarstwie
rolnym. Zamiatanie zboża, ściąganie
pajęczyn, itp. Praca ﬁzyczna. 5zł/h - 693
103 586

DRUKARNIA zatrudni - pracowitą kobietę
na 2, 3 dni. Wiek 25-35 lat. Dzisiaj zapewniamy dojazd do pracy. Reszta dni - dojazd
we własnym zakresie - 513 155 642
DYSPOZYTOR centrali - poszukujemy
studentki do pracy na centralę w Radio
Taxi. Praca w systemie zmianowym - 501
209 626
F.H Alniko - zatrudni kierowcę kategorii
CE z kartą kierowcy, praktyką do pracy
przy sortowaniu złomu. Wiek do 35 lat.
Na samochodzie Man TGA do przewozu
kontenerów - 508 150 940
F.H Alniko - zatrudni pracowników ﬁzycznych do pracy na stanowisku sortowacz,
ładowacz złomu. Doświadczenie w pracy
na podobnym stanowisku, wskazane
uprawnienia na wózek widłowy lub spawalnicze. Praca na pełny etat - 508
150 940
FOTOGRAFA, graﬁka - na umowę o
pracę. Zaawansowane systemy Canon/
Nokon. Kontrolery bezprzewodowe
, Nodal Point, głowice pan., RAW,
dyspozycyjność, prawo jazdy, Photoshop. Kontakt: zapytaniaofertowejg@
gmail.com
FRYZJER, fryzjerka - dobrze prosperujący salon zatrudni fachowców z
wysokimi kwaliﬁkacjami zawodowymi i
kulturą osobistą. Praca stała, etat, tylko
poważne oferty przyjmowane od godzinach 12:00 do 15:00 - 508 176 215
FRYZJERKA - damska na dobrych
warunkach umowy o pracę - 669 316
842
FRYZJERKA - do Zakładu Fryzjerskiego
w centrum Jeleniej Góry na bardzo
dobrych warunkach - 667 219 908
FRYZJERKA, tipserka - manikiurzystka
w centrum Jeleniej Góry - 509 156 590

HOLANDIA - poszukuję kierowcy
Tira: Kontakt: nepol@konto.pl - 509
229 092
HOLANDIA, AGD - poszukuję pracowników ze znajomością naprawy i składania sprzętu AGD. Wysokie zarobki
+ nocleg. CV na email: nepol@konto.
pl - 509 229 092
HOSTESSA, 12 zł netto/godz. - dziewczyny w wieku od 21 lat - Jelenia Góra,
Legnica, Lubin, Zgorzelec, Kłodzko,
Bolesławiec, Wałbrzych. Min. sanepid.
CV ze zdjęciem. W temacie miasto Wiadomości, na adres: wikt022@orange.
pl - 601 169 063
HOSTESSA, hipermarket - szukamy
dziewczyn w wieku od 20 lat, do pracy
na promocji. Wysoka stawka. CV
proszę przesyłać na adres: wikt022@
orange.pl - 601 169 063
I NSTRUKTOR ja z d y k o n n e j - d o
gospodarstwa agroturystycznego w
Sosnówce. Praca przy 2 - 4 koniach.
Możliwość zakwaterowania. Warunki
do uzgodnienia - 500 290 337
INSTRUKTOR jogi - na 2 godziny zajęć
w tygodniu od miesiąca września.
Kontakt telefoniczny lub euromanta@
wp.pl - 791 222 252
INTENDENT w przedszkolu - 3/4
etatu, technolog żywności lub dietetyk, znajomość przepisów HACCP,
rachunkowości - kontakt tylko w godz.
9:00-12:00 - 697 998 657
INŻ. budownictwa - z pełnymi uprawnieniami, do współpracy na stałe - pilnie
- 509 850 534
KADROWIEC - Specjalista d.s. pracowniczych; 0,25 etatu; kontakt w godz.
9-12 - 697 998 657

HANDLOWIEC z ikrą - nasza działalność: druk, reklama na telebimie LED,
opakowania - duże możliwości. Szukamy osoby z żyłką handlową z regionu
jeleniogórskiego - 603 187 280

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

OGŁOSZENIA DO NASTĘPNEGO NUMERU
JELONKI.COM BĘDĄ PRZYJMOWANE
DO PIĄTKU, DO GODZ. 12.

KUPON NA OGŁOSZENIE DROBNE
Jeden kupon = jedno wydanie
KUPON PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
LITERAMI I CZYTELNIE (MAX 150 ZNAKÓW)

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

ALARMOWE
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
GOPR
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Wodociągowe
Numer alarmowy ogólny
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski
Straż Miejska

997
998
999
985
991
992
993
994
112
75 20 700
75 20 150
75 52 374
75 25 162

SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
64 58 709
Szpital Wojewódzki
75 37 100
Izba przyjęć
75 37 118
Pogotowie Ratunkowe
75 23 636
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
75 46 101
Ul. Sudecka
75 46 210
Powiatowy Urząd Pracy
64 73 160
Urząd Skarbowy
64 73 500
Urząd Celny
64 57 200
Rzecznik praw konsumenta
75 46 110
Centrum Informacji Turystycznej
76 76 925
Sąd Okręgowy
64 15 100
Prokuratura Rejonowa
64 28 400

Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

T E L.
Dane obowiązkowe
do wiadomości redakcji (nie będą publikowane).
Imię i nazwisko:............................................................
Adres:.............................................................................
Telefon:..........................................................................

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Karpacz - kobieta z praktyką do gotowania na 5 godzin dziennie po południu.
Wymagana dyspozycyjność, kultura
osobista, pomysły na nowości kulinarne
- 607 445 996
Karpacz - zatrudnię w pensjonacie
kucharkę z doświadczeniem oraz kelnerkę
- pokojową. Możliwość zakwaterowania 784 471 067
Kelner - Ośrodek Villa Vital w Świeradowie Zdroju zatrudni kelnera. CV ze
zdjęciem proszę kierować na adres mail:
villa@vital-resorts.eu - 075 781 63 00
Kelner / kelnerka - do hotelu St. Lukas
w Świeradowie Zdroju. Wymagana podstawowa znajomość języka niemieckiego.
CV prosimy przesyłać na adres: info@
hotel-lukas.pl - 757 821 000
Kelner(ka) / barman(ka) - do hotelu
3 gwiazdkowego w Karpaczu - 605 154
020
Kelner, kelnerka - do Pensjonatu Max.
Praca na stałe lub dodatkowa. CV proszę
przesyłać na adres: recepcja@pensjonatmax.pl - 757 619 719
Kelner, kelnerka - do restauracji w
Kowarach ze znajomością języka niemieckiego lub angielskiego - 667 988 856
Kelnerka - Karpacz - do D. W. Mieszko
w Karpaczu, doświadczenie niewymagane
- 756 439 922
Kelnerko - barmanka - do restauracji w
Piechowicach. Wymagane doświadczenie
- 602 429 254
Kierowca D - autobus - wymagane
ważne badania, kurs na przewóz osób,
praca w Przesiece, 10złl/h, umowa o
pracę - 500 101 645
Kierownik sklepu i sprzedawca - do
sklepu EKO w Kowarach - pilne - 782
828 225
Konkurs na stanowiska - Centrum
Pulmonologii i Alergologii ogłasza konkurs
11 czerwca br. - przełożona pielęgniarek,
pielęgniarka oddziałowa i koordynator,
pielęgniarka epidemiolog, kierownik rehabilitacji, laboratorium oraz gosp..-techn..
- 883 358 159
Konserwator - złota rączka - camping
w Cieplicach. Do 40 lat, znajomość hydrauliki, elektryki, koszenie trawy itp. Dzwonić
10:00 - 14:00 -od poniedziałku do piątku.
Informacje na miejscu-doświadczenie 757 552 566
Konsultantka Avon - dodatkowy
zarobek, prezenty, szkolenia i wiele
innych atrakcji jeśli zdecydujesz się do
nas dołączyć. Brak opłaty wpisowej - 692
494 164
Kontroler jakości, Zorka - konieczne
doświadczenie w branży meblarskiej /
drzewnej, wykształcenie średnie, mile
widziana znajomość podstaw zarządzania
jakością. CV na adres: nj@zorka.pl - 603
097 237
Koordynator ds. analiz - zadania:
analizowanie i planowanie sprzedaży.
Wykształcenie wyższe, znajomość Excela,
język angielski, odporność na pracę pod
presją czasu, dokładność. kontakt@jzo.
com.pl - 757 539 100
Kucharka - dorywczo do pensjonatu
w Szklarskiej Porębie, od zaraz - 888
537 086
Kucharki - doświadczone w kuchni
polskiej do restauracji w Jeleniej Górze
- 606 991 160
Kucharz - na stanowisku szefa kuchni,
umowa o pracę, dogodne zarobki. Wymagane doświadczenie w pracy w kuchni,
mile widziana podstawowa znajomość
języka niemieckiego - 662 283 227
Kucharz - do hotelu w Szklarskiej Porębie. Kontakt: hotel2000@wp.pl
Kucharz - kontakt tylko na mail: ganika_
jg@o2.pl CV ze zdjęciem

Kucharz do pizzerii - wymagane
doświadczenie, najlepiej po szkole gastronomicznej. CV ze zdjęciem proszę przesłać na mail: alek_n@wp.pl
Legalna praca w Anglii - potrzebni są
mężczyźni do pracy w hurtowni. Kontakt w
godz. 10:00 - 18:00 - 517 971 490
Lekarzy do współpracy - firma KRBP
poszukuje lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów - 509 0293 34
Lektor języka niemieckiego - do prowadzenia kursu. Podania prosimy przysyłać
na adres: medirekrutacja@wp.pl, CURAmedi - 756 112 015
Malarz - zakład produkcyjny zatrudni
malarza konstrukcji stalowych z doświadczeniem w malowaniu pompą hydrodynamiczną. Mail: stawiars@gazeta.pl - 0
Maturzyści - młode i ambitne osoby
do pracy w marketingu przy promowaniu
suplementu diety w systemie MLM. CV:
f.rekrutacja@o2.pl
Miejsce radio taxi 19625 - odstąpię 603 178 545
Modelki z Dolnego Śląska - do nowo
powstałej agencji modelek we Wrocławiu.
Zainteresowana? Portfolio na adres: agencja_wo@wp.pl - 515 173 583
Montażysta czaszy TV - poszukuję
doświadczonej osoby do montażu i podłączenia zestawu. Od zaraz - 669 417 059
Murarz - klinkier - budowy prowadzimy
w Polsce i zagranicą. Pełne zatrudnienie.
Tylko fachowcy - 501 418 553
Murarze - zatrudnię - 695 261 504
Na budowie - dachy - przyjmę od zaraz do
pracy - 665 794 021
Na stałe - firma handlowo - usługowa
zatrudni i przeszkoli 20 osób, od zaraz.
1700 zł netto - 757 647 019
Na stanowisku sprzedawca - do baru z
kebabem. CV proszę przesyłać na adres
pkieta@gmail.com. - w Szklarskiej Porębie
- 726 797 068
Na wakacje - zatrudnię młodych ludzi
(min.18 lat), od maja do października do
handlu i gastronomii. Tel. od godz.15:00
do 18:00 - 609 490 066
Nad morzem - do pracy na sezon letni 781 324 808
Nad morzem - młode osoby do sklepu
spożywczego na sezon letni. Bardzo dobre
warunki pracy i płacy - 513 578 241
Naprawa drzwi Hormann - poszukuję
kogoś do naprawy drzwi garażowych 695 896 322
Niania - potrzebna od zaraz serdeczna
Pani do 8 miesięcznego dziecka, które
karmione jest łyżeczką. Zabobrze. 4zł /
na godzinę, praca na około 120 godzin w
miesiącu - 606 419 893
Niemcy - lokal - bizneswoman do prowadzenia lokalu, kobieta 25 do 37 lat.
Znajomość języka niemieckiego w stopniu bdb. Czas pracy od 16:00 do 24:00.
Wszelkie pytania, CV proszę przesyłać
na beatka_k1@wp.pl
Ochrona - agencja ochrony zatrudni
w Kamiennej Górze licencjonowanych
pracowników ochrony - 695 847 055
Od zaraz - na stałe, osoba na zmywak do
restauracji. Pilne - 502 529 732
Od zaraz - na stanowisko sprzedawcy,
miła i sympatyczna Pani, w wieku 30-40
lat - 756 452 297
Od zaraz - poszukujemy sprzedawcy na
stoisko handlowe w Szklarskiej Porębie
(praca na powietrzu). Dobrze płatna. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV
na mail: szklarka@op.pl - 606 108 681
Od zaraz - zatrudnimy 12 osób do pracy
fizycznej, umysłowej i obsługi klienta. Od
1700 netto, nie wymagamy doświadczenia - szkolimy bezpłatnie Cyfra + - 75
764 70 19

Od zaraz, mężczyzna - prace ogrodowe i
inne, wiek do 35 lat - 883 949 383
Oferta 05 czerwca - opieka nad kobietą
87 lat, w miejscowości Alfter. Podopieczna
porusza się samodzielnie z pomocą rolatora. Cierpi na osłabienie starcze i lekką
demencję - 75 722 32 32
Oferta 05 czerwca 2010 - opieka nad
kobietą 90 lat, w miejscowości Freiberg.
Podopieczna mieszka z mężem, porusza
się samodzielnie w domu oraz za pomocą
rolatora poza domem. - 75 722 32 32
Oferta 05 czerwca 2010 - opieka nad
kobietą w wieku 92 lata, w miejscowości
Börtlingen. Osoba porusza się samodzielnie, cierpi na problemy z kręgosłupem,
lekką demencję - 75 722 32 32
Oferta 19 czerwca 2010 - opieka nad
kobietą 84 lat, w miejscowości Hochdorf.
Podopieczna porusza się o wózku inwalidzkim. Cierpi na problemy z sercem - 75
722 32 32
Ogród - Pałac Wojanów - zatrudni na
umowę o dzieło pracownika do prac w
ogrodzie. Mile widziana znajomość obsługi
sprzętu koszącego oraz ciągnika - 691 874
510 lub 781 975 171
Opieka, Niemcy - praca legalna, od
zaraz, dla Pań. Wynagrodzenie od 1000
euro plus zwrot za dojazd. Szczegółowe
informacje 77 435 40 75 lub 511 844 939
Opiekunka do dziecka - doświadczona,
spokojna, energiczna i z otwartym sercem,
do 8 miesięcznego dziecka. Opieka u nas
w domu (Zabobrze), 4zł/godzinę .
Opiekunki - osób starszych. Mile
widziana znajomość j. niemieckiego.
CURAmedi - 756 112 015
Pani do sprzątania - potrzebna od zaraz,
do małego nowego domu w Bukowcu 505 074 854
Pełnomocnik Orange - miejsce pracy
Kowary. CV proszę na mail: praca@jpkomputery.com.pl - 075 64 20 210
Pensja 1500 zł - Firma Opal Med zatrudni
osoby do telefonicznej obsługi klienta. Mile
widziani również Panowie. Stała praca,
godziny, umowa o pracę. CV - rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
Piekarz - na dobrych warunkach, w
Miłkowie - 604 288 865
Pielęgniarka w UK - w domach
pomocy społecznej. Wynagrodzenie 11-25
funtów/h certyfikat 5185 - 75 647 44 02
Pizza hut - w Jeleniej Górze zatrudni
pracowników kuchni. Szczegółowe informacje dostępne przy ul. 1 Maja 5. - 757
646 622
Podbitka garażu - szukam stolarza
lub osoby zajmującej się podbitkami.
Remontuję garaż i chce go obić płytami,
a wcześniej trzeba zrobić stelaż. 3 km od
Jeleniej Góry - 666 030 970
Pokojowa - zatrudnimy panią na
stanowisko pokojowej w pensjonacie w
Karpaczu. Mile widziane doświadczenie.
Zainteresowane osoby zapraszam na
próbny dzień - 664 499 810
Pomoc domowa - Niemcy - szukam
kobiety do gotowania, prania itp. w Eis
Cafe. Praca od zaraz na 3 miesiące.
Wyżywienie, zakwaterowanie zapewnione.
Praca legalna. Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
Kontakt tel. w języku niemieckim - +49
44 61 2939
Pomocnik kominiarza - wiek do 35
lat, prawo jazdy kat. B, samochód - 600
313 119
Pomocnik z samochodem - lub budowlaniec z własnym samochodem, do pracy
na popołudnia, od zaraz - 511 331 278

Poszukiwany pracownik - do prac
budowlanych, zawód stolarz. Znajomość
cięcia na piłach, ukosowanie, cięcie proste,
wzdłużne, fazowanie. Zatrudnienie przez
Powiatowy Urząd Pracy - justakominki@
wp.pl
Poszukiwany stolarz - do pracy przy
renowacji mebli samodzielny, sumienny i
dobrze zorganizowany - 697 800 440
Poszukujemy młodej, odpowiedzialnej
osoby do pracy w sklepie kolekcjonerskim.
Praca tylko w soboty i niedziele od 14:00
do 22:00. Więcej informacji: Dopalacze
ul. 1 Maja 7/9 Pracownicy budowlani - dekarzy, cieśli, hydraulików oraz brygady budowlane
na terenie Jeleniej Góry - 791 372 690
Pracownik budowlany - mający
doświadczenie przy docieplaniu ścian i
elewacji - 502 362 187
Pracownik ochrony - kontakt telefoniczny od 8:00 do 16:00 - 607 454 112
Programista - umowa o pracę,
wymagania: znajomość popularnych CMS,
PHP, MySQL, JS, CSS, języki skryptowe,
obsługa i działanie DNS, wysoka dyspozycyjność, prawo jazdy, umiejętność pracy
w stresie. Kontakt: zapytaniaofertowejg@
gmail.com
Przedstawiciel handlowy - prawo
jazdy, dyspozycyjność, doświadczenie.
CV + zdjęcie proszę przesyłać na adres:
beata.kuta@arim.com.pl - 075 645 28 22
Przy budowie domów - zatrudnię brygady. Budowy domów od podstaw, własna
działalność. Praca w Niemczech, CV:
rekrutacjapracaeu@interia.pl
Przy zbiorach - tylko dla kobiet do lat
40, dobra kondycja fizyczna, Anglia,
komunikatywny angielski. Proszę wysłać
CV, w tytule „zbiory”. Kontakt: rekrutacjapracaeu@interia.pl
Radio taxi - do nowo powstającego Radia
na terenie Jeleniej Góry, Karpacza i Szklarskiej Poręby. Oferty prosimy składać na
adres mailowy: sudety55@tlen.pl
Radiotaxi Sudety - nowo otwarte stowarzyszenie przyjmie w poczet członków
kierowców. Mile widziani emeryci i renciści.
Kontakt taxisudety@wp.pl
Recepcja - hotel w Szklarskiej Porębie
zatrudni osobę do pracy na recepcji.
Wymagane wykształcenie kierunkowe,
doświadczenie w pracy na recepcji. Kontakt: hotel2000@wp.pl
Referent ds. administracyjnych - 1/2
etatu - umowa o pracę. Wymogi: wykształcenie min. średnie, staż 2 lata, biegła
obsługa komputera. Zadania: wysyłanie
i rejestrowanie korespondencji, sporządzanie sprawozdań i zestawień. Oferty
do 31.05.2010 r. na mail wroclaw@zzn.
pl - 717 654 866
Remont - wykończenie remontu - 697
432 881
Remonty - prace remontowo - wykończeniowe - 697 432 854
Renomowane Vital & Spa Laola - w
Pobierowie zatrudni osobę do recepcji.
Istnieje możliwość zakwaterowania. Informacje na adres info@laola.pl, lub pod nr
tel. - 91 386 41 75
Samodzielny kucharz - w Świeradowie
Zdrój na pełen etat. System pracy: 2 dni
pracy / 2 dni wolne - 668 308 538
Samodzielny montażysta - do współpracy, do montażu szaf wnękowych oraz
kuchni do zabudowy - 515 298 712
Sekretarka - w Jeleniej Górze, wymagania: biegły niemiecki. CV + list motywacyjny na: rekrutacjapracaeu@interia.pl - w
tytule proszę napisać „sekretarka”

Sprzedawca - do sklepu spożywczego.
Oferty prosimy składać w sekretariacie
„Społem” ul. Matejki 1a w Jeleniej Górze
(7-15.00) do 31.05.2010. - 75 75 22 112
Sprzedawca - Jelenia Góra - zatrudnię
kobietę do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych, w centrum Jeleniej Góry - 505
316 943

31 maja 2010 r.
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Doświadczony - dyspozycyjny i tani
kierowca kat. B, C + książeczka sanepid, szuka pracy stałej lub dorywczej
- trasy kraj i zagranica - 794 360 682

Sprzedawca - w sklepie spożywczym
na Zabobrzu, z doświadczeniem - 075
645 72 47

Emeryt - wyższe wykształcenie, kulturalny, prawo jazdy, bez nałogów, dyspozycyjny, szuka zajęcia - 793 657 899

Sprzedawca w Go Sport - do naszego
sklepu w C. H. Echo. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na
adres: gosport.210@go-sport.com - 757
531 178

Pokojowa, sprzątaczka - opieka nad
starszym. Mam doświadczenie - 508
447 887

Szef kuchni - do restauracji w Jeleniej
Górze. Z doświadczeniem, dobry organizator - 606 991 160

Pomocnik budowlany - na terenie Jeleniej Góry - 608 395 747
Kierowca z doświadczeniem - kat. A,
B, C, D, E, kurs na przewóz rzeczy, wózek
widłowy - 607 730 361

Szukam konferansjera - który poprowadzi
imprezę z okazji Dnia Dziecka za bardzo
atrakcyjną stawkę. Praca z mikrofonem.
Wymagane doświadczenie w prowadzeniu
podobnych imprez - 792 437 579
Technicy farmacji - do pracy w dużej
Aptece w Jeleniej Górze. CV i list motywacyjny proszę przesłać na mail: apteka.
info01@gmail.com - 509 362 906
Tegoroczni maturzyści - od zaraz,
na stałe. 1600 netto. Dzięki dotacjom nie
wymagamy doświadczenia - szkolimy
bezpłatnie - 512 024 421
Telefonia Dialog S.A - poszukuje partnera do sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Atrakcyjne warunki współpracy - 756
412 925,756 412 348
Tłumacz - Jeleniogórskie Centrum
Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia
Góra, zatrudni osobę z biegłą znajomością języka niemieckiego - 756 423 880,
75 642 38 81
Ubezpieczenia - praca w agencji ubezpieczeniowej -najlepiej z doświadczeniem.
Oczekiwania: komunikatywność, miła
aparycja, praca biurowa - obsługa klienta.
Wykształcenie min. licencjackie - 781
256 896
W klubie nocnym - niemieckim, renomowanym dla Pań w wieku 20 - 30 lat, wysokie
zarobki, umowa o pracę - 722 096 779
Wgranie map - pilne - szukam osoby,
która mogłaby wgrać mapy na nawigację
SmartGPS - 518 581 783
Współpraca - kosmetyczki - przy
promowaniu kosmetyków nowej generacji, opartych na naturalnych składnikach,
kompleks multiwitaminowy (A, C, E) oraz
przeciw zmarszczkowy na bazie płynnej
glukozaminy - 691 967 676
Współpraca - pensjonat nawiąże
współpracę z managerem (studentem)
marketingu i zarządzania. Oczekujemy
ciekawych propozycji - 691 910 370
Wykończeniówka - poszukuję
pomocnika do prac wykończeniowych:
malowania, regipsy, panele, gładzie, kafle
- 506 140 864
Wylanie posadzki - mam do wylania 60
m2 posadzki, okolice Jeleniej Góry z zagładzeniem talerzowym - 666 030 970
Wystawienie komina - i zabezpieczenie
nad dach budynku, około 1,5 m - 793
499 540
Zarządca nieruchomości - umowa o
pracę. Wymogi: wykształcenie min. średnie, licencja, zawód zarządcy nieruchomości, staż min. 2 lata. Zadania: zarządzanie
nieruchomościami. Oferty do 31.05.2010
na wroclaw@zzn.pl - 71 765 48 66
Zatrudnię pomocnika - do pracy na
budowie w okolicach Zgorzelca - 511
545 064

Regipsy, panele, przeróbki - elektryki,
hydrauliki, malowanie, płytki, remonty 885 742 245
Samodzielny kucharz - znajomość:
KPiR, ZUS, kadry, żywienie zbiorowe 667 430 884
W kuchni, w pensjonacie - samodzielna,
dyspozycyjna - 513 571 537

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe - do 35 m2, mieszkanie na
Zabobrzu, cena do 100000 zł. Bez pośredników - 502 784 697
Dla zdecydowanego - klienta z gotówką,
mieszkanie na parterze lub I piętrze .Pilne.
N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074 854
Działka w Podgórzynie - lub w okolicy,
bez pośredników - 506 060 461
Mieszkanie - pilnie - w Jeleniej Górze,
na I piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z
wanną, balkon, piwnica. Do wprowadzenia
w bardzo dobrym stanie. Bez wyposażenia. N. Ż. Lic. 8032 - 602 631 396
Mieszkanie 2 pokojowe - w Jeleniej
Górze dla klienta z gotówką. Os. odp. zaw.:
R. Żukowski, lic. 7867, więcej informacji
Tomasz Zarychta - 508 240 828
Mieszkanie blisko centrum – pilnie - 2
pokoje, balkon, piwnica, łazienka z wanną.
Lic. 8032 - 602 631 396
Mieszkanie dla zdecydowanego klienta od 70 - 100 m2 w Cieplicach lub
Sobieszowie, cena do 300000 zł. Nie w
bloku, z ogródkiem, do I pietra, N. Siofer
- 693 810 808
Mieszkanie do 50 m2 - w Cieplicach
lub Sobieszowie, bez pośredników - 512
046 653
Pilnie szukam mieszkania - dla zdecydowanego klienta, Zabobrze II lub III, min
2 pokoje, może być do remontu. Więcej
informacji Marta Sudoł, os. odp. zawodowo
R. Żukowski, lic. 7867 - 514 600 104
W centrum, 2 pokojowe - 45 - 50 m2, I - II
piętro z balkonem, CO - sieciowe, gaz,
cena do 160000 zł, bez pośredników 509 314 877

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działka 85 arów - przepięknie położona, na wzgórzu, z 3 stron las, 300 m
od drogi. Cena 100000 zł. Mojesz, koło
Lwówka Śląskiego - 661 059 918
Działka ogrodniczo - rekreacyjna
- Cieplice, ul. Podgórzyńska - 793
657 899
Kowary - Wojków - 3 pokojowe, 61
m2, stan bardzo dobry, atrakcyjna cena
- 607 278 711

Sezonowa praca - do pracy w Szklarskiej Porębie, do kuchni, na sezon letni
- 724 708 948

Zespól muzyczny - poszukuje osoby
z własnym instrumentem muzycznym
(gitara, saksofon lub klawisze). Odpowiem
na SMS-y - 662 960 730

Sklep internetowy - z odzieżą młodzieżową. Praca bardzo przyjemna od
poniedziałku, do piątku, 1000 zł + premia.
Wymagania - dobra znajomość komputera
- 667 733 777

Zespół muzyczny - szukamy perkusisty
i klawiszowca do wspólnego grania - GG
9258000
Zlecę wykopanie studni - do wykopania
studnia - 725 382 454

Mieszkanie 2 pokojowe - z aneksem,
kuchnia z aneksem, 58 m2. Mysłakowice. Cena 85000 zł - 668 698 197

Sklepowa od zaraz - przy piekarni w
Mysłakowicach - możliwość podwożenia
do pracy - 516 125 311

Zlecę wylewkę maszynową - podłogi w
domku maszynowo około 250 m2 - 795
947 039

Mieszkanie 3 pokojowe - 54 m2, ul.
Karłowicza, I piętro, cena 165000 zł 695 044 396

Sprzątanie - dla Pani z grupą inwalidzką, na zastępstwo w Karpaczu - 665
408 172

Żongler - kontakt email:syrenkamorska@op.pl lub telefonicznie po godzinie
16:00 - 601 347 870

Mieszkanie willowe - komfortowe,
w okolicy parku Wzgórze Kościuszki.
Jelenia Góra - 697 963 089

Lokal w Dziwiszowie - 69 m2, tj. 3
pokoje i kuchnia, z ogrodem 450 m2 niedrogo - 691 090 486
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355915. 1/2 domu w Piechowicach - piętro
po remoncie 90 m2 + poddasze, zagospodarowany ogród, cena 320000 zł, lic.
9482 - 606 405 109
357447. 111 m2, 3 pokojowe - mieszkanie
w kamienicy na III piętrze, okolice Małej
Poczty. Rozkładowe i ustawne, z dużą
kuchnią i 2 balkonami. Cena 320000 zł
do negocjacji. Lic. 7453. Cztery Kąty 601 869 663
359888. 115000 zł, Cieplice - 2 pokojowe
mieszkanie w bloku z cegły blisko Parku,
do odświeżenia, pilna sprzedaż. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603 491 335
358442. 135000 zł za 76 m2 - mieszkanie
w Sobieszowie, do remontu, z ogrodem i
blaszanym garażem. 3 pokojowe, balkon,
spokojne i bezpieczne miejsce. Pośrednikom dziękuję - 721 647 684
356269. 1900 zł/ m2 - mieszkanie do
remontu, Sobieszów, poddaszowe z ogrodem i blaszanym garażem. Pośrednikom
dziękuję - 501 736 644
357060. 2 i 3 pokojowe, nowe - mieszkania
prosto od dewelopera, dwupoziomowe, w
atrakcyjnej cenie. Roksanes Żukowski, lic.
7867 - 508 240 831
358762. 2 pokoje po remoncie - na
Zabobrzu, wymienione instalacje, armatura łazienkowa, płytki, panele, gładzie.
Kuchnia w zabudowie. II piętro. Lic. 8761
- 660 359 500
357451. 2 pokoje z balkonem - mieszkanie na Zabobrzu, 42 m2, nowe okna, do
zamieszkania. IV piętro. 165 zł czynsz.
Cena 129000 zł. Marek Stępień, lic. 12181
- 508 240 821
358596. 2 pokojowe - II piętro, 45 m2, po
generalnym remoncie. Pilne. Lic. 8761 600 359 500
357399. 2 pokojowe na Kiepury - 53 m2,
łazienka po remoncie, III piętro. Lic. 8761
- 660 359 500
357890. 2 pokojowe, Sobieszów - 41 m2,
na II piętrze, blok ocieplony. Mieszkanie do
odświeżenia. Cena 150000 zł do negocjacji. Lic. 7453 - 601 869 663
358697. 2 pokojowe, cena 125000 zł mieszkanie, 42 m2, z balkonem, nowe
okna, panele, do zamieszkania. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
356590. 2 pokojowe, Cieplice - 34 m2, na
wysokim parterze, w ocieplonym bloku z
cegły, widna łazienka, niezależna widna
kuchnia, bardzo dobra lokalizacja. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603 491 335
358719. 2 pokojowe, pilnie - 45 m2, II
piętro, przy ul. Karłowicza, blisko szkoły.
Mieszkanie po remoncie. Lic. 7453. Cztery
Kąty - 601 869 663
357395. 2 pokojowe, po remoncie - 45
m2, na Zabobrzu II, 2 piętro. Blisko szkoły
i przedszkola. Mieszkanie po generalnym
remoncie. Cena 165000 zł do negocjacji.
Lic. 7453. Cztery Kąty - 601 869 663
357581. 2550 zł/m2, Zabobrze - mieszkanie 3 pokojowe z balkonem. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
357880. 2870 zł/m2, Zabobrze II - mieszkanie 2 pokojowe, 54 m2, ustawne pokoje,
do odświeżenia. Wysokie piętro w ocieplonym bloku. Blisko szkoły i przedszkola.
Cena 155000 zł. Lic.7453 - 601 869 663
359402. 2900 zł/m2, 2 pokoje - 42 m2 na
Zabobrzu, z balkonem. Nowe okna, niski
czynsz - 160 zł. Marek Stępień, lic. 12181
- 508 240 821
358507. 2970 zł/m2, 42 m2 - mieszkanie
na Zabobrzu, dwupokojowe z balkonem.
Nowe okna, nowy junkers, stan dobry.
Czynsz 160 zł, cena 125000 zł. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
359796. 3 pokojowe - 59 m2, w pełni
rozkładowe mieszkanie do remontu,
słoneczne, z balkonem, III piętro, nowe
okna, czysta klatka schodowa, budynek z
cegły, rozsądna cena. Nieruchomości Otti,
lic. 13225 - 605 079 790

og£oszenia
359810. 4 pokojowe, cena 205000 zł
- ładne mieszkanie w kamienicy wymagające jedynie odświeżenia, sprzedawane
z zabudową kuchenną i sprzętem AGD,
czynsz 100 zł, czysta klatka schodowa,
wspólnota. Lic. 13225 - 603 491 335
358852. 4 pokojowe Cieplice - 91 m2, II
piętro, po remoncie w kamienicy, blisko
centrum. NM, lic. 5877 - 500 122 446
357430. 4 pokojowe na Zabobrzu - IX
piętro, winda, ciekawy rozkład. Lic. 8761
- 660 359 500
357570. 42 m2 z balkonem - 2 pokojowe,
mieszkanie na Zabobrzu. Cena 129000 zł.
Marek Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
358511. 42 m2 za 125000 zł - ładne
mieszkanie na Zabobrzu, ul. Karłowicza,
2 pokoje, balkon, nowe okna, w dobrym
stanie. Marek Stępień, lic. 12181 - 508
240 821
359397. 42 m2, cena 125000 zł - 2 pokojowe z balkonem, na Zabobrzu, nowe
okna, junkers, panele. Do wprowadzenia.
Cena do negocjacji. Marek Stępień, lic.
12181 - 508 240 821
357411. 42 m2, ul. Kiepury - zadbana
klatka schodowa, otwarta kuchnia, na
salon, III piętro. Lic. 8761 - 660 359 500
357279. 46 m2 z ogrodem - bardzo
ładne, zadbane, po remoncie, mieszkanie
dwupokojowe, z ogrodem, czynsz 60 zł.
Cena 168000 zł. nPartner, lic. 4917 - 604
508 308
359815. 48 m2 po remoncie - 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu I, rozkładowe, po
kapitalnym remoncie, z balkonem, czynsz
z ogrzewaniem 192 zł, blok ocieplony,
termomodernizacja spłacona. Lic.13225
- 603 491 335
356053. 48 m2 po remoncie - na Zabobrzu
I, mieszkanie po kapitalnym remoncie,
wymienione wszystkie instalacje, balkon,
ocieplony blok, czynsz tylko 192 zł. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603 491 335
357708. 48 m2, cena 144000 zł - mieszkanie 2 pokojowe, rozkładowe, na Zabobrzu
I, wymagające jedynie odświeżenia, cena
do negocjacji. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 605 079 790
356050. 54 m2, przy szkole - 2 pokojowe,
mieszkanie w wieżowcu, blisko szkoły
podstawowej nr 11, wymagające remontu,
rozkładowe, z balkonem i widokiem na
góry. Nieruchomości Otti, lic.13225 - 603
491 335
358039. 54 m2, cena 140000 zł - mieszkanie na parterze, wspólnota w 9 rodzinnej
kamienicy, budynek po remoncie, mieszkanie według uznania, 2 pokoje, kuchnia
łazienka, parter, ogród, czynsz 60 zł. Cena
do negocjacji Lic. 11965 - 509 949 961
358587. 63 m2, ul. Noskowskiego – trzypokojowe, do odświeżenia, na VII piętrze,
w rozsądnej cenie. nPartner, lic. 4917
- 604 869 172
357705. 65 m2, Mała Poczta - 4 pokojowe
mieszkanie po remoncie, w bloku z cegły,
z bardzo dużym balkonem, widokiem na
góry i zieleń, w dobrej lokalizacji. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603 491 335
359985. 70 m2 za 140000 zł - w centrum,
I piętro, w kamienicy, lic. 9482 - 606
405 109
358357. 72 m2, cena 230000 zł - 3
pokojowe mieszkanie, nie wymagające
remontu, w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
I piętro, piękny duży salon z kominkiem,
ogrzewanie gazowe, na mieszkanie i pod
działalność biurową. Lic. 13225 - 603
491 335
358580. 79 m2 za 230000 zł - bardzo
ładne, trzypokojowe mieszkanie, po
remoncie, położone w kamienicy, blisko
Małej Poczty. nPartner, lic. 4917 - 604
869 172

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

355900. Dom w Piechowicach – Okazja.
Mały, nowy domek, do zamieszkania od
zaraz. Cena 320000 zł. Lic. 9482 - 606
405 109
358084. Dom w Podgórzynie - 110 m2, 5
pokoi, nowe okna, ogrzewanie gazowe. Do
częściowego remontu. Cena 270000 zł.
Lic. 7453. Cztery Kąty - 601 869 663
358601. Dom wczasowy - funkcjonujący w
okolicach Podgórzyna. 11 pokoi, kuchnia,
stołówka, świetlica. Powierzchnia ok. 480
m2 na działce 3600 m2, w atrakcyjnej
cenie. nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
358846. Dom wiejski do remontu - w stanie
umożliwiającym zamieszkanie, wszystkie
media, nowe okna, szczelne pokrycie
dachu - dachówka, działka 1900 m2. Cena
150000 zł. Lic. 11965 - 509 949 961
357936. Dom wolnostojący - w miejscowości Stara Kamienica (14 km od Jeleniej
Góry, 10 km od Cieplic), powierzchnia 135
m2, działka 1200 m2 - ogrodzona, garaż.
Cena 185000 zł, bez pośredników - 697
041 810, 601 332 553
358773. Działka budowlana 27 zł/m2 - w
okolicach Janowic Wielkich. Bardzo blisko energia elektryczna. Lic. 8761 - 660
359 500
357567. Działka na Zabobrzu - 740 m2,
cena 225000 zł. Idealna lokalizacja. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
358089. Działka, os. Czarne - 1507
m2, płaska, nasłoneczniona, dostęp do
mediów. Cena 130000 zł. Lic. 7453. Cztery
Kąty - 601 869 663
357874. Działka w Cieplicach - 1113 m2,
ładnie położona, cena 240000 zł. Lic.
7453 - 601 869 663
358698. Działka w Podgórzynie - pięknie
położona, widok na zalew. Uzbrojona.
1288 m2. Cena 155000 zł do negocjacji.
Lic. 7453 - 60 1869 663
357566. Działka, Zabobrze - przy ruchliwej
drodze. 740 m2, cena 225000 zł. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
358585. Działki w Mysłakowicach - różnej
wielkości, w całkiem nowej lokalizacji, z
widokami na góry, w bardzo atrakcyjnych
cenach. nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
356068. Działkowicza - mieszkanie własnościowe, posiada ustawne pokoje, duży
przedpokój, balkon, piwnicę. Blok usytuowany jest w cichej i spokojnej okolicy.
Zbigniew, Lic. 3290 - 692 178 993
358617. Elsnera - 65 m2 - M3 na IV piętrze, atrakcyjnie wykończone, rozkładowe,
piękny widok na panoramę miasta, niska
cena, lic. 5524 - 503 111 466
358591. Jeżów Sudecki - działka - budowlana 1650 m2, pełne media, cena 99000 zł.
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
355972. Kawalerka na Karłowicza - niewielkie, bardzo słoneczne mieszkanie,
w IV piętrowym bloku po termoizolacji.
Mieszkanie po remoncie, nowe instalacje, gładzie, panele podłogowe i kafle.
Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 75
643 60 51
358552. Kawalerka, I piętro - po kapitalnym
remoncie, Zabobrze, Karłowicza. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
358822. Kawalerka do remontu – ładne,
38 m2, jednopokojowe mieszkanie, okolice
Morcinka, parter, wspólnota. Lic. 11965 509 949 961
358553. Kawalerka od zaraz - 29 m2 po
kapitalnym remoncie. I piętro, niski czynsz.
Ładnie wykończone. Marek Stępień, lic.
12181 - 508 240 821
359394. Kawalerka po remoncie - na
Zabobrzu, na I piętrze. Do wprowadzenia, bez nakładów finansowych. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821

357456. 82 m2, Zabobrze III - duże
mieszkanie na IX piętrze, do odświeżenia.
Rozsądna cena 230000 zł. Lic. 7453.
Cztery Kąty - 601 869 663

359931. 3 pokojowe Cieplice - I piętro z
balkonem, cena 155000 zł. Osiedle XXlecia. NM, lic. 5877 - 500 122 446

357356. Kawalerka w Cieplicach - na
parterze w kamienicy, klatka schodowa
zadbana, 5 minut do Placu Piastowskiego,
cena 120000 zł, lic. 9482 - 606 405 109

357996. Bardzo ładne mieszkanie - 50 m2,
po kapitalnym remoncie, w cichej dzielnicy
miasta. N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552

357434. 3 pokojowe w Cieplicach - 54 m2,
III piętro, w ocieplonym bloku. Mieszkanie
do odświeżenia. Cena 185000 zł do negocjacji. Lic. 7453 - 601 869 663

358847. Kawalerka z ogrodem – Cieplice,
po remoncie, z wyjściem na ogród, bardzo
ładna. NM, lic, 5877 - 500 122 446

358840. Bezczynszowe - 4 pokojowe,
niezbyt duże, mieszkanie po kapitalnym
remoncie, będące przepiękną adaptacją
strychu, w 3 rodzinnym domu, w okolicach
Małej Poczty, ogrodzona posesja, wspólny
ogródek. Lic. 13225 - 603 491 335

359299. Kawalerka, Zabobrze - 28 m2.
Bardzo ładna, po kapitalnym remoncie, do
zamieszkania od zaraz. W cenie mieszkania meble. Blok ocieplony, atrakcyjna cena.
Lic. 5877 - 515 285 788

358034. 3 pokojowe, cena 193000 zł - bardzo ładne mieszkanie na III piętrze w bloku
w centrum miasta, w pełni wyposażone,
270 zł czynsz z ogrzewaniem i funduszem
remontowym. Lic. 3059, N Jeldom - 602
727 242
357571. 3050 zł/m2 - mieszkanie na
Zabobrzu, 2 pokojowe, z balkonem. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
359799. 35 m2 z pięknym widokiem - 2
pokojowe mieszkanie w wieżowcu, na
Zabobrzu, z dużym słonecznym balkonem,
z pełną panoramą Karkonoszy, idealne do
zamieszkania i jako baza wypadowa w
góry. Lic. 13225 - 605 079 790
359794. 36 m2 w Cieplicach - 2 pokojowe
mieszkanie z aneksem kuchennym,
słoneczny balkon, widok na Karkonosze,
mieszkanie i budynek po remoncie, możliwość dokupienia garażu. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 605 079 790
356055. 37 m2 z balkonem - 2 pokojowe,
wyremontowane mieszkanie, sprzedawane z całym wyposażeniem kuchni, słoneczne z niskim czynszem. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 603 491 335

359822. Bliźniak, Jeżów Sudecki - nowy,
do wykończenia, powierzchnia z garażem
130 m2, działka 750 m2, ładne widoki i
dużo otwartej przestrzeni. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 603 491 335
358816. Cena do negocjacji - duże czteropokojowe mieszkanie w świetnej lokalizacji
Szklarskiej Poręby. W niedalekiej odległości wyciąg narciarski, przepiękne szlaki
turystyczne. Nieruchomości Partner. Lic.
nr 4917 - 721 185 158
358449. Cieplice, nowa szeregówka - w
trakcie budowy, osiedle Panorama, technologia tradycyjna - murowana. 144 m2 z
garażem, ogródek, doskonała cena. Kontakt: karkonosze-nieruchomosci@wp.pl
- pośrednikom dziękuję - 721 647 684
358595. Dom w Mysłakowicach - stan
surowy zamknięty, z instalacją elektryczną,
w ciekawej lokalizacji, na działce 900 m2.
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
357453. Dom w okolicach Jeleniej Góry po generalnym remoncie, 200 m2. Działka
800 m2. Lic. 8761 - 660 359 500

357446. Kawalerka, Zabobrze - po kapitalnym remoncie, na I piętrze. ul Karłowicza.
Marek Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
358148. Kiepury - 3 pokojowe - zadbane
mieszkanie w okolicy ZUS-u - 63 m2, lic.
10750 - 501 181 875
359932. Komfortowe - Mała Poczta - bardzo ładne, dla wymagających, 2 pokojowe
z balkonem, 48,5 m2, NM, lic. 5877 - 500
122 446
355803. M3 - ul. Kiepury - 63 m2, panele
na podłogach, ładny układ, balkon, salon
23 m2. Cena do negocjacji. nPartner, lic.
4917 - 604 906 257
359420. M3 - ul. Złotnicza - 70 m2 w kamienicy, w doskonałym stanie, pięknie oświetlone i wykończone wnętrza - 3 pokoje plus
garderoba, lic. 5524 - 503 111 466
358845. Mieszkanie na wsi - na II piętrze,
w bloku z cegły, z garażem w cenie, mieszkanie 2 pokojowe, z adaptacją stryszku na
dodatkową sypialnię, wokół łąki, spokój
i cisza, Nieruchomości Otti, lic. 13225 603 491 335

358170. Mieszkanie po remoncie - III
piętro, 3 pokoje, cena 165000 zł. Osoba
odp. lic. 5627 Dominika Stępień Cichońska. Więcej informacji: Wojciech Gęgotek
- 662 009 700
358265. Mieszkanie po remoncie - I piętro,
3 pokoje, 2 WC, balkon, na kancelarie,
gabinety. Osoba odp. Nr lic. 5627 Dominika Stępień Cichońska Więcej informacji:
Wojciech Gęgotek - 662 009 700
359320. Moniuszki, 2 pokoje - do remontu
częściowego, rozkładowe, IX piętro. Cena
155000 zł. Nieruchomości Karkonoskie, lic.
6327 - 756 436 051, 501 357 406
357436. Nowe budownictwo - mieszkania
przy ul. Traugutta, nowa inwestycja. 30, 49
i 59 m2 ceny 3500 zł/m2, teren ogrodzony
z parkingami. M. Stępień, lic. 12181 - 508
240 821
359411. Nowe, mieszkania centrum - nowo
powstała kamienica. Mieszkania 1 i 2 pokojowe o powierzchni od 30 do 60 m2. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508240821
355898. Ok. 2350 zł/m2 - mieszkanie
dwupoziomowe, po kapitalnym remoncie,
pow. 107 m2 - cena 250000 zł, lic. 7867
- 514 600 107
359947. Okazyjnie dom, cena 320000 zł w Piechowicach, nowy, do zamieszkania
od zaraz, lic. 9482 - 606 405 109
359813. Okolice „Żeroma” - 3 pokojowe
mieszkanie w kamienicy, do zamieszkania,
rozkładowe, ze wspólnym ogródkiem, 73
m2 powierzchni, ładne i zadbane. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
357578. Park Sudecki - mieszkanie o
powierzchni 51.6 m2. Marek Stępień, lic.
12181 - 508 240 821
357955. Park Sudecki, 60 m2, nowe
- stan deweloperski, 2 pokoje, balkon.
Bardzo wysokie. Dużo zieleni, cisza i
spokój. Wyjątkowo atrakcyjna cena - 503
021 047
357653. Parter domu, Mała Poczta przy ul. Wolności. 1013 m2 -1/2 działki.
Podwójny garaż. Bez pośredników. Cena
450000 zł - 602 741 924
357347. Piętro w Piechowicach - po
remoncie, 90 m2, z ogrodem, cena 320000
zł. Lic. 9482 - 606 405 109
355792. Pilnie, bez prowizji - super mieszkanie, 57 m2 z ogrodem, cena 199000 zł.
Jeldom, lic. 3059 - 666 830 830

357365. Tylko 420000 zł - za willę z
ogrodem 1030 m2, blisko centrum. N.
Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074 854
357360. Tylko 620000 zł - bardzo funkcjonalny dom na Osiedlu Czarne, 160
m2 powierzchni użytkowej. Powierzchnia
całkowita 220 m2, działka 513 m2. Polecam dla osób ceniących ciszę i bliskie
sąsiedztwo centrum. N. Ż. Lic. 8032 - 505
074 854
357709. W bloku z cegły - 66 m2, mieszkanie 3 pokojowe, po remoncie, na Zabobrzu III. Ładny, nietypowy rozkład, duża
kuchnia z wyposażeniem, blisko terenów
zielonych. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 603 491 335
359467. W Jeżowie Sudeckim - dom
jednorodzinny o powierzchni 130 m2 z
2003 roku, z garażem i ogrodem 1003
m2, przy ulicy Polnej. N. Żebrowscy, lic.
8032 - 505 074 854
356012. Wojcieszyce - działka pod zabudowę o pow. 2200 m2, teren płaski, nasłoneczniony z widokiem na całą panoramę
Karkonoszy. Pośrednikom dziękuję - 501
181 875
358523. Zabobrze, cena 125000 zł mieszkanie 2 pokojowe, 42 m2 - 2975 zł/
m2, nowe okna, balkon, do zamieszkania.
Czynsz 160 zł. Marek Stępień, lic. 12181
- 508 240 821
357897. Zielone Tarasy - nowe mieszkania
dwu i trzypokojowe. Powierzchnie od 47
do 69 m2, z widokiem na góry. Roksanes
Żukowski, lic. 7867 - 508 240 831
102,7 m2, ul. Długa - do remontu, cena
2000 zł/m2. Os. odp.: Dorota Banaszak,
nr lic. 10171, więcej informacji: Bartosz
Kordecki - 508 240 825
140000 zł za 70 m2 - w centrum, na I
piętrze w kamienicy, do remontu, lic. 9482
- 606 405 109
2 działki w Miłkowie - nad rzeka, przy
drodze do Karpacza, w pobliżu Karczmy
Skalnej, łącznie 6000 m2 po 45 zł/m2 513 141 517
2 pokojowe - na Zabobrzu, na I piętrze, 54
m2. Cena do negocjacji, osoba odp. zaw.
D. Banaszak lic. 10171, więcej informacji
Andrzej Pabich - 508 240 827
2 pokojowe - własnościowe. 42 m2, słoneczne, rozkładowe - 723 295 011

357527. Pół bliźniaka - osiedle Czarne,
stan deweloperski zamknięty, 148 m2,
działka 700 m2. Garaż z elektryczną
bramą, ogrzewanie gazowe, własna kanalizacja. Ostatnia połówka. Cena 430000 zł.
Lic. 7453 - 601 869 663

2 pokojowe - mieszkanie blisko centrum,
49 m2, ciepłe, słoneczne, spokojna okolica
- 604 828 577

358013. Super 2 pokojowe w centrum ekstra mieszkanko, bardzo ładne, w pełni
wyposażone, czynsz 92 zł, w tym ogrzewanie i woda bez ograniczeń, fundusz
remontowy i zarząd. 46 m2, cena 215000
zł, lic. 3059 - 602 727 242

2 pokojowe - Zabobrze, 52 m2. Jeldom,
lic. 3059 - 600 434 800

358027. Super apartament, Jelenia Góra
- bardzo fajne mieszkanko, na wysokim
parterze, w kamienicy 6 rodzinnej. 55 m2,
dwa pokoje, zabudowa kuchenna - nowa.
Mieszkanie po generalnym remoncie.
Czynsz ok. 50 zł. Cena 199000 zł, lic. 3059.
Bez prowizji - 602 727 242
358162. Szklarska Poręba - ścisłe centrum
- mieszkanie, I piętro, 3 pokoje, 2 wejścia,
cena 220000 zł do negocjacji. Osoba odp.
Nr Lic. 5627 Dominika Stępień Cichońska
Więcej informacji: Wojciech Gęgotek - 662
009 700
357377. Tanie, 2 pokojowe - mieszkanie na
Zabobrzu II, wysokie piętro. Blok zadbany
i ocieplony. Pokoje duże, ustawne. 54 m2.
Cena 155000 zł. Lic. 7453. Cztery Kąty 601 869 663
357366. Tanie 3 pokojowe - 50 m2, w
ocieplonym bloku na III piętrze. Okolice
ul. Transportowej. Mieszkanie rozkładowe
i ustawne. Po generalnym remoncie. Tylko
168000 zł. Lic. 7453. Cztery Kąty - 601
869 663
357442. Tanie, 3 pokojowe - 57 m2 w
okolicy centrum. IV piętro w budynku
ocieplonym. Salon z aneksem, 2 sypialnie, łazienka, przedpokój i balkon. Po
remoncie, urządzone i wyposażone. Tylko
180000 zł. Lic. 7453. Cztery Kąty - 601
869 663
357371. Tylko 130000 zł - za dwupokojowe
mieszkanie, 60 m2, w ścisłym centrum.
Pilne. N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854

2 pokojowe - na Karłowicza, do własnej
aranżacji, tylko 122000 zł do negocjacji
- 609 500 019

2 pokojowe - 46 m2, balkon, piwnica, okna
PCV, panele, zabudowa kuchenna wraz z
AGD, nowy junkers - gwarancja. Lubawka
- 790 472 474
2 pokojowe - Jelenia Góra. Poszukujemy
dla zdecydowanego klienta z gotówką,
mieszkania około 38/40 m2 po remoncie.
Pilny zakup. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 603 491 335
3 pokoje - cena 180000 zł. Lic. 5908 - 723
143 566
3 pokoje - Zabobrze 3 - 63 m2. Jeldom, lic.
3059 - 600 434 800
3 pokoje, 53 m2 - blok jedno klatkowy,
ocieplony, bardzo słoneczne, III piętro,
komfortowo odnowione, atrakcyjne, do
zamieszkania od zaraz, cena do uzgodnienia - 509 266 386
3 pokoje, Zabobrze III - 63 m2, cena
220000 zł, bez pośredników - 668 156
642
3 pokojowe mieszkanie - na ul. Malczewskiego, po kapitalnym remoncie, 67 m2,
duży balkon z widokiem na góry. Bez
pośredników - 607 828 428
3 pokojowe w centrum - super - cena
193000 zł. Mieszkanie na III piętrze w
samym centrum miasta, bardzo ładne,
umeblowane. Czynsz 270 zł z ogrzewaniem i funduszem remontowym. NJ, lic.
3059 - 602 727 242
3 pokojowe, Cieplice - mieszkanie na
parterze, z ogrodem, 54 m2, po remoncie, cena do negocjacji, lic. 5877 - 500
122 447
35 m2 w Cieplicach - mieszkanie 2 pokojowe, z dużym ogrodem, po kapitalnym
remoncie, cena 130000 zł, lic. 5877.
W cenie mieszkania zostaje zabudowa
kuchenna. Mieszkanie bezczynszowe 515 285 788
38 m2, mieszkanie - Zabobrze I, II piętro,
cena 108000 zł, lic. 5124 - 601 551 213
4 pokojowe - Zabobrze 3 - 78 m2 z garażem. III piętro. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800
4 pokojowe, cena 205000 zł - ładne
mieszkanie w kamienicy wymagające
jedynie odświeżenia, wspólnota, czynsz
100zł, ogrzewanie gazowe, czysta klatka
schodowa. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 603 491 335
44 m2, Osiedle Orle - mieszkanie 3
pokojowe, 44 m2, I piętro w budynku po
termomodernizacji w Cieplicach. Lic.
5877 - 500 122 470
44 m2 - mieszkanie 2 pokojowe, w Jeleniej
Górze z ogrodem 300 m2. I piętro, balkon,
okna PCV, po remoncie. Lic. 5877. Zapraszam na prezentacje - 515 285 788

72 m2, lokal mieszkalny - w centrum
Jeleniej Góry, stan deweloperski, ze zrobionymi schodami, za 216000,00 zł brutto
- 603 533 953, 757 522 980
72 m2, cena 125000 zł - mieszkanie w
kamienicy w Jeleniej Górze, na III piętrze,
do remontu, ale duży metraż, 3 pokoje,
bardzo niski czynsz 68 zł, okolica Małej
Poczty. Lic. 3059, N Jeldom - 602 727
242
Atrakcyjne mieszkanie - 3 pokojowe
pierwotnie 4 pokojowe, o powierzchni 82
m2, na IX-piętrze wieżowca, Zabobrze
III, rozkładowe, duży balkon, w rozsądnej
cenie. Lic. 2400 - 669 620 071
Bardzo słoneczne - mieszkanie 50 m2
po kapitalnym remoncie w cichej dzielnicy
miasta. N. Ż Lic. 8032 - 509 156 552
Bez pośredników - mieszkanie, 79 m2, 3
pokoje, rozkładowe, II piętro, w centrum,
kamienica w dobrym stanie, jeden właściciel, cena 215000 zł - 601 148 370
Blisko centrum - 2 pokoje. Lic. 5627 514 600 103
Budynek parterowy z roku 1965 - mieszkanie 100 m2, warsztat 160 m2 - możliwa
adaptacja. Działka 32 ar, ogrodzona,
utwardzona, w Pławnej - 504 201 580
Centrum - w atrakcyjnej cenie, mieszkania w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
o powierzchni ok. 70 m2 - 697 397 297,
757 522 980
Centrum, mieszkania - dwupoziomowe,
zlokalizowane w centrum Jeleniej Góry
przy ul. Krótkiej - 697 397 297, 757 522
980
Cieplice - mieszkanie 2 pokojowe, 54
m2 z ogródkiem, parter, po remoncie, lic.
5877 - 500 122 447
Cieplice, 4 pokojowe - mieszkanie na I
piętrze, w kamienicy, powierzchnia 77 m2,
z balkonem, cena do negocjacji, polecam
NM, lic. 5877 - 500 122 447
Cieplice, 80 m2 - 3 pokojowe, na II
piętrze, z garażem i ogrodem. Jeldom, lic.
3059 - 600 434 800
Czerwony Dworek - 2 działki, każda o
wielkości 3406 m2 - warunki zabudowy,
piękny widok na Karkonosze cena 45 zł/
m2 - 513 141 517
Dom - bez pośredników - 507 055 422
Dom - ładny, niewielki, w Jeleniej Górze. 3
sypialnie, salon, kuchnia, łazienka, garaż,
ogród. Powierzchnia mieszkania 100 m2
użytkowa 160. Dom przytulny i zadbany,
ładna okolica. Lic. 11965 - 509 949 961
Dom - okolice Jeleniej Góry, cena 450000
zł, lic. 5124 - 601 551 213
Dom do małego wykończenia - w pobliżu
Jeleniej Góry, na pięknie zagospodarowanej działce o powierzchni 1600 m2 - 665
036 679
Dom w budowie - cena 230000 zł. Pośrednikom dziękuję - 782 645 654
Dom w Cieplicach - budowany 10 lat temu.
NK, lic. 1740 - 509 994 541
Dom w Młyńsku - pod lasem, ładne
miejsce, blisko Świeradowa Zdr. - 721
336 592
Dom, cena 330000 zł - po kapitalnym
remoncie, lic. 1749 - 504 013 414
Domy - w Piechowicach, cena 320000 zł,
oraz w Jeleniej Górze w okolicach MZK 280000 zł, lic. 1749 - 605 449 514
Dwa pokoje - Zabobrze - mieszkanie,
wysoki parter, 35m2, duży balkon, cena
125000 zł. Osoba odp. Nr lic. 5627 Dominika Stępień Cichońska. Więcej informacji:
Wojciech Gęgotek - 662 009 700
Działka budowlana - Puszcza Notecka,
Lubiat - 607 168 334
Działka budowlana - tanio - w Wojcieszycach. 2200 m2 lub 4200 m2. Pośrednikom dziękujemy. Zapraszam do oglądania
urokliwej działki - 608 810 644
Działka na Czarnym - wszystkie media.
Ewelina Jarząbek, lic. 10171 - 514 600
108
Działka w Jeżowie – budowlana. Ewelina Jarząbek, lic. 10171 - 514 600 108
Działka w Jeżowie Sudeckim - 65 zł/
m2, powierzchnia 1652 m2, słoneczna,
dobra lokalizacja, media przy działce 603 139 918
Działki budowlane - 1463 m2 lub 1395
m2 w Ścięgnach koło Karpacza - 692
496 481
Działki budowlane - w Mysłakowicach
- 509 326 914
Działki pod zabudowę - przy drodze
Jelenia Góra - Sosnówka. Piękna okolica
i atrakcyjna oferta - 782 586 558
Działki w Miłkowie – uzbrojone, każda
1600 m2, widok na Śnieżkę, cena 96000
zł - 513 141 517
Extra 2 pokoje w centrum - bardzo
ładne, na II piętrze, wyposażone, w
ścisłym centrum miasta. Czynsz 92 zł z
ogrzewaniem, ciepłą wodą, zarządcą,
funduszem remontowym, eksploatacją.
Cena 210000 zł. Super nieruchomość. NJ,
lic. 3059. - 602 727 242
Garaż murowany - w centrum, cena
13900 zł do uzgodnienia - pilnie - 691
081 217
Gospodarstwo rolne 15 ha - użytki
zielone, hodowla, zagrody, ładne zabudowania typ folwark, piękna górska okolica.
Pławna - 504 201 580
Grunty w Dziwiszowie - 695 981 315

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KIEPURY, wyposażone - 2 pokoje, ponad
50 m2, Zabobrze III, cena 165000 zł,
gotowe do wprowadzenia, bardzo ładne.
Lic. 3059 - 668 667 637
KOMFORTOWE M3 - w zielonej dzielnicy.
Atrakcyjna cena 164000 zł, do większej
negocjacji. NC, lic. 5908 - 609 500 019
KOMFORTOWE mieszkanie - w centrum,
3 pokojowe. Lic. 5627 - 514 600 103
LOKAL - sklep murowany - na ryneczku w
Cieplicach, 45 m2 - 793 971 204

LOKAL 50 m2 - pod działalność gospodarczą, w centrum Jeleniej Góry - 883
418 801
LOKAL usługowy - pilnie - w okolicach
Akademii Ekonomicznej, na parterze, w
bardzo atrakcyjnej cenie. nPartner, lic.
4917 - 604 869 172
ŁADNA kawalerka - po remoncie, o
powierzchni 22,10 m2, wymienione
wszystkie instalacje oraz okna i drzwi,
gładzie na ścianach, nowa łazienka,
kuchnia w zabudowie, czynsz 80 zł/m-c.
Lic. 2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - 2 pokojowe o
powierzchni 52 m2, dobry standard,
niedaleko od centrum miasta, czynsz 200
zł/m-c, do wprowadzenia od zaraz, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie, 60 m2 - 3 pokoje, z
balkonem, atrakcyjna lokalizacja - okolice
Malej Poczty. Cena do negocjacji - 792
930 047

HALE magazynowe, produkcyjne - teren
12000 m2, w Piechowicach - tanio - 604
988 292

KAWALERKA - umeblowana 8 m2, po
kapitalnym remoncie 115000 zł. Lic. 5877
- 500 122 445

KAWALERKA - na I piętrze. Lic. 5627 514 600 103

KAWALERKA - Zabobrze 1. I piętro - 889
384 126

KAWALERKA - na I piętrze, o powierzchni
26,50 m2, w bloku IV piętrowym, blok
ocieplony, klatka schodowa zadbana.
Kawalerka do remontu, cena do negocjacji.
N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071

KAWALERKA blisko centrum - balkon,
blisko tereny zielone. NK, lic. 1740 - 501
090 928

KAWALERKA - na parterze, blisko centrum, o powierzchni 25 m2, w ocieplonym
bloku, klatka schodowa zadbana, spokojna
okolica, w pobliżu park, atrakcyjna cena.
Lic. 2400 - 669 620 071
KAWALERKA - po remoncie, o powierzchni
22,10 m2, wymienione wszystkie instalacje
oraz okna i drzwi, na ścianach gładzie,
nowa łazienka, czynsz 85 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
KAWALERKA - studio - w nowym budynku,
wysoki standard, 35 m2, cena 135000 zł do
negocjacji Osoba odp. nr lic. 5627, Dominika Stępień Cichońska. Więcej informacji:
Wojciech Gęgotek - 662 009 700

KAWALERKA - 28 m2, na Zabobrze I, po
remoncie, do zamieszkania od zaraz, lic.
9482 - 606 405 109
KAWALERKA w TBS - do zamieszkania
od zaraz - odstąpię - 609 560 620
KAWALERKA, 26 m2 - na Zabobrzu.
Bardzo dobra lokalizacja. Bez pośredników
- 795 762 944
KAWALERKA, I piętro - Zabobrze, właściciel - 514 000 838
KIEPURY, 2 pokojowe - słoneczne 54 m2,
2 pokoje, cena 180000 zł. lic. 3454 - 693
539 967

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
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- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
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JELENIA GÓRA

KIEPURY, 3 pokoje - mieszkanie 63 m2,
na V piętrze, z windą. Jeldom, lic. 3059 666 830 830
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

ŁADNE, 3 pokojowe - 67 m2, centralne
ogrzewanie, słoneczne, ciepłe, ciche, do
odświeżenia, niski czynsz, III piętro, ul.
Spółdzielcza - za gotówkę, cena 189000
zł - 510 042 734
ŁADNE, 3 pokojowe - mieszkanie 67 m2,
ul. Spółdzielcza - za gotówkę, cena189000
zł - 510 042 734
M2 w Mysłakowicach - duże mieszkanie
z odrębnym wejściem. Lic. 5627 - 514
600 103
M3, 65 m2 - po remoncie, parter. Cieplice
- 609 655 488
MIESZKANIA - okazja - w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, stan deweloperski, metraż
70,50 m2, cena 210000 zł - 697 397 297,
757 522 980
MIESZKANIA - w ścisłym centrum Jeleniej
Góry już od 2800 zł brutto za m2 - 697 397
297, 757 52 2980
MIESZKANIA 1 i 2 pokojowe - o
powierzchni od 30 do 60 m2 w nowo
powstałej kamienicy w centrum. Marek
Stępień, lic. 12181 - 508 240 821
MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo ładne,
przytulne, po remoncie, na I piętrze, o
powierzchni 37 m2, w bloku IV piętrowym,
ładna okolica, klatka schodowa czysta i
zadbana, Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na I piętrze,
po kapitalnym remoncie, wymieniono
instalacje, o powierzchni 59,76 m2, nowe
okna i podłogi, budynek wielorodzinny,
blisko centrum, czynsz 180 zł/m-c. N.
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na II-piętrze,
o powierzchni 52 m2, Zabobrze III, blok IV
piętrowy, rozkładowe, bardzo ciepłe, nowe
okna i drzwi, dobry standard, czynsz 240
zł/m-c, przystępna cena. Lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na I piętrze, o
powierzchni 52 m2, środkowe, rozkładowe,
ustawne pokoje, panele na podłogach i
kaﬂe, nowe okna, gazowe ogrzewanie,
czynsz 120 zł/m-c. Lic. 2400 - 669 620
071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na parterze,
po remoncie, o powierzchni 49 m2, nowe
okna, podłogi panele, Zabobrze, blok IV
piętrowy, po termomodernizacji, czynsz
231 zł/m-c, cena do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu
III, o powierzchni 38 m2, środkowe, ciepłe
i bardzo słoneczne, klatka schodowa
szeroka i zadbana, duży balkon, czynsz
230 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic. 2400 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu
III, o powierzchni 48 m2, środkowe, bardzo
słoneczne, balkon od południa, czynsz niewysoki, cena do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
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MIESZKANIE 3 pokojowe - na III piętrze
w kamienicy, 67,4 m2. Lic. 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE 3 pokojowe - na parterze, o
powierzchni 48 m2, okolice Małej Poczty,
budynek wielorodzinny, po remoncie,
rozkładowe, nadaje się na działalność
gospodarczą. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - na parterze,
o powierzchni 59 m2, rozkładowe, okna
nowe, ogrzewanie z sieci, wyremontowana
klatka schodowa, blok IV-piętrowy, ocieplony, czynsz 335 zł/m-c. N. Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - po kapitalnym
remoncie, na III-piętrze, o powierzchni
49,50 m2, słoneczne, ogrzewanie z sieci
miejskiej, w bloku IV piętrowym, czynsz
250 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - po remoncie, funkcjonalne, o powierzchni 82,13
m2, ciche, w bloku IV piętrowym, blisko
centrum, czynsz niewysoki, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 4 pokojowe - w Cieplicach,
na I piętrze, w kamienicy, 77 m2. Cena do
negocjacji, lic. 5877 - 500 122 447
MIESZKANIE koło „Żeroma” - 63 m2, balkon. NKrol, lic. 8151 - 600 258 703
MIESZKANIE na os. XX-lecia - na parterze, 34 m2,w dobrej cenie. Lic. 5877 - 515
285 788
MIESZKANIE na parterze - 3 pokojowe,
z możliwością przeznaczenia na lokal
usługowy, cena 155000 zł. NKrol, lic. 600 258 703
MIESZKANIE ok. 70 m2 - w centrum
Jeleniej Góry za 210000 zł brutto - 697
397 297, 75 75 22 980
MIESZKANIE rozkładowe - na Zabobrzu
II, dwupokojowe, 54 m2. Cena 155000 zł.
N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
MIESZKANIE w centrum - 54 m2. Plac
Ratuszowy, 3 pokoje, IV piętro, ogrzewanie z sieci. Ciepłe, przestronne, ciche.
Cena 185000 zł. Bez pośredników - 883
943 511
MIESZKANIE w centrum - 57 m2, po
kapitalnym remoncie, z nową kuchnią N.
Ż Lic. 8032 - 509 156 552
MIESZKANIE w Cieplicach - 3 pokojowe,
na I piętrze, w bloku III piętrowym, o
powierzchni 67,40 m2, duży balkon,
zadbana klatka schodowa, doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE w Janowicach - o
powierzchni 88,8 m2 tj. 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, CO własne, pomieszczenie
przynależne, strych, piwnica, garaż murowany - 781 039 798
MIESZKANIE w nowym domu - w Jeleniej Górze - Cieplicach. 90 lub 120 m2,
spokojna dzielnica z widokiem na góry, z
ogrodem. Jest kominek i piec dwu funkcyjny - 603 139 918

075 75 35 835

MIESZKANIE 2 pokojowe - bardzo ładne,
o powierzchni 48 m2, na wysokim parterze,
na Zabobrzu III, dobry standard, klatka
schodowa zadbana, czynsz 267 zł/m-c,
cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
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MIESZKANIE 3 pokojowe - blisko centrum
Jeleniej Góry - 695 303 242

MIESZKANIE w ścisłym centrum - po
remoncie, ogrzewanie gazowe - nowe .
Okna PCV. Cena 310000 zł do negocjacji.
Zapraszam do obejrzenia, 80 m2 - 530
888 414

MIESZKANIE 3 pokojowe - dwupoziomowe z garażem - 607 232 664

MIESZKANIE w TBS - o powierzchni 35
m2 - odstąpię - 662 209 428
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PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
1,80
za sztukę
26 tygodni
1,70
za sztukę
52 tygodnie
1,60
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Już od teraz
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5

zł
+VAT

Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
160 znaków
o się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazał do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
j 13/2
przy ul. M. C. Skłodowskie
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MIESZKANIE, 3 pokoje - I piętro, balkon
- NK, lic. 1740 - 509 994 541
MIESZKANIE, 4 pokoje - ogród, garaż w
starej części miasta. NK, lic. 1740 - 509
994 541
MIESZKANIE, 43 m2 - 2 pokoje, w Podgórzynie, bez pośredników, cena 140000
zł - 512 269 845
MIESZKANIE, 73 m2 - przy ul. Bogusławskiego w Jeleniej górze. Bez pośredników
- 662 112 540
MIESZKANIE, centrum - Jeleniej Góry, do
remontu, 130 m2 - 607 730 188
MYSŁAKOWICE - trzypokojowe mieszkanie, 54,4 m2. Gotowe do wprowadzenia
się. Więcej informacji Marta Sudoł. Os.
odp. zaw. R. Żukowski, lic. 7867 - 514
600 104
MYSŁAKOWICE, 3 pokojowe - 62 m2,
z garażem. Bez pośredników - 507
424 043
MYSŁAKOWICE, kawalerka - 36 m2, I
piętro, do zamieszkania od zaraz - 607
422 284

OG£OSZENIA
KAWALERKA - możliwość zamieszkania
od 1 czerwca. Kawalerka jest nieumeblowana, po kapitalnym remoncie - 698
292 219

MIESZKANIE na Zabobrzu I - 2 pokoje,
47 m2, IV piętro, ładne, słoneczne, nie
umeblowane, z lodówką i kuchenką. 800
zł + liczniki - 664 477 800

W sercu Cieplic - 100 m2, w super cenie.
Na II piętrze, z dwoma garażami. Jeldom,
lic. 3059 - 666 830 830

KAWALERKA - umeblowana, na Zabobrzu, obok Kauﬂandu, od 1 czerwca. Cena
800 zł + media: woda, prąd, gaz. Kaucja:
1000 zł - 601 681 178

MIESZKANIE w Szklarskiej Porębie - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
balkon - 43 m2. Lub na miejsca noclegowe
- 7 osób - 665 209 659

ZABOBRZE - 3 pokojowe. Jeldom, lic.
3059 - 600 434 800

KAWALERKA - w Jeleniej Górze - tanio
- 504 029 832

ZABOBRZE - 64 m2 - mieszkanie, 3
pokoje, wysoki parter, cena 190000 zł do
negocjacji. Osoba odp. nr lic. 5627 Dominika Stępień Cichońska. Więcej informacji:
Wojciech Gęgotek - 662 009 700

KAWALERKA od zaraz - 30 m2, w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, umeblowana, pełne
AGD. Cena 1100 zł, w tym czynsz, woda,
CO oraz TV. Dodatkowe opłaty tylko za
prąd i gaz - 502 559 629

MIESZKANIE we Wrocławiu - Śródmieście, 32 m2, pokój z aneksem kuchennym.
Cena 1400 zł +media - 505 245 519

W Cieplicach - w bloku, na parterze, 3
pokoje po modernizacji, 65 m2, atrakcyjna
lokalizacja, osoba odp. zaw. D. Banaszak,
lic. 10171, więcej informacji Andrzej
Pabich - 508 240 827

ZABOBRZE 37 m2 - III piętro, 2 pokoje,
cena 118000 zł. Osoba. odp. lic. 5627
Dominika Stępień Cichońska. Więcej
informacji: Wojciech Gęgotek - 662
009 700

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

NIEDUŻE mieszkanie - w Sobieszowie
- 509 672 934

BEZ pośredników - mieszkanie na
Placu Ratuszowym, 3 pokoje, umeblowane, II piętro - 757 526 336

NIERUCHOMOŚĆ w Jeleniej Górze 2500 m2, teren produkcyjno - usługowy,
centrum - 500 015 754

BEZ pośredników - umeblowana
kawalerka - w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 757 526 336

NOWY bliźniak - lewy segment 142 m2,
z pięknymi widokami na góry NM, lic.
5877 - 500 122 447

LOKAL usługowy - w Jeleniej Górze od
01.06.2010 - 695 555 119

NOWY dom, 138 m2 - wolnostojący, do
wykończenia w środku, w Mysłakowicach.
4 pokoje, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż
- 509 326 914
OKOLICE Małej Poczty - 4 pokojowe, 67
m2. Jeldom, lic. 3059 - 600 434 800
OKOLICE „Żeroma” - 154 m2, w świetnej
lokalizacji - róg Kochanowskiego i Bartka
Zwycięzcy. 4 pokojowe mieszkanie/lokal,
na II piętrze w kamienicy, do remontu.
Cena 2500 zł/m2. Jeldom, lic. 3059 - 666
830 830
OKOLICE Gryfowa - dom po remoncie
249000 zł. Lic. 3454 - 693 539 967
OKOLICE Małej Poczty - mieszkanie
po remoncie. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800
PIECHOWICE 52 m2 - słoneczne mieszkanie 2 pokojowe w atrakcyjnej cenie
- 140000, II piętro. Zapraszam do obejrzenia - 500 122 445
PIĘKNE mieszkanie w Kowarach - 64 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka i WC osobno.
Mieszkanie na II piętrze, ciepłe, środkowe.
Nowe budownictwo - 603 389 910
POŁOWA domu - w starej części miasta.
NK, lic. 1740 - 509 994 541
POŁOWA domu z ogrodem - na parterze.
Lic. 5627 - 514 600 103
PÓŁ domu - w Jeleniej Górze, w okolicy
„Żeroma” - 509 358 867
PÓŁ domu - w zabudowie bliźniaczej,
na działce 1053 m2, w Łomnicy - 668
435 325
PROSPERUJĄCY sklep - w centrum,
wraz z towarem - 790 609 579
SOBIESZÓW, 50,4 m2 - dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, CO
gazowe, II piętro, dobra cena - 603
643 228
STACJA paliw, sklep - warsztaty, zaplecze socjalno - mieszkalne. Razem 300
m2 na działce 32 ar. Wszystkie media,
ogrodzone, utwardzone. Pławna, cena
250000 zł - 504 201 580
SZEREGÓWKA Cieplice - na osiedlu
Widok, NM, lic. 5877 - 500 122 446
ŚLICZNE z ogrodem - bez prowizji. Mieszkanie 2 pokojowe, 57 m2, na parterze, z
ogródkiem, do zamieszkania od zaraz.
Cena do negocjacji . Cena199000 zł.
Jeldom, lic. 3059 - 666 830 830
ŚWIETNA lokalizacja - mieszkanie 3
pokojowe na Zabobrzu III, I piętro, 70
m2, ciepłe i wygodne, osoba odp. zaw.
D. Banaszak, lic. 10171, więcej informacji:
Andrzej Pabich - 508 240 827
TANIA kawalerka - na I piętrze, w bloku
IV piętrowym, o powierzchni 26,50 m2,
czynsz 250 zł/m-c, z funduszem remontowym, klatka schodowa zadbana, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - 2 pokojowe, o
powierzchni 57,70 m2, na III piętrze
w kamienicy, środkowe, do remontu,
możliwość wygospodarowania trzeciego
pokoju, blisko centrum, atrakcyjna cena.
Lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - 3 pokojowe, o
powierzchni 59,10 m2, na III piętrze,
słoneczne z balkonem, wymaga remontu,
niski czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - 3 pokojowe, o
powierzchni 69,20 m2, na wysokim parterze, na Zabobrzu, budynek IV piętrowy,
mieszkanie rozkładowe, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 669 620 071
TRZY pokoje - z kuchnią - 514 625 873
TYLKO 130000 zł - za mieszkanie w
centrum, 60 m2, przy ulicy 1 go Maja. N.
Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
TYLKO 135000 zł - za dwupokojowe
mieszkanie, 57,7 m2. Centrum Jeleniej
Góry. Więcej informacji Marta Sudoł Os
.odp. zaw. R. Żukowski, lic. 7867 - 514
600 104

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

M2 - 50 m2, wyposażone, centrum Jeleniej Góry. 1000 zł + prąd - 609 655 488
MIESZKANIE 2 pokojowe - 36 m2, ul.
Kiepury w Jeleniej Górze. 550 zł plus
czynsz 195 zł - 606 407 400
POKOJE, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej Górze - blisko UE
- 606 360 443
POMIESZCZENIE - 31 m2, I piętro - 757
526 536
2 pokoje - cena 950 zł plus liczniki 504 207 830
2 pokoje - mieszkanie w centrum, umeblowane, z monitoringiem - 505 125 538
2 pokoje - ul. Karłowicza, 50 m2, częściowo umeblowane. TVKnet, parking
strzeżony, docieplony czysty blok, niskie
opłaty - 502 382 055
2 pokoje - Zabobrze, ul. Kiepury. Cena do
uzgodnienia. Umeblowane lub nie - kwesta wynajmującego - 502 334 076
2 pokoje blisko centrum - umeblowane,
wyposażone w sprzęt AGD. Do zamieszkania od zaraz - 664 785 768
2 pokoje, kuchnia - łazienka, dla dwóch
osób, parking, osobne wejście. Wojcieszyce, 7 km centrum. 900 zł, bez opłat
- 692 347 761
2 pokojowe - balkon, docieplone, kuchnia
po remoncie. Dla uczciwych. Zapraszam
na oglądanie - 727 575 726
2 pokojowe - kuchnia, dwa pokoje każdy
z łazienką. Okolice centrum. Lic. 5627 514 600 103
2 pokojowe, 70 m2 - umeblowane, w spokojnej dzielnicy willowej w Cieplicach. CO
gazowe. 1000 zł + liczniki - 728 961 030
2 pokojowe, cena 950 zł - mieszkanie 2
pokojowe, po remoncie, wszystko nowe,
świeże 950zł + liczniki, Nieruchomości
Stępień. Lic. 12181 - 514 600 101
3 pokoje - 1000 zł, po remoncie, lic.1749
- 790 877 578
3 pokoje, cena 1000 zł - po remoncie
kapitalnym, blisko szkoła, przedszkole.
Lic. 1749 - 790 683 088
3 pokojowe mieszkanie - w centrum, 1000
zł/m-c plus liczniki - 692 695 313
3 pokojowe, 58 m2 - 1000 zł + opłaty +
kaucja - 781 075 527
54 m2, tylko 750 zł - plus czynsz , JSM,
woda i prąd. Bardzo ładne 2 pokoje.
Świetna lokalizacja. Umeblowane. Pralka.
- 693 300 233
63 m2, 3 pokoje - Zaborze, 1000 zł +
opłaty - 668 156 642
AGROTURYSTYKA u nas - Czernica
129, gmina Jeżów Sudecki. Zapraszamy
- 792 241 228
ATRAKCYJNY lokal - w centrum, na
kancelarię, z parkingiem, w Jeleniej Górze
- tanio - 513 018 455
ATRAKCYJNY lokal użytkowy - z parkingiem, w centrum Jeleniej Góry - tanio
- 603 347 415
CENTRUM JG - mieszkanie 2 pokojowe,
w ścisłym centrum Jeleniej Góry, I piętro.
Jeldom, lic. 3059 - 600 434 800
DLA studentów - 3 pokojowe na Kiepury.
Wyposażone, umeblowane. 1500 zł +
rachunki. Wolne od 1.07 - 661 692 635
DOM dla ﬁrmy - blisko centrum komfortowy, umeblowany i wyposażony N. Ż.,
lic. 8032 - 509 156 552
DUŻY lokal w centrum - na atrakcyjnych
warunkach, zlokalizowany w ścisłym
centrum Jeleniej Góry - 697 397 297,
757 522 980
DWA pokoje, kuchnia - łazienka, umeblowane. 900 zł plus liczniki - 602 736 431
DWUPOKOJOWE, umeblowane - od
czerwca, ul. Kiepury, dobry standard 502 399 088
KAWALERKA - 39 m2 przy ul. Złotniczej,
częściowo umeblowana, 1000 zł plus liczniki plus kaucja, lic. 5124 - 601 551 213

KAWALERKA, umeblowana - dla uczniów.
1 osoba - 700 zł, 2 osoby - 900 zł, w tym
media i czynsz - 511 557 110
KAWALERKA, umeblowana - ul. Kiepury.
Oplata najmu 850 zł - 608 035 984
KOMFORTOWE 70 m2 - w centrum
miasta. Cena 1000 zł plus media, N. Ż.,
lic. 8032 - 509 156 552
LOKAL - mieszkanie - 150 m2. Jelenia
Góra - Zabobrze - 697 183 433
LOKAL 1 go Maja - lokal usługowo-handlowy o powierzchni 210 m2, podpiwniczony, duża witryna, dobra cena. Lic. 7867,
os. odp. zaw.: R. Żukowski, więcej informacji Tomasz Zarychta - 508 240 828

MIESZKANIE, 2 pokoje - 900 zł, w tym
ogrzewanie, częściowo umeblowane 793 608 323
MIESZKANIE, 52 m2 - ul. Złotnicza, Jelenia Góra, 2 pokoje, umeblowane, balkon,
piwnica. 1100 zł + liczniki + kaucja - 792
668 027
MIESZKANIE, Jeżów Sudecki - Dwa
pokoje + ogródek. 750 zł + liczniki - 691
229 508
MIESZKANIE, umeblowane - w centrum
Jeleniej Góry - 605 831 706
NOWA hala 235 m2 - ogrzewana, z parkingiem i placem manewrowym. Ewelina
Jarząbek, lic. 10171 - 514 600 108
NOWA kawalerka - od maja - o wysokim
standardzie w centrum - 665 550 721
NOWY, umeblowany apartament - 45 m2,
z balkonem, komfortowy - 504 786 104

LOKAL biurowo - handlowy - 50 m2, przy
ul. 1 Maja. Parter, WC, parking, cena 900
zł - 602 195 714

OD czerwca, 2 pokojowe - mieszkanie, o
powierzchni 52 m2, przy ul. Złotniczej w
Jeleniej Górze - 669 773 883

LOKAL handlowo - usługowy - 32 m2,
w Jeleniej Górze, od czerwca - 667 730
090

OKAZJA na Zabobrzu - mały lokal usługowy w pawilonie usługowym - 697 397
297, 757 522 980

LOKAL handlowo - usługowy - w Kowarach, 92 m2, składający się z 2 sal
sprzedaży, toalety i 2 pomieszczeń gospodarczych. Lokal w ścisłym centrum, na
głównym deptaku - 519 866 620

OLBRZYMI lokal w centrum - zlokalizowany w ścisłym centrum Jeleniej Góry, na
atrakcyjnych warunkach - 697 397 297,
757 522 980

LOKAL handlowy, 62 m2 - ul. Okrzei, z
witryną i dużym parkingiem. Cena 2300
zł - 504 222 915
LOKAL idealny na pub, bar - 100 m2,
2500 zł/m-c. Nieruchomości Stępień, lic.
12181 - 514 600 101
LOKAL w centrum - 50 m2, idealny pod
biuro. Lic. 5627 - 514 600 103
LOKAL w centrum - duży, przestronny
loka usługowy, w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 697 397 297, 757 522 980
LOKAL w Szklarskiej Porębie - 15 m2, w
centrum - tanio - 608 183 675
LOKAL, parter - dwie kondygnacje idealne
na restaurację, sklep lub każdą inną działalność. Witryna, parking, parter, zaplecze,
260 m2. Bez pośredników - 501 736 644
LOKALE usługowe - na atrakcyjnych
warunkach, zlokalizowane na terenie Jeleniej Góry - 603 533 953, 757 522 980
LUKSUSOWE 2 pokoje - 52 m2, ul.
Kiepury. Duży salon 22 m2 z barkiem,
narożnik, sypialnia - duże łóżko. Wyposażona kuchnia, łazienka z WC, duży balkon.
Idealne dla pary - 518 021 935
ŁADNE, 2 pokojowe - rozkładowe, 50 m2.
Bezpośrednio. Zabobrze, świetna lokalizacja, 1000 zł plus liczniki - 662 212 090
ŁADNE, 2 pokojowe - z aneksem kuchennym, 41 m2. Parking, cicha okolica, blisko
centrum. Pełne umeblowanie. Od zaraz
- 504 260 341
MAGAZYN, 110 m2 - ul. Okopowa 6,
rampa, pomieszczenie biurowe - 1500 zł
netto - 604 569 485
MAŁY lokal na Zabobrzu - w budynku
usługowym w Jeleniej Górze przy ul.
Karłowicza. Lokal idealny pod usługi
tipserskie, bądź agencję opłat - 603 533
953, 757 522 980
MIESZKANIE 2 pokojowe - 50 m2, wyposażone, centrum Jeleniej Góry, 1000 zł +
prąd - 609 655 488
MIESZKANIE 2 pokojowe - 650 zł/m-c +
liczniki + kaucja, do odświeżenia - rozliczenie w czynszu - 509 156 596
MIESZKANIE 2 pokojowe - apartament wyższy standard, kompletnie umeblowane,
55 m2, 1200 zł plus opłaty. Lic. 7867 - os.
odp. zaw.: R. Żukowski Więcej informacji:
Tomasz Zarychta - 508 240 828
MIESZKANIE 2 pokojowe - do 40 m2, nie
umeblowane, od czerwca. N. Siofer - 693
810 808
MIESZKANIE 3 pokoje - kuchnia, łazienka,
salon, balkon, na os. Widok. 1200 zł +
media - 607 592 054
MIESZKANIE 3 pokojowe - 67 m2. 1200 zł
+ liczniki + kaucja - 697 183 433
MIESZKANIE 3 pokojowe - dwa poziomy,
za 1000 zł + rachunki - 791 808 101
MIESZKANIE 3 pokojowe - od lipca, na
Zabobrzu, ul. Szymanowskiego 8. 1000 zł,
w tym czynsz + media do opłaty. Kontakt
po godzinie 18:00 - 602 401 820
MIESZKANIE na dyskretne randki - spotkania. Zaciszna okolica - 698 498 972
MIESZKANIE na Karłowicza - 52 m2, 2
pokoje, po remoncie, II piętro - okazja 507 473 460
MIESZKANIE na Zabobrzu - 2 pokojowe
przy ul. Karłowicza. Lic 5627 - 514 600
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PARK Sudecki - w pełni wyposażone
mieszkanie, 38 m2, parter, balkon, 1000
zł + czynsz - 794 366 697
PIECHOWICE, 2 pokoje - umeblowane,
duży balkon i piękne widoki. III piętro.
950 zł + rachunki. Proszę dzwonić 14:00
- 17:00 - 518 386 398
POKOJE jedno i dwu osobowe - w
Cieplicach. Tanio. Blisko przystanku linii
14 i 9 - ul. Pułaskiego 10 a. Koło szkoły
rzemiosł - 782 586 558
POKOJE na wakacje - dla pracujących
dziewczyn w willi na Zabobrzu - 506
092 349
POKÓJ dla pary - w mieszkaniu na
Kiepury. Od 10 lipca. 350 zł plus rachunki
- 601 869 663
POKÓJ w Berlinie - na Neukeln, kobiecie,
od sierpnia - 603 307 747
POKÓJ w centrum Jeleniej Góry - koło
Ratusza od 01.06.2010. W mieszkaniu 3
pokoje, kuchnia, łazienka, Internet. Czynsz
300 zł + opłaty, ok. 150 zł - 530 746 842
POKÓJ w domku jednorodzinnym - dla 2
lub 1 osoby, od zaraz - 693 901 999
POMIESZCZENIA, parter - na biuro,
usługi, solarium lub sklep, z dobrym dojazdem w Cieplicach - 693 295 435
PÓŁ domku w Cieplicach - osobne
wejście. Wyposażone, z ogrodem, bez
pośredników - tanio - 698 498 972
ŚWIETNA lokalizacja - mamy do wynajęcia lokale w centrum Jeleniej Góry, idealne
pod sklep, gastronomię - 603 533 953,
75 75 229 80
UMEBLOWANA kawalerka - blisko
Kolegium Karkonoskiego, 650 zł + opłaty
- 505 778 123
UMEBLOWANA kawalerka - przy ul. Ptasiej. 750 zł + opłaty - 665 733 264
UMEBLOWANA kawalerka - Zabobrze I,
koszt 600 zł + 150 zł + liczniki, kaucja 1000
zł - 693 934 900
UMEBLOWANE mieszkanie - 42 m2 na
Kiepury, od 1 czerwca - 605 308 619
UMEBLOWANE, 2 pokojowe - mieszkanie, Zabobrze III, 900 zł + kaucja. Studentom dziękuję - 661 871 073
W Jeleniej Górze - pomieszczenia biurowe: 2 pokoje, kompleks, umeblowane, o
łącznej powierzchni 33 m2 - 605 661 481
WOLNY pokój od lipca - w 3 pokojowym
mieszkaniu studenckim, dla 2 osób.
Mieszkanie z balkonem, słoneczne, ciepłe,
wyposażone i urządzone, Internet - 603
852 277
WYPOSAŻONE, 2 pokojowe - w centrum.
1000 zł + kaucja, cena do negocjacji - 607
513 880

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
WYNAJMĘ, zaopiekuję się - 3 pokojowym mieszkaniem w Jeleniej Górze,
Cieplicach i okolicach od połowy
sierpnia - 607 779 303
DUŻE mieszkanie lub dom - w Podgórzynie lub okolicy, bez pośredników - 506
060 461
KAWALERKA - na terenie Jeleniej Góry.
Nieruchomości Karkonoskie, lic. nr 6327
- 503 021 047

MIESZKANIE na Zabobrzu - ul. Kiepury, 2
pokoje, III piętro - 500 135 668

MIESZKANIE 2 pokojowe – nie umeblowane, w Jeleniej Górze, do 40 m2, do 700
zł, od czerwca. N. Siofer - 693 810 808

MIESZKANIE na Zabobrzu - ul. Kiepury,
70 m2, dwupoziomowe, umeblowane 696 406 814

PARA z dzieckiem - poszukuje pilnie
mieszkania. Najlepiej w Cieplicach - 793
509 963

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania połowa lub
w całości. Sprzedaż w stanie surowym zamkniętym
z mozliwością domówienia warunków dokończenia
inwestycji. Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/m4098d8c147f1b
Niezwykle interesująca lokalizacja w miejscowości
Piastów, będącej częścią Piechowic. Zapewnia łatwy
dojazd do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji miejskiej 70 metrów. Wygodny dojazd, urokliwa
, spokojna okolica z pięknym widokiem na góry. Doprowadzony prąd, woda z własnej studni.
Dom w pełni podpiwniczony, z garażem. Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół
budynku. Zapraszam do obejrzenia. DOSKONAŁA CENA 355tyś. Kontakt: 0505 074 854
Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w
trakcie remontu na działce 2000m2 w bardzo
dobrej lokalizacji.Na parterze częsci mieszkalnej
są dwa pokoje , kuchnia , pomieszczenie gospodarcze , duża łazienka i korytarz. Na I piętrze są
dwa pokoje , korytarz i pomieszczenia do adaptacji
na cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną jest
także strych. Część gospodarcza - jest możliwość
zrobienia dużego garażu, oraz na piętrze możliwość
adaptacji na cele mieszkalne.W budynku jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje elektryczne i siła , instalacja wody ,
hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe. Teren cały jest zdrenowany , dach po
częściowej przekładce. Największym walorem tej oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalność
pomieszczeń. Cena 350tyś. Kontakt 0505 074 854
Dom wolnostojący w bardzo urokliwym miejscu,
modnej miejscowości jaką jest Bukowiec. Budynek
jest poniemiecki , po kapitalnym remoncie, do zrobienia pozostała tylko elewacja. Dom jest bardzo
solidnie wyremontowany ( robiony dla siebie) . Na
parterze są dwa duże pokoje - w jednym z nich jest
kominek, duży korytarz, duża kuchnia i łazienka z
wc, na piętrze jest duży holl, trzy sypialnie i łazienka
z wc. Z hollu jest wyjście na duży balkon , z którego
widać rozciągające się pasmo karkonoszy. Dom jest
ogrzewany c.o. - groszek ekologiczny plus kominek ,
woda z własnej studni ( bardzo dobr ) , szambo. Na posesji jest także budynek gospodarczy
,w którym jest kotłownia i pomieszczenia gospodarcze, Obok jest budynek wykorzystywany
na garaż , jest także drewutnia. Na działce są dwa małe stawy ,które dodają uroku całej
posesji. Na działce jest dużo nasadzeń, posesja jest ogrodzona. Oferta jest bardzo atrakcyjna
dla osób szukających oazy spokoju i zieleni. Kontakt 0505 074 854
Położony w malowniczej miejscowości ,wiosce
oddalonej 20km od Jeleniej Góry poniemiecki dom, o
powierzchni całkowitej 100m2 Dom jednokondygnacyjny obejmujacy parter gdzie znajdują sie kotłownia,
ganek, duży pokój,kuchnia oraz łazienka i korytarz.
Na piętrze znajdują się dwa pokoje korytarz oraz
pomieszczenia poddaszowe.Trzecia kondygnacja
to strych.Dom pokryty jest dachówką okna stare
drewniane, na podłogach kaﬂe na ścianach tynki.
Ogrzewanie piecem na opał stały woda ze studni
,gaz z butli kanalizacji brak własne szambo.Budynek jest niepodpiwniczony i znajduje się na działce
2300m2 pod samym lasem do budynku przynależy budynek gospodarczy o powierzchni
20m2.Dom bardzo urokliwy nieduży,ładnie położony wymaga kapitalnego remontu.Cena
250tyś. Kontakt 509 156 552.
Praktycznie jest to dom w zabudowie bliźniaczej( w
akcie - jest to samodzielny lokal z podziałem ﬁzycznym domu i gruntu ). Dom z 2004 roku , częściowo
podpiwniczony. Na parterze jest korytarz, łazienka
dla gości i sauna, obok jest bardzo ładny salon z
kominkiem , połączony z jadalnią i kuchnią. Na piętro
prowadzą bardzo ładne ażurowe , dębowe schody.
Na piętrze jest holl, trzy sypialnie , jedna z wyjściem
na duży balkon, dwie garderoby i pokój łazienkowy
z wanną z hydromasażem.Wszystko wykonane z bardzo dobrych materiałów i gustownie
urządzone. Dom jest ogrzewany gazem -piec dwufunkcyjny oraz kominek z rozprowadzeniem
, woda jest z własnej studni .Dom bardzo stylowy i funkcjonalny.Działka jest zagospodarowana. Obok domu jest garaż wolnostojący - dwustanowiskowy , z pomieszczeniami socjalnymi.
Oferta dla osób szukających komfortu, wygody , ciszy i zieleni. 505 074 854.
Mieszkanie w centrum miasta , opodal Bramy Wojanowskiej na II piętrze , doskonale nadające się na biura
lub kancelarię. Mieszkanie o pow.c. 85,80m2 , składające się z trzech pokoi , kuchni ,łazienki , i przedpokoju
do mieszkania przynależy duża piwnica.W mieszkaniu
są wymienione okna za wyjątkiem jednego pokoju (
dwóch okien). Wymienione są wszystkie instalacje.
Ogrzewanie jest piecowe i c.o gaz. Wysokość pomieszczeń ok.3m . Koszty utrzymania to 155zł w tym
jest f.r i koszty eksploatacji.Serdecznie polecam Anna
Roziel, tel. 509 156 552. Cena 270 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z tzw. duszą po kapitalnym
remoncie do odświeżenia, z wymianą wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej.W pokojach są stare ,
piękne piece , które funkcjonują , na suﬁtach jest odrestaurowana sztukateria, pokoje mogą być przechodne
jak również rozkładowe , w jednym z pokoi jest wyjście
na balkon. Stolarka okienna i drzwiowa -drewniana.
Mieszkanie jest ogrzewane kominkiem z rozprowadzeniem lub piecami , obecnie jest zezwolenie na zrobienie
c.o. - gazowego . Niski koszty utrzymania.Do mieszkania
przynależy piwnica i strych. Cena 280 000 zł. Kontakt Anna Roziel tel. 509 156 552.
Dom z 2000 roku z idywidualnym projektem parter z
poddaszem użytkowym ( obecnie poddasze nie jest
zagospodarowane ), pow. mieszkalna 120m2. Na
parterze znajduje się kuchnia ze spiżarką, łazienka
z kabiną prysznicową dla gości, salon z kominkiem
,holl, duży pokój łazienkowy z wanną, dwie garderoby,
sypialnia i gabinet. Z salonu oraz sypialni są wyjścia
na taras.W prawej części budynku znajduje sie garaż
o pow 35m2, oraz ciekawie zaprojektowana winiarnia.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wysokiej klasy, na podłogach deski, panele oraz kaﬂe.
Na ścianach tynki i tapety. Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym Veilant tylko w pokoju
łazienkowym ogrzewanie jest podłogowe ‘ wyposażenie armatury łazienkowej i przyborów
z najwyższej półki na ścianach znajduje się pięknie położona mozaika oraz bardzo ładna
wanna .Woda z wodociągówi, kanalizacja miejska. Dach pokryty jest dachówką -karpiówką,
ceramiczną wysokiej jakości, kładziona metodą koronkową. Wnętrze domu urządzone z
wielkim smakiem oraz klimat domu jest niepowtarzalny.Sama bryła budynku jest bardzo
ciekawie zaprojektowana i pieczołowicie zrealizowana robi imponujące wrażenie.Działka jest
również ciekawie zagospodarowana i ogrodzona, podwórze wyłożone kostką granitową,brama
na pilota. Doskonała lokalizacja cisza spokój dużo zieleni a przy tym blisko miasta. Gorąco
polecam Anna Roziel tel. 509 156 552.
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TANI pokój - lub za pomoc w domu - 785
211 987

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
KAWALERKA, 30m2 - w Mysłakowicach
na większe z dopłatą - 510 498 678
M4 - na małe lub sprzedam. Cieplice.
Pilne - tanio - 660 130 645
MIESZKANIE komunalne - 100 m2 na
kawalerkę - 603 478 842
MIESZKANIE własnościowe - 60 m2, 3
pokoje, parter, CO, do remontu + garaż.
Zamienię na mniejsze - 757 676 109
3 pokojowe, 67 m2 - słoneczne, III piętro
na malutkie, do 34 m2. Dopłata to różnica
w wartości lokali - 510 042 734
MIESZKANIE, 57 m2 - w okazyjnej cenie
lub zamienię na willowe z ogródkiem - 793
560 829

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
DYSKRETNY Pan - szuka przyjaciółki
w wieku 20-50 lat, w celu miłych, niezobowiązujących spotkań. Jelenia Góra i
okolice. Dzwonić i pisać - 794 360 682
25 i 44 latka zapraszają - na super lesbi
show - 514 257 346
AGNIESZKA zaprosi - dyskretnie - 727
530 442

DLA wymagających Pań - zapraszam na
niezapomniane chwile - 514 697 072
GŁĘBOKIE fellatio - tak jak lubisz. Aż do
ﬁnału. Prywatnie, dyskretnie, zdrowie i
higiena 100% - 519 448 920
JESTEŚ niewyżyta? Samotna? - Zadzwoń,
a na pewno nie pożałujesz - 791 807 467

Z dojrzałą - dyskretnie i dobrze się pobawisz - 727 530 442

MALUTKA, szczuplutka - 23 latka, zaprosi
kulturalnych i trzeźwych Panów, na rozkoszne igraszki od 10:00 do 18:00 - 787
644 276

POZNAM zadbaną kobietę - zaproszę na
obiad, a jak przypadniemy sobie do gustu,
wówczas ustalimy co dalej. Mirek, lat 28,
190 cm, 90 kg - 798 537 955

MASAŻ erotyczny - dwie blondynki zapraszają na niezapomniane chwile. Tylko
dojrzali Panowie - 796 849 950

SZUKAM koleżanki - do wspólnych
spotkań z panami VIP, najlepsze warunki
współpracy w regionie - 787 644 276

MĄŻ na godziny - fachowo. Wszelkie
prace domowe, towarzystwo. I nie tylko
- 791 807 467

SZUKAM koleżanki do współpracy - dobre
warunki, możliwość zamieszkania i mila
atmosfera - 782 535 408

MŁODY brunet, 25 lat - poznam dziewczynę do spotkań i dobrej zabawy - 793
383 565
MŁODY mąż na godziny - w pełnej opcji.
Zmotoryzowany, również to i owo - 661
524 389

SZUKASZ dyskrecji - higieny, kultury?
Zadzwoń i spotkaj się z uroczą blondynką
o kobiecych kształtach. Tylko dojrzali
Panowie - 796 137 052
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DACHY - więźby dachowe, pokrycia
dachowe, wymiana starych pokryć,
obróbki blacharskie - 601 981 289, 509
168 018

ROBOTY ziemne koparko - ładowarka
JCB 4x4 - 698 668 824

ZADBANA z klasą - zaprosi lub dojedzie
- 516 462 062

REMONTY - tanio, szybko i fachowo.
Malowanie, szpachlowanie, panele,
regipsy, płytki, przeróbki wodno - kanalizacyjne, ścianki G/K - 516 048 225

BRUKARSTWO - „Bur-Bruk” - wszelkie
prace z kamienia - 501 804 857

ZASPONSORUJĘ Cię - wiek i wygląd bez
znaczenia - 888 172 634

REMONTY mieszkań - panele, regipsy
itd. Rozsądne ceny - 504 964 227

ZDOLNA i seksowna - 692 061 677

WYWROTKI - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski - 608 649 813

BRUKARSTWO - wszelkie prace budowlane - 793 240 653
DACHY, dekarstwo - pokrycia wszelkiego
rodzaju. Montaż okien dachowych, obróbek blacharskich, rynien - 609 654 791

USŁUGI
BUDOWLANE
BRUKARSTWO - układanie kostki
betonowej i granitowej - 757 514 321,
608 658 351
BUDOWA domów - wykończenia, adaptacje, prace ogólnobudowlane - 695
112 363
DACHY - nowe pokrycia, materiały od
producenta - 696 328 445

NAMIĘTNA, dyskretna blondynka - o
kobiecych kształtach, spełni Twoje wszystkie fantazje - 665 706 247
NAPALONA 30 letnia - tygrysica, czeka
na chętnego kocura. Już jestem mokra
- 880 096 365
NIEDOPIESZCZONA i spragniona - 31 letnia lala, czeka na Ciebie - 880 096 365

ATRAKCYJNA, seksowna kicia - dla
Panów z klasą - 880 973 717

NOWE dziewczyny zaproszą - do siebie
lub dojadą. 24h - 504 444 967

DLA kobiet - lubiących dobrą zabawę,
pełna dyskrecja - 883 380 235

POZNAM dziewczynę - z Jeleniej Góry kawaler, 33 lata, 180 cm wzrostu, wyższe
wykształcenie - 794 417 789
POZNAM zadbaną i dyskretną - Panią Bi
z ładnym biustem. Jelenia Góra i okolice.
Oczekuje dyskrecji i ją zapewniam - 607
495 461

NIEWYŻYTA sexy 30-tka - zaprasza
prywatnie. Dyskretnie. Poważnych Panów
- 692 061 677

CHŁOPAK, 23 lata - chętnie poznam fajną,
szczupłą dziewczynę - 605 563 151

UROCZA Kamila - zaprasza na niezapomniane chwile w Karkonoszach - 500
514 206

LAURA - zaprosi lub dojedzie - 883
485 770

ATRAKCYJNA brunetka - zaprosi lub
dojedzie - 883 480 531

ATRAKCYJNY, młody - towarzystwo i...?
- 794 189 046

POZNAM atrakcyjną Panią - która myśli o
związku. Przystojny, ciemne włosy - 790
554 842
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RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

ON konkretny, po 30 - dla zdecydowanych
Pań. Proszę o SMS - 515 359 455
PEŁEN relaks, komfort - i dyskrecja.
Szukasz czegoś innego? Zadzwoń. Tylko
panowie od 30 do... Również wyjazdy do
klientów - dyskrecja - 508 504 141

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

kuchnia polska
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Dachy, elewacje, remonty - ogrodzenia i
mury oporowe z kamienia - 669 034 781
Docieplenia, remonty - jesteśmy firma
specjalizującą się w remontach mieszkań,
domów, biur i sklepów jak i w wykańczaniu
nowych budynków. Oferujemy profesjonalne, solidne i szybkie wykończenie w
konkurencyjnych cenach - 608 02 379
Dowolne strzemiona zbrojarskie - montaż zbrojenia trudnego technologicznie
- 691 301 867
Elewacje - remonty - 793 643 648
Firma remontowo - sprzątająca - regipsy,
strzyżenie trawników, drobne dekarstwo
itp. Negocjacja cen - 791 750 044
Firma usługowa „DUDI” - wykonuje
kompleksowe wykończenia wnętrz tj.
malowanie, układanie glazury, hydraulika,
regipsy, gładzie. Szybko i solidnie - 600
239 485
Hydraulika - kompleksowy montaż
c.o., woda, gaz, ogrzewanie podłogowe,
kominki z płaszczem wodnym - tanio i
profesjonalnie - 696 484 516
Hydraulika - montaż centralnego
ogrzewania wod.-kan.., gaz, załatwiamy
uzgodnienia i odbiory - tanio szybko i
solidnie. Projekt i odbiory - gratis - 696
484 516
Hydraulika, junkersy - montaż pieców,
kominków - instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego Podłączenia - kuchenek – junkersów.
Profesjonalista - 603 237 605
Kafelkowanie, gładzie - ścianki
działowe, regipsy, malowanie, panele itp.
Łazienki kompleksowo, ogólnobudowlane
- 506 140 864
Kolektory słoneczne - profesjonalny
montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych. Szybko, tanio i
solidnie - 696 484 516
Kompleksowe remonty - profesjonalne
wykonawstwo za rozsądna cenę - 605
209 140
Kompleksowe usługi budowlane remonty mieszkań, biur, sklepów. Budowa
od podstaw - 509 565 541
Koparko - ładowarka - usługi, roboty
ziemne, równanie terenu, wykopy pod
fundamenty, widły do rozładunku - 785
535 62
Koparko - ładowarka - z wywrotką do
wynajęcia. Tanio i solidnie - 793 240 653
Kostka brukowa itd. - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie itp.
oraz profesjonalne doradztwo. Faktura
VAT, szybko, tanio i solidnie - 787 210
943
Malowania - inne drobne remonty.
Niedrogo i fachowo - 781 957 491
Malowanie – tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny. Złota
Rączka - 500 505 002
Montaż pieców c.o. - sprzedaż pieców
c.o. węglowe, miałowe, gazowe, olejowe,
eko groszek. Wystarczy jeden telefon, a
przyjadę i wycenie. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696 484 516
Ocieplenia - termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509 565 541
Ocieplenia - usługi remontowo budowlane, remonty mieszkań i domów,
przebudowy wnętrz - 796 856 881
Płytki i tarasy - z kamienia. Szybko i
profesjonalnie - 512 206 649

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

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

Tynki maszynowe - gipsowe i cementowe, wolne terminy. Tanio - 667 934 227
Układanie łupka - piaskowca, granitu.
Możliwość przesłania zdjęć na maila z
wykonanych prac - 506 260 838
Usługi budowlane - tanio, szybko i
solidnie. Zakres usług: od A do Z - 609
871 024
Usługi budowlane - tanio, szybko, solidnie i starannie. Malowanie, tapetowanie,
płytki, regipsy itp. Hydraulika, elektryka i
wielu innych. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Usługi dekarskie - pokrycia dachowe,
obróbki blacharskie, wstawianie okien 782 846 082
Usługi koparko - ładowarką - roboty
ziemne, wykopy i inne. Tanio - 883 418
805
Usługi ogólno remontowe - docieplenia,
adaptacja poddaszy, płytki, malowanie
itp. - 512 139 307
Usługi remontowe - 798 396 348
Usługi remontowo - budowlane - budowa
domków, docieplenia ,wykończeniówka ,
płytki, rigipsy itp. - 691 389 254
Usługi remontowo - budowlane - konkurencyjne ceny - 790 695 928
Usługi ziemne - koparko - ładowarka
Cat - 502 101 743
Wykonam wszelkie prace - remontowe
i budowlane - 796 975 963
Wykończenia mieszkań - domów, biur
i innych lokali, łazienki wg projektu - 500
199 232

Płytki, regipsy - tynki, tapety, remonty,
wykończenia. Solidnie i tanio - 518 854
126

Wywóz gruzu kontenery - wszelkich
odpadów typu: gruz, ziemia, żwir. Wycinka
drzew, kontenery, zsypy budowlane. Do
wynajęcia, najlepsze ceny - 667 701 333

Prace brukarskie - podjazdy, ogrodzenia,
schody - wszystko z kamienia. Szybko,
tanio, fachowo. Dzwonić po 17:00 - 509
939 927

Wywrotka - do wynajęcia, transport
ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793
240 653

Prace dorywcze - jako brukarz, po
godzinach - 510 285 126
Profesjonalne usługi budowlane budowy domów, pensjonatów, w dobrej
cenie - 605 209 140
Regipsy – tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny. Złota
Rączka - 500 505 002
Remont - szybko, solidnie i kompleksowo
- 609 272 704
Remonty - glazura, malowania, panele,
regipsy, łazienki, ogólnobudowlane.
Gwarancja solidnego wykonania - 506
140 864
Remonty domów i mieszkań - elewacje,
przebudowy wnętrz, projektowanie - 796
856 881
Remonty i wykończenia - mieszkań,
sklepów, biur, klatek schodowych itd.
Szybko, estetycznie i solidnie - 500 011
540
Remonty i wykończenia - tanio i solidnie.
Jelenia Góra i okolice - 519 455 727
Remonty kompleksowo - tanio, szybko,
solidnie i starannie. Malowanie, tapetowanie, płytki, regipsy itp. Hydraulika, elektryka
i wiele innych. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny. - 500 505 002
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele, kafelki. Inne prace
remontowe - 691 936 900
Roboty dekarsko - blacharskie - ciesielskie, zbrojarskie, w firmie lub prywatnie
- umowa o dzieło - 691 301 867
Roboty ziemne - wykopy, równanie
terenu, nowa silna koparko - ładowarka
- 785 535 629

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

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

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

LENA

Tapetowanie – tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny. Złota
Rączka - 500 505 002

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

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

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Angielski profesjonalnie - nauczyciel z
doświadczeniem - korepetycje, konwersacje, tłumaczenia. Pierwsza lekcja gratis
- 507 191 956

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

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

Duet muzyczny New-Romantic - na
wesela, dancingi. Akordeon, saksofon.
Profesjonalnie - 505 906 325

Kurs języka niemieckiego - 3 miesięczny
dla opiekunek osób starszych. koszt 200
zł/m-c. CURAmedi - 669 826 657

Muzyczny duet - wesela, bankiety,
dancingi - 609 851 863

Przygotuję do egzaminu - z matematyki - 697 814 556

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektro - instalacje - remonty. Stare
i nowe - 515 565 811
Elektronik, elektryk - naprawa
RTV-AGD, instalacje elektryczne. Spawarki, rożne typ Migomat TIG. Oraz inne
maszyny przemysłowe. Szybko i tanio
- 605 858 742
Elektryk - chętnie nawiąże współprace
w zakresie instalacji elektrycznych. Drobne
i większe prace od A-Z - 793 157 983

Na ślubie kościelnym - Ave Maria na
skrzypcach - 661 125 226
Zespół Pieszczochy - wesela, zabawy,
dancingi - bogaty repertuar - 604 186
987
Zespól muzyczny Mini-max-band doświadczenie, zawodowy sprzęt, super
światła i brzmienie - to nasze atuty - 504
550 122
Zespól muzyczny Ultimatum - wesela,
imprezy firmowe, karaoke. Tanio i profesjonalnie - 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA
Zaopiekuję się Twoim smykiem - mama
z dużym doświadczeniem i miłością w
sercu. Nie zwlekaj, zadzwoń - 794 350
841

Elektryk - awarie A-Z - usterki, naprawy,
modernizacje itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny. Złota
Rączka - 500 505 002

USŁUGI
RÓŻNE

Nowoczesne rozwiązania - profesjonalnie wykonamy dla Ciebie instalacje
elektryczne, antenowe, alarmy, sieci
komputerowe i telefoniczne, domofony
itp. Nowoczesne i skalowalne rozwiązania.
Darmowa wycena i konkurencyjne ceny 603 117 054

Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego 54 obok sądu,
budynek NOT – alakow@onet.eu lub
601 837 677

Wielozakresowe usługi - Ster-Instal
to znak jakości na rynku usług elektrycznych. Oferujemy wykonanie wielozakresowych prac elektrycznych. Ocena
zagrożeń i wycena inwestycji nieodpłatnie.
Konkurencyjne ceny - 602 659 842

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna i okolicznościowa
- cena 600 zł. Szeroki zakres usług. Zapraszam - 664 727 188
Fotografujemy wszystko i wszystkich
- nie jesteśmy najtańsi, ale od nas możesz
wymagać w fotografii ślubnej i reklamowej
- 603 126 043

USŁUGI
MUZYCZNE
Acustic - wesela i imprezy - zamknięte.
Zapraszamy na spotkanie demonstracyjne
- 603 363 959

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Język polski - korepetycje - pomoc w
bieżącej nauce. Tanio i profesjonalnie 691 235 461

Nauczę Twojego malucha angielskiego łatwo i przyjemnie. Od 3 do 7 lat. Piosenki,
wierszyki, zwroty, dialogi - 513 364 269

%
10
15
20
25

Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów,
wykładzin, tapicerki, samochodów,
wysoka jakość usług, profesjonalny
sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300,
075 75 242 66
Garaże blaszane - bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39 025,
501 234 403
Karcher - podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa - 756
420 315, 609 600 807
Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
VAT - 75 76 72 773, 603 646 803
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowofinansowej - 601 837 677

DJ - wesela - imprezy plenerowe, karaoke
- 509 669 437

Klimatyzacja, serwis - odgrzybianie
ozonowe od 100 zł. Auto Kompleks,
Łukasz Łoś, Pasiecznik 40 - 757 893
651

Duet muzyczny Carlos - poleca się na
wesela, dancingi, zabawy. Nagłośnienia,
gitara na żywo - 501 576 923

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

Księgowość - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy
kompleksową obsługę firm - 782 020
635
Kwiaciarnia „Roksana” - oferuje w
dobrej cenie: wieńce, wiązanki, bukiety
na różne okazje. Zabobrze, ul. Karłowicza, okolice Jubilata - 796 965 666
Naprawa pralek i sprzętu AGD Dariusz Simoniuk - ul. Karłowicza
25, zakład czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach 10:00-17:00,
sobota 10:00-13:00 - 075 64 21 598,
603 835 483
Naprawa telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 009 695
Podciśnieniowe pranie - dywanów i
wykładzin - 606 519 932
Poprowadzę księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Rolety zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na okna
dachowe, moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139
Wczasy w Rewalu - blisko morza.
Pokoje 3 i 4 osobowe. Niskie ceny 666 378 801
Wróżby - talizmany - 785 385 594
Wróżby, karty klasyczne - 697 898
665
Zwrot podatku z Holandii - do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia - 695 133 584
Anteny – satelitarne, cyfrowe, naziemne,
dekodery osprzęt. MONT-SAT, Wolności
52 - 756 428 588
Anteny TV-SAT - montaż, serwis,
ustawianie, Telewizja na kartę. Polsat, N,
Cyfra +. Sprzedaż zestawów telewizji na
kartę - 693 355 889
Aranżacja wnętrz - projekty łazienek,
kuchni, pokoi. Dekoracja i stylizacja
wnętrz. Kompleksowo, atrakcyjne ceny,
ciekawe pomysły - 601 143 665
Biuro rachunkowe - usługi dla firm i
wspólnot mieszkaniowych - tanio - 605
248 272
Carrefour telewizja N - super oferty,
atrakcyjne promocje, dekodery HD, montaż. Zapraszamy do Carrefour naprzeciw
kasy nr 11. MONT-SAT - 509 631 280
Haft komputerowy - wykonywanie
powierzonych projektów np. logo firmy na
odzieży - metodą haftu komputerowego 667 654 331
Hipoteka na oświadczenie - nie wykazujesz dochodu? Zarabiasz minimum
krajowe? Zakup, remont, budowa, konsolidacja. Oświadcz dochód, duża przyznawalność - 518 472 058
Hydraulik, montaże A-Z - awarie,
usterki, naprawy, modernizacje itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny. Złota Rączka - 500 505 002

Hydraulika od A do Z - montaż pieców,
kominków - instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego. Podłączenia kuchenek, junkersów.
Profesjonalista - 603 237 605
Junkersy, serwis Jelenia Góra – montaż, naprawa, regulacja konserwacja
urządzeń grzewczych - szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny. Złota
Rączka - 500 505 002
Kominki i wkłady kominkowe - montaż.
Stawianie kominów dwuściennych - 691
466 704
Koszenie trawników - 50 gr./m2 - 530
712 003
Meblozabudowy szafy itp. - każde
nieustawne miejsce - wnęki, skosy, ciągi
rur, krzywe ściany, przestrzenie pod
schodami. Po zabudowie meblowej będzie
funkcjonalne i stanie się ozdobą domu lub
mieszkania - 603 328 832
Minikoparka, małe wykopy - przyłącza wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie i
fachowo - 608 134 616
Monitoring internetowy - zainstaluj
profesjonalny monitoring i kontroluj swoja
firmę. Archiwum zdarzeń, zdalne powiadamianie, podgląd również przez telefon
komórkowy - 695 645 861
Montaż anten RTV - każdy typ, każdy
model, super fachowcy, 14 lat doświadczenia. MONT-SAT, Wolności 52 - 756
428 588
Montaż anten satelitarnych - serwis.
Niedrogo i fachowo - 781 957 491
Montaż mebli A-Z – tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Złota Rączka - 500 505 002
Montaż mebli fabrycznych - też przeróbka i dopasowanie do miejsca - 603
328 832
Naprawy blacharskie - po niewielkich
kolizjach i nie tylko. Kosmetyka, pranie
tapicerek. Tanio i solidnie - 723 206 321
Niedrogie strony internetowe - ulotki,
wizytówki, plakaty itp. Faktury VAT. GINGER ART - 601 904 412
Nowo otwarty Night Club - „Alice” w
Wojcieszycach 26K. Od poniedziałku do
soboty w godz. 17:00 - 6:00. Miłe doznania
dla wszystkich bez względu na wiek - 663
150 545
Ozonowanie klimatyzacji samochodowej - odgrzybianie, dezynfekcja, usuwanie
przykrych zapachów z aut i pomieszczeń profesjonalnym sprzętem - 502 349 102
Po włamaniu - zabezpieczenie mienia,
wymiana zamków, drzwi, wstawianie krat
itp. Ochrona tymczasowa - stróż 24h.
wystawimy fakturę dla ubezpieczyciela.
Tanio, szybko i solidnie. - 500 505 002
Potniemy drewno na opał - rozłupywanie, obcinanie gałęzi + przerzynka. Tanio,
szybko i solidnie - 665 574 629

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Potrzebujesz wypełnić wniosek –
formularz, bądź PIT? Zapraszam. Zrobię
to za Ciebie. - 506 160 238
Profesjonalny monitoring - jedziesz
na wakacje? Zainstaluj i obserwuj swój
dom. Archiwum, powiadamianie, podgląd
również przez telefon komórkowy - 695
645 861
Profesjonalny serwis anten - montaż zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT, naprawa, sprzedaż,
Telewizja N, TV na kartę - 792 859 985
Skoszę trawnik - wywiozę trawę, pomaluję płot itp. Wszystko do uzgodnienia.
Posiadam własny sprzęt - 660 685 399
Stolarstwo - kuchnie na wymiar,
schody, drzwi, meble do biur, restauracji
itp. - 608 506 474
Strony internetowe - wykonam, zaprojektuję i opublikuję. Tanio, szybko i solidnie
- 508 075 842
Stylizacja mieszkań, domów - obiektów, aranżacja wnętrz, dekorowanie,
dobór kolorów. Nowatorskie pomysły - 784
016 589
Świadectwa energetyczne - budynków
i lokali, audyty energetyczne, kompleksowe usługi geodezyjne. Tanio i solidnie
- 660 408 360
Tesco telewizja N - super oferty, atrakcyjne promocje, dekodery HD, montaż.
Zapraszamy do Tesco naprzeciw kasy Nr
11. MONT-SAT - 500 183 279
Usługi hydrauliczne - hydraulika od A do
Z - 511 639 680
Uwaga działkowicze - kompleksowe
usługi: pilarka spalinowa, wycinka drzew
+ przerzynka + rozłupywanie drewna, w
jednej, promocyjnej cenie - 665 574 629
Wodomierze i legalizacja - szybko,
tanio i kompleksowo. Wymiana, montaż
i przeróbki. Plombujemy i legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności.
Tanio Szybko i Solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002

Współpraca z pensjonatami - willami,
hotelami w okolicach Jeleniej Góry. Usługi
reklamowe w celu zwiększenia atrakcyjności Państwa obiektów - 516 068 678
Wychodzenie z pieskiem - nie masz
czasu na spacery z pupilkiem? Sumienie
wyjdę z nim na spacer - 724 844 894
Wypożyczę lawetę 2 osiową - do przewozu samochodu. Długość 4 m i szerokość
2 m. Cena 100 zł za dobę - 601 573 558
Wywóz gruzu, śmieci, odpadów - w
kontenerach. Wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery 5 m, 7 m, 9 m. Wynajem
zsypu budowlanego. Konkurencyjne ceny
- 511 508 841
Zainstaluj monitoring - zadbaj o mienie
Gości w Twoim hotelu. Archiwum, powiadamianie, podgląd również przez telefon
komórkowy - 695 645 861
Zarządzanie - wspólnoty - mieszkaniowe. Bieżąca informacja o rozliczeniach
finansowych, sprawozdania roczne.
Remonty. Pomoc w odejściu od ZGL-u 691 703 713
Złota rączka - wszystko w domu i
zagrodzie. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500 505
002

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Sprzątanie biur, mieszkań, domów tanio i solidnie - 695 151 461

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie 1 zł/km - 7 osób +
1760 ładowności, laweta 2500 kg. Tanio,
szybko, profesjonalnie. Przeprowadzki,
transport osób na lotnisko - 075 64 39
025, 501 234 403
DAR Pol przewozy osobowe, Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice 075 75 182 55, 607 222 369

DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk - 075 75 182 55, 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis - 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe - Niemcy
południowe - 075 75 182 55, 607 222
369
Opony nowe i używane, felgi stalowe
i aluminiowe - prostowanie - 75 78
93 651
DAR Pol - przewozy osobowe Niemcy
środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice - super ceny - 075 75
182 55, 607 222 369

Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej, leczenie bólów kręgosłupa i innych
dysfunkcji narządu ruchu, mgr Eryk
Olszak - 75 613 74 28, 697 855 631
Akceptujemy bony Sodexo - Slim Studio Modelowania Sylwetki, mini fitness,
tylko dla Pań, ul. Kiepury 57 (niedaleko
ZUS). Pierwsza wizyta gratis. Zadzwoń i
umów się na wizytę. - 504 018 881

DAR Pol - przewozy osobowe do Niemiec z adresu na adres, bez przesiadki
- 075 75 182 55, 607 222 369

Najtańsze przeprowadzki - w Jeleniej
Górze. Transport w kraju i za granicą.
Sprawnie, tanio i solidnie - 518 661 290

Transport osobowy - przewozy na
lotniska, obsługa konferencji, imprez
okolicznościowych, itp. VW T5, 8 osób,
faktura VAT - 602 120 624
Transport towarowy - tanio - 603
302 919
Transport towarów - tanio, profesjonalnie. Kraj, zagranica, bus maxi. Faktury
VAT - 723 836 358
Zagraniczne przeprowadzki - transport
do 1,5 t. - 607 609 642

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

Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 6 czerwca 2010 a od 7 czerwca wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

Grota solna Karpacz - Malachit Medical
SPA Hotel w Karpaczu, ul. Staszica 12,
zaprasza do skorzystania z groty solnej
inhalacyjnej. Grota czynna od 8:00-21:00
- 757 616 615
Logopeda - diagnoza i terapia logopedyczna, zajęcia profilaktyczne. Tanio i
profesjonalnie - 691 235 461
Masaż gorącymi kamieniami. Zabieg
Jedwabne dłonie, zabieg na twarz Zapach
Orientu. Seans w grocie solnej, korzystanie z basenu i jacuzzi. Deser w
restauracji. Koszt pakietu wynosi: 320
zł/os. - 75 7616 615
Masaż w podczerwieni, ćwiczenia w
podciśnieniu lub na platformie wibracyjnej. SLIM Studio na Zabobrzu, ul.
Kiepury 57 - 504 018 881
Salon Carlo Biani zaprasza - Panie
na darmowe strzyżenie pod okiem
włoskiego stylisty Tony Delogu. Kontakt
telefoniczny lub w salonie, ul. Konopnickiej 17 - 781 993 099
Tipsy. Tanio i solidnie - od 25 zł stopy,
tipsy żelowe od 40 zł, dłonie i stopy stylizacja, żelowanie naturalnych paznokci,
dopełnienia. Atrakcyjne ceny - 661
305 201
Usługi fryzjerskie - w domu klienta.
Farbowanie, cięcia, balejaże, trwała
oraz czesanie wizytowe i ślubne - 502
687 879
Wieczór panieński - hotel Malachit
Medical SPA w Karpaczu zaprasza na
wspaniały wieczór panieński, w uroczej
atmosferze, z profesjonalnymi zabiegami
SPA - 757 616 615

Komputer PC CPU - 1,7 GB pamięć
DDR 256, grafika Radeon 920, nagrywarka CD-ROM, HDD I - 8,2 GB, II - 2
GB. Mysz optyczna PS2, klawiatura
multimedialna, monitor kolor cyfrowy
14 cali, obudowa - brak lewej ścianki.
Druga obudowa w zapasie. Cena 320
zł - 075 764 73 35
Odkurzacz piorący - Apollo 2000 757 673 208
Okno tarasowe - 180x215 cm - 250 zł
oraz plastikowe drzwi pokojowe, białe
i brązowe - 100 zł - 607 877 956
Sofa - w bardzo dobrym stanie, rozkładana - 150 zł oraz mały telewizor,
dobry - 50 zł - 607 877 956
500 sztuk okularów przeciwsłonecznych
- nowe, cena 2 zł/szt. - 782 423 645
Bagażnik dachowy - 606 128 693

Autoskup - powypadkowe i uszkodzone. Odbieram własnym transportem.
Również „angliki” - 721 721 666

Dwie kanapy skórzane - czarne, stan
bardzo dobry, cena 490 zł - 507 055
422

Daewoo Tico SX - 1997 rok, zielony
metalik, garażowany, bezwypadkowy.
Dzwonić po godzinie 18:00 - 757
611 435

Dwie łodzie wędkarskie - wraz z silnikami - 510 042 794

Firmowa odzież od 2 zł - używana.
Posiadam duży wybór odzieży w rożnych
rozmiarach. Przy konkretnych ofertach
dostawa do klienta - 605 140 435
Klacz ośmioletnia z paszportem - spokojna, chodzi pod siodłem, maść gniada,
cena 5200 zł - 669 034 781
Kolumny estradowe - LDM Profesional
P-151, 8 Ohm, 300 W RMS oraz Stereo
Power Mixer Box Electronics, moc 200
W. Mało używane - 609 563 928
Lakier akrylowy - do drewna, do
wewnątrz, bezbarwny, wodorozcieńczalny, cena 80 zł - 721 477 187
Nosidło - fotelik do samochodu - oraz
ciuszki dziecięce - bardzo tanio, stan
bardzo dobry - 607 421 973
Nowa kosiarka spalinowa - samobieżna, 3 funkcyjna, silnik 4 suw, moc 6
KM, cena 800 zł - 603 785 794

Opel Calibra, 1992 rok - 2000 cm3,
16 V, stan techniczny bardzo dobry,
zadbany, cena 3900 zł - 517 785 234
Opony - nowe i używane, felgi stalowe i aluminiowe - prostowanie - 75
78 93 651
Przyczepa campingowa - cena 1500
zł, papiery, stan dobry, do jazdy - 607
877 956
Audi 80 B4 1.9 TD - 75 KM, 1993 rok,
przebieg 203578 km, stan bdb, elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek + alarm, 4 opony zimowe
na felgach. Cena 6000 zł - 665 943 348
Felgi z oponami - do Ford Transit.
Stan dobry. Cena 80 zł za 2 koła - 606
128 693
Fiat 126p Special - 1996 rok, cena
500 zł, przegląd ważny do lipca 2010 r.,
przebieg 61000 km - 794 147 775
Golf III, 1992 rok - 1.4 benzyna, stan
dobry, cena 3000 zł do negocjacji - 663
365 859
Opel Vectra B - silniki Ecotec, blacharka, zawieszenie. Wszystkie części.
Jelenia Góra - 603 054 031
Romet - motorynka - stan dobry, cena
do uzgodnienia. Jelenia Góra - 602
429 412
Skuter Malaguti – tanio. 1994 rok,
zarejestrowany, ubezpieczony, pojemność 49, kolor czarny, z kufrem, kask
- 721 030 538

Zabiegi 30% taniej - hotel Malachit
Medical SPA w Karpaczu, zaprasza na
zabiegi kosmetyczne od poniedziałku
do czwartku. Wszystkie zabiegi 30%
taniej - 757 616 615

Suzuki Swift - 1.3 benzyna, 1991 rok.
W całości lub na części, auto po kolizji
- 691 250 143

ZA DARMO
ODDAM

VW Passat TD – tanio. 1992 rok, w
dobrym stanie - 667 730 090

Maskotki - do odebrania cała reklamówka pluszaków. Z racji tego, że
„oddaje” mój dwuletni synek, mile
widziane przy odbiorze jajko niespodzianka, najlepiej z Bobem budowniczym. Myślę, że to niewiele - 600
097 224
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Auto skup - w całości, na części. Całe,
uszkodzone - gotówka od ręki - 531
588 345

Audi 80 B4 - 1984cm3, 1994 rok,
ABS, wspomaganie kierownicy, alufelgi, klimatyzacja, blokada skrzyni
biegów, szyberdach. Rej. do 10.2010,
ubezpieczony. Cena do uzgodnienia
- 793 232 081

Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice. Faktura VAT. Door to door - 607 763 204

Przewozy osób na lotniska - imprezy
okolicznościowe itp. Do sześciu osób 608 638 341

Komputer dla dziecka - dziękuję 796 489 564

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Autolaweta - przewóz aut itp. - 885
775 445

Przewozy na lotniska - Berlin - Drezno - Praga - Wrocław - Katowice - 785
537 157

Ziemia - 510 243 111

Powypadkowe, całe - skup - również
‘’angliki’’ lub bez prawa rejestracji - 510
522 968

Autolaweta - Polska – Europa. 24/h
- 505 092 579

Przeprowadzki - transport - profesjonalnie. Bus Maxi. Kraj, zagranica.
Mercedes Sprinter, 25 m3, Iveco Daily
17 m3, ład. 1,5 tony, 4,60 dł. powierzchni
ładunkowej. Tanio i solidnie. Faktury VAT
- 509 211 282

ZA DARMO
PRZYJMĘ

Każde auto - gotówka od ręki - 889
829 776

Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75 76 73
971, 516 146 075

Przeprowadzki - tanio. Transport do
1.5 t - 607 609 642

Ziemia z wykopów - w Dziwiszowie 695 981 315

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Licencjonowane przewozy do Niemiec - obsługujemy całe Niemcy od 99
zł do 160 zł - miła obsługa, komfortowa
jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182
55, 607 222 369

Podejmę współpracę z hotelami - lub
pensjonatami w zakresie przewozu osób.
Możliwa faktura VAT - 794 765 841

Piżamka dla chłopca - na wiek 1,5 - 2
latka z metką. Rozmiar 86/92, używana,
w bardzo dobrym stanie - 600 097 224

Meble - kuchenne - 608 395 747

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

Przeprowadzki i transport - krajowy
i międzynarodowy. Tanio i solidnie - 518
661 290

Odpowiedź na pytanie proszę przesyłać na mail: marketing@jelonka.com w temacie proszę
wpisać konkurs kawa oraz podać dane w postaci imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego.
Termin nadsyłania odpowiedzi do 7 czerwca a 8 czerwca wielkie losowanie. W przypadku nie
zgłoszenie się po nagrodę w terminie 7 dni od czasu powiadomienia nagroda przechodzi na kolejny konkurs i losowana jest ponownie.

USŁUGI
ZDROWIE URODA
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Toyota Corolla Verso - 2002 rok, 1.6
benzyna, cena 25000 zł - 607 166 644

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe i opałowe suszone, pocięte, porąbane, cena
120-180 zł/m - 695 725 857
Drewno rozpałkowe, świerkowe połupane w wiązkach 2,50 zł/szt. - 609
298 218, 605 857 016

Ocieplanie budynków - sprzedaż
materiałów budowlanych: styropian,
kleje, tynki akrylowe. Mieszalnia 200
kolorów, regipsy, izolacje, dachy - 500
110 126
Ogrodzenia i mury oporowe - z
kamienia polnego - 669 034 781
Różne kostki granitowe - od producenta
z Bolkowa - 509 251 083
Rower MTB Author Basic - rama
17, cena 600 zł do negocjacji - 501
427 673
Sprzęt gastronomiczny - po likwidacji
pizzerii - 510 042 794
Sprzęt wędkarski - po likwidacji sklepu
- 510 042 794
Szafa przedpokojowa - tanio. Kolor
olcha, stan nowy, z lustrem, szufladami,
półkami. Wymiary: wysokość 190 cm,
szerokość 100 cm, głębokość 40 cm 603 949 143
Wózek firmy Jedo - Vedi - duża gondola i spacerówka, koła przednie małe
i skrętne, tylne duże pompowane, przekładana rączka - 600 417 979
Wielkie akwarium 400 L - dwie łodzie
wędkarskie, spalinowe silniki do łodzi
oraz sprzęt wędkarski po likwidacji
sklepu - 510 042 794
Zlewozmywak dwukomorowy - 60 x
80 cm. Cena 60 zł - 721 477 187

RÓŻNE
KUPIĘ
Zabytkowe meble - do renowacji 075 76 210 36
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Udane Juwenalia 2010

Arka odpłynie z Wojanowa
Czy można zabijać? – to tylko
jedna z kwestii poruszonych
w zabawno–poważnej sztuce o
pingwinach „O ósmej na arce”,
w reżyserii Bogdana Nauki,
premierze Zdrojowego Teatru
Animacji zapowiadanej na 6
czerwca o godz. 16 w Pałacu
w Wojanowie. Sztukę chętnie
obejrzą zarówno dzieci jak i
dorośli.
bawnych dialogów, które skutkują ku miesięcy. Z początku anonsowano
To barwne widowisko
z muzyką będącą mieszanką standardów jazzowych oraz inwencji
Pavla Helebranda,
graną przez mini big
band. Dużo śpiewu,
z a -

refleksją o sprawach ważnych, choć
poruszonych w sposób prosty i przekonujący – tak w pigułce zarysować
można kształt sztuki „O ósmej
na arce”. Próby do przedstawienia trwają w akademiku „Pod
jeleniami” na terenie campusu
Kolegium Karkonoskiego.
Z zamiarem wystawienia dzieła Ulricha
Huba adresowanego
zarówno do dzieci,
jak i do widzów
dorosłych,
ZTA nosił
się już
od kil-

Za tekst „O ósmej na Arce” Ulrich Hub, współczesny pisarz niemiecki, otrzymał wiele nagród.
Sztuka przetłumaczona niedawno na język polski stała się przebojem repertuarowym na naszych
scenach. Grają: Dorota Fluder, Sławomir Mozolewski, Radosław Biniek, Sylwester Kuper, Jacek
Maksimowicz, Mariusz Czechowicz (gościnnie)

Fot. Konrad Przezdzięk

wydarzeniem. Krzysztof Skiba,
znany także z felietonowej kolumny w t ygodniku „Wprost”,
wraz ze swoimi kolegami przedstawił show, podczas którego

premierę w markecie Tesco, ale ostatecznie stanęło na tym, że sztuka zostanie
wystawiona w plenerach Pałacu w
Wojanowie.
Intrygująca historia opowiada o
przygodach pingwinów oraz o ich wystawionej na poważną próbę przyjaźni.
Przede wszystkim jednak porusza w
przystępny dla najmłodszych sposób
istotne problemy filozoficzne. Bohaterowie spierają się, czy istnieje Pan Bóg.
Czy jest sprawiedliwy, co jest dobre, a
co złe, czy można zrobić
komuś krzywdę i
nie ponieść za to
kary?

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

REKLAMA

Wbrew głosom malkontentów przepowiadających klapę,
czwartkowy występ grupy BIG
CYC, gwiazdy tegorocznych Juwenaliów, okazał się trafionym

ły skecze kabaretu ADeHaDe.
Zagrał też zespół Flowers. Juwenalia zakończyły się fetowaniem
święta przy kuflu piwa w poblizebrani mogli wysłuchać i po- skich pubach.
(Gabi)
bawić się przy największych
przebojach grupy. Publiczność
FOT. TOMASZ
śpiewała razem z zespołem
RACZYŃSKI
znane hity. Lider BIG CYCA
FOT. TEJO
sprawdził się także jako
konferansjer. Zgromadzeni w Rynku mieszkańcy,
w tym wielu studentów, świetnie się
bawili. Wcześniej
w Rynku widzów
przyciągnę-

(Angela)
FOT. MT
FOT. TEJO

KAMERA MA OKO PRAWIE NA WSZYSTKO

Dyżurny strażnik w komendzie przy ul. Armii Krajowej, musi wykazać się sporą podzielnością uwagi, aby dostrzec niepokojące obrazy z 20 kamer zainstalowanych w minionym tygodniu w różnych punktach Jeleniej Góry. Urządzenia są w specjalnej obudowie i
łatwo można je zauważyć zadzierając głowę do góry. Jest tak w następujących zakątkach: przy ulicach Mostowej, Sudeckiej, 1 Maja, Kopernika, na Placu Ratuszowym, Krótkiej, Obrońców Pokoju, Morcinka, Wolności, Pijarskiej i Grunwaldzkiej. Urządzenia zamontowano również na skrzyżowaniach Jana Pawła II – Sobieskiego, Sudecka – Wojska Polskiego, Poznańska – Sobieskiego, Krótka – Długa oraz przy Baszcie Grodzkiej. Obraz jest bardzo wyraźny, a strażnik – z pomocą
komputera – może dokonać zbliżenia. Twarde dyski komputerów dokonują zapisu transmitowanego obrazu. Sporo pól na potężnym monitorze jest jeszcze wolnych. System monitoringu nie jest bowiem kompletny. Będzie gotowy pod koniec sierpnia, kiedy to zostaną
podłączone kamery na Zabobrzu, w Cieplicach i Sobieszowie. Wtedy dyżurny strażnik będzie musiał wykazać się jeszcze większą podzielnością uwagi. Punkty monitorujące będą też w jednostkach policji.
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