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PLUS TYGODNIA
ksiądz Grzegorz Niwczyk
proboszcz

Fot. Konrad Przezdzięk

Ćwierćwiecze święceń kapłańskich obchodził w minionym
tygodniu proboszcz najmłodszej jeleniogórskiej Parafii
pw. Matki Boskiej Królowej Polski i świętego Franciszka
z Asyżu. Ks. Grzegorz wcześniej pracował jako wikariusz,
między innymi, w parafii świętych Erazma i Pankracego. Kiedy 1 marca 1996 roku erygowano nową
parafię przy ulicy Morcinka, ksiądz Niwczyk został jej
pierwszym proboszczem. Kapłan zbudował solidną
wspólnotę parafialną złożoną z mieszkańców, którzy
do 1996 należeli do parafii świętych Erazma i Pankracego. Wyzwaniem dla wiernych i duchowieństwa jest
trwająca od kilku lat budowa nowej świątyni. Jubilat
trafił na trudne czasy, kiedy nie jest łatwo pozyskać
środki na kontynuację rozpoczętych już prac. Tym
bardziej – z okazji jubileuszu – życzymy księdzu
Grzegorzowi obfitości łask i dokończenia dzieła!

(tejo)

NA TOPIE
Stanisław Firszt
dyrektor Muzeum
Przyrodniczego

Wytrawny muzealnik, z wykształcenia archeolog, to człowiek pełen zasług
dla codzienności jeleniogórskiej. Jeszcze
jako szef Muzeum Karkonoskiego mocno
przyczynił się do promowania projektu
rozbudowy gmachu kontynuując dzieło
Edwarda Szymczaka, jednego ze swoich
poprzedników. Kiedy odszedł z MK i zajął
się muzealnictwem w Cieplicach, uczynił
z Muzeum Przyrodniczego placówkę
znacznie bardziej otwartą na potrzeby
mieszkańców i turystów. W planach jest
przeprowadzka tej instytucji do nowej
siedziby w budynku poklasztornym.
Marzenie Stanisława Firszta to powrót
do cieplickich tradycji bogatych zbiorów
ilustrujących pełne zawirowań dzieje
uzdrowiska i okolic.

(tejo)

Wieści z USC

Od 22 do 28 maja 2010 jeleniogórski Urząd Stanu Cywilnego
zarejestrował 34 urodzenia, 12
małżeństw oraz 21 zgonów.

większej w mieście procesji z kościoła św. św. Erazma i Pankracego do
kościoła Matki Bożej Królowej Polski
i św. Franciszka z Asyżu. Powstała już
część ołtarzy, kiedy – ze względu na
opady deszczu – zdecydowano, że
procesja nie odbędzie się.
Brzydka pogoda uniemożliwiła
licznie zebranym wiernym w
kościele p.w. Serca Jezusowego
w Sobieszowie udział w procesji.
Ksiądz Józef Frąc ogłosił parafianom, że symboliczna procesja
odbędzie się wewnątrz. Najbardziej zawiedzione były dzieci,
które w tym roku miały I Komunię
Świętą. Ubrane w odświętne stroje
dziewczynki miały przygotowane
płatki kwiatów.

Maj w kwiatach

Reprezentanci Jeleniej Góry zaprojektowali klomb, który został
zaprezentowany w ramach 38.
edycji Święta Cervi „Maggio in Fiore”. W ceremonii otwarcia „Cervia
Miasto Ogrodów - Maj w kwiatach”
29 maja uczestniczyła oficjalna
delegacja władz miasta z zastępcą

(tejo/Gabi)
Procesja w strugach deszczu przy kościele św. Wojciecha.
Tradycyjne obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Jeleniej Górze
utrudniła kapryśna aura. Normalnie odbyła się procesja w parafii Świętego Jana Apostoła
i Ewangelisty na Zabobrzu. W pozostałych ceremonie ograniczono.
W ko ś c i e l e
świętego Wojciecha na Zabobrzu
procesja się jedynie na terenie
wokół świątyni.
W Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa było
podobnie. – Przeszliśmy jedynie
symbolicznie
wokół świątyni.
Nie chcieliśmy,
aby ubrane odświętnie dzieci

GÓRY BEZ BARIER
Otwieranie szlaków oraz
obiektów turystycznych dla
niepełnosprawnych – to jeden
z tematów seminarium tyczącego dostępności Karkonoszy
i Kotliny Jeleniogórskiej
Dwuczęściowe seminarium odbyło
się w minionym tygodniu w ramach
projektu realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
„Karkonosze dla wszystkich” sali
konferencyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy Kochanowskiego.
– To skutek naszych trzyletnich starań

o otwarcie gór dla osób niepełnosprawnych. Zaczęło się to od otwarcia pierwszej trasy do wodospadu Szklarka w
Szklarskiej Porębie. Od ubiegłej jesieni
inwalidzi mogą skorzystać z trasy turystycznej z Kopy do Równi pod Śnieżką
– mówi Stanisław Schubert, prezes
KSON. Obecnie Czesi zaproponowali
niepełnosprawnym dziesięć tras, a
strona polska – sześć. W czerwcu KSON
chce zorganizować kolejną wycieczkę
dla niepełnosprawnych po nowej trasie
o długości 1200 metrów do schroniska
Dom Śląski.

(Angela)

mokły w deszczu –
mówi ksiądz płk
Andrzej Bokiej,
proboszcz parafii garnizonowej. Także
po godz. 10 –
zamiast zapowiadanej 12.
30 – zrobiono
pamiątkowe
zdjęcie parafian (patrz na
stronie 19).
Nie było
również naj-

prezydenta Miłoszem Sajnogiem na czele.
Klomby ponad 50 miast z całej
Europy można podziwiać w Cervi,
partnerskim mieści stolicy Karkonoszy od maja do końca września.

Kapłani odprawili uroczyste msze święte, w
których homiliach rozważano istotę Komunii Świętej i coraz rzadsze przystępowanie
wiernych do Sakramentu Pojednania.

FOT. UM
Fot. Gabi
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Deszcz zmył procesje na Boże Ciało

FOT. ŁUKASZ PŁOCKI

DZIŚ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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Pierwszokomunijne dziewczynki z
Sobieszowa.

Autobus w ogniu

Nikt z pasażerów jadących
autokarem z Jeleniej Góry do
Świerzawy i Złotoryi nie ucierpiał
wskutek pożaru pojazdu, który w
nocy z środy na czwartek spalił się
doszczętnie na drodze nr 365. Zagrożenie w porę dostrzegł kierowca
i kazał wszystkim pasażerom opuścić dymiący pojazd. W czwartek
nad ranem wrak został usunięty
przez specjalny dźwig. Przyczyny
zdarzenia ustalą biegli z zakresu
pożarnictwa.
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Kolorowa przyszłość w betonie

Z PRAWEJ STRONY

Kampania to nie show
Do wyborów prezydenckich pozostały niespełna trzy tygodnie. Tak jak
zapowiadaliśmy, Prawo
i Sprawiedliwość zaproponowało nową formułę
kampanii wyborczej. Zamiast festynów i ostrego
spor u – mer ytor yczną
debatę o Polsce.

Laureaci cieszą się z nagród.

Filia nr 3 Książnicy Karkonoskiej
w Jeleniej Górze ogłosiła konkurs
literacko-plastyczny „Zabobrze przyszłości”. Rozstrzygnięcie nastąpiło w
Dniu Dziecka. Na konkurs wpłynęły
74 prace, w tym 53 plastyczne i 21
literackich, działa uczniów szkół
podstawowych nr 7,8 i 11 oraz z
Gimnazjum nr 4.

K ategorii plastycznej I miejsce
ze szkoły podstawowej zajęła Kamila Chilewska. Na drugim miejscu
uplasował się Paweł Węgrzyn. Przyznano dwa trzecie miejsca: Angelice
Piotrowskiej i Małgorzacie Wróbel.
Poza tym wyróżniono następujących
uczniów: Julię Chilewską,
Kacpra
Gondowego,
Kubę Pastuszczaka, Mateusza Pikusa, Huberta
Świętonia,
Nikolę Tab o r,
Alexa Uznego, Jakuba Żabińskiego,
Przemysława Kubalę, Alę Fic i Zuzannę Gryzel, Paulinę Górską, Rafała

Z prac wynika trudna do rozerwania więź między mieszkańcami a miejscem, gdzie już dorasta
trzecie pokolenie jeleniogórzan. I choć w przeszłości nie brakowało głosów, że Zabobrze – jako
przykład fatalnego budownictwa – należy wyburzyć, wniosek z konkursu jest jeden: młodzi
jeleniogórzanie kochają tę dzielnicę i widzą w niej przyszłość.
W skład jury weszli: Marzena Drzymkowska, Andrzej Dziuńko, Elżbieta Gawroniuk, Katarzyna
Łyczak.
Trzydzieści cztery panie,
które dotrwały do końca
policyjnego kursu samoobrony dla kobiet, odebrały
z rąk prezydenta miasta
Marka Obrębalskiego i
komendanta policji insp.
Zbigniewa Ciosmaka certyfikaty.
Do końca kursu z ponad sześćdziesiątki zgłoszonych pań dotrwały trzydzieści cztery osoby,
które przez półtora miesiąca

Prezydent Obrębalski
i komendant Ciosmak
wręczają certyﬁkaty.

dwa razy w tygodniu uczestniczyły w zajęciach praktycznych i
teoretycznych. Panie pod okiem
fachowców prowadzących kurs
poznały podstawowe chwyt y,
które w chwili zagrożenia mogą
uratować z opresji: uwolnienie
s i ę z u ś c i sk u c z y u c h w y t u z
różnej pozycji, odparcie at ak u parasolką, chronienie się
przed kradzieżą torebki i wiele
innych. Na zajęciach teoretycznych usłyszały m.in. pojęcia
przemocy i jej rodzajach oraz
formach ochrony przed nią.
– Panie sprawowały się
znakomicie,
mówią wręcz,
że mają pewien niedosyt,
ponieważ ilość
zajęć była tro-

Więznowskiego, Olę Tkaczyk, Martynę Kowaliszyn i Natalię Balcerzak.
Jury przyznało nagrodę specjalną
klasie I a ze Szkoły Podstawowej
nr 11, której wychowawczynią jest
Leokadia Chrzanowska. W kategorii
gimnazjum pierwsze miejsce zdobyła
Paulina Machulec,
a wyróżnienie
zdobyła Natalia
Owsińska.
Wręczono
nagrody także
w kategorii literackiej. Wśród
uczniów szkół
p o d s t a wo w yc h
przyznano trzy główne nagrody i
sześć wyróżnień. Pierwsze miejsce
zdobyła Karolina Przykłota, II miejsce - Adrian Aziri, a trzecie - Oliwia
Gutowska. Zaszczytne wyróżnienia
otrzymali: Agnieszka Chmielewska,
Marta Dębska, Amelia Gręda, Jakub
Kalina, Maciej Kotarba i Mikołaj Pieczuro. Joanna Manacka z gimnazjum
napisała najlepszy tekst o Zabobrzu
w przyszłości. Wyróżniona została
Anna Surmacz także z gimnazjum.

(Gabi)
FOT. GABI

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

rowym przykładem jest projekt
„chemicznej kastracji” pedofilii
– z taką stanowczością zapowiadany przez Donalda Tuska. Po
roku obowiązywania uchwalonych przepisów widać wyraźnie:
program został fatalnie przygotowany, nie ma na jego realizację
pieniędzy, nie ma ośrodków mogących wykonywać zapisy ustawy.
Rządzący są jednak zadowoleni,
opinia publiczna poparła projekt,
słupki poparcia poszybowały…
Wydaje się jednak, że wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy
coś zmieniły. Coś pękło. Nie
mam na myśli wyników sondaży
poparcia, bo one szczególnie dziś,
gdy udziału w nich odmawia
połowa ankietowanych są mało
wiarygodne. Mówię o podejściu
społeczeństwa do politycznej elity. Widać, że zmieniły się oczekiwania i wymagania. Wszyscy jako
obywatele mamy dość pozorów i
zapewnień. Oczekujemy ciężkiej
pracy i nowego języka.
Takiego języka, nowego i nastawionego na rozwiązywanie

Marzena Machałek – poseł ziemi jeleniogórskiej, wieloletni samorządowiec,
nauczycielka, była wicekurator oświaty,
prywatnie mama 26 letniego Mateusza,
wielbicielka wszelkich odmian jazzu,
książek i pieszych wycieczek.
problemów używa Jarosław Kaczyński. Nikt tak jak on nie odczuł
potrzeby tej zmiany. Stąd dyskusja
programowa, praca nad wizją
rozwoju gospodarki, którą proponujemy. Najnowsze badania SMG/
KRC wskazują, że to kandydat PiS
spośród wszystkich ubiegających
się o urząd prezydenta cieszy się
największym podziwem opinii
publicznej. To cieszy i dowodzi, że
obraliśmy słuszny kierunek. Kto
nie wierzy, niech przypomni sobie
prawie dwa miliony podpisów
pod jego kandydaturą zebrane w
ciągu kilku dni. To mówi samo
za siebie.

Marzena Machałek
(ts)

Znają chwyty na bandytę
chę za mała – mówi asp. sztab.
Janusz Malczewski.
Na z a j ę c i a c h n i e z a b r a k ł o
ciężkiej pracy, ale i dobrej zabawy. Kornelia Macutkiewicz
była wręcz zachwycona.
Jak mówi, dzięki t ym
zajęciom nie tylko nauczyła się wielu ciek awych chwytów,
ale i podniosła
swoją samoocenę, pewność siebie oraz poczucie
bezpieczeństwa.
Kasia i Beata już
z a p o w i e d z i a ł y,
że chciałby kurs

powtórzyć. Dla nich jedna seria
zajęć to stanowczo za mało.
Czy za rok będzie kolejna edycja
kursu w Jeleniej Górze? Nie wiemy.
Te g o r o c z ny

Zajęcia prowadziła policyjna psycholog Małgorzata Gorzelak, o przemocy opowiadał i prezentację poprowadził Zbigniew Klimek, a zajęcia fizyczne z elementami chwytów poprowadzili: asp.
sztab. Janusz Malczewski, mł. asp. Dariusz Pawlikowski, sierż. Marcin Bajek i Maciej Rajewski.
Wszystkim prowadzącym uczestniczki i komendant złożyli zasłużone podziękowania.

kurs został przeprowadzony po wadzony w powiecie. Pierwszą
pięcioletniej przerwie. Obecnie gminą, w jakiej zajęcia miałby się
zrodził się pomysł, by kurs samo- odbywać będą Janowice Wielkie.
obrony dla kobiet został przeproAngelika Grzywacz

Fot. Angelika Grzywacz

Uważane przez wielu za
wrzód na organizmie miasta
osiedle Zabobrze jest – zdaniem młodych mieszkańców – dzielnicą, bez której
nie sposób sobie wyobrazić
Jeleniej Góry. W konkursie
Książnicy Karkonoskiej młodzi mieszkańcy narysowali i
opisali Zabobrze przyszłości
w barwnych odcieniach.

Przez najbliższe dni Jarosław
Kaczyński będzie konsultował
się z ekspertami, mieszkańcami
miast i dziennikarzami o gospodarce, edukacji, polityce energetycznej i zagranicznej. Uważamy,
że takie poważne rozmowy są
naszej Ojczyźnie bardzie potrzebne, niż polityczne show.
Tragedia smoleńska i powódź,
która dotknęła południowe województwa, odsłoniły słabość
administracji państwowej. W
ich obliczu wyraźnie widać, jak
bardzo od swojej istoty odeszło
nasze życie publiczne. O czym
dyskutowaliśmy w 2009 roku?
O kolejnych ekscesach posła
Palikota i innych tematach zastępujących dyskurs o rzeczywistych
barierach rozwoju Polski.
Polit yka w ciągu ostatnich
trzech lat stała się sferą podporządkowaną słupkom poparcia,
a nie interesowi kraju. Sztanda-

Zbiorowe zdjęcie na
pamiątkę. 31 maja 2010.

Janusz Malczewski i
pozostali nauczyciele.
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To nie my toniemy
Powódź nie powinna być tematem żartów, bo ludzie nią dotknięci nie są najczęściej jej bezpośrednio winni. Powódź to
najczęściej nałożony na siebie efekt wieloletnich zaniedbań.
Tak jak większość tego typu nieszczęść jest spowodowana
brakiem wyobraźni oraz odkładaniem decyzji i inwestycji
na później.
Powódź wyzwala w ludziach
też dobre emocje: wzajemną sąsiedzką pomoc, bezinteresownie
okazywaną właśnie wtedy kiedy
jest najbardziej potrzebna. Tylko
czy nie lepiej było by zapobiegać

RYTM TYGODNIA
Gest pamięci

Tablica upamiętniająca 70.lecie mordu katyńskiego oraz
ofiary katastrofy lotniczej z
dziesiątego kwietnia zostanie
postawiona przy Kościele NSPJ
w Mysłakowicach. Uroczyste
odsłonięcie przez posłankę Marzenę Machałek odbędzie się 11
czerwca.

niż później leczyć?
Po powodzi pojawiają się obietnice inwestycji, wielkie plany znajdują
po dziesięcioleciach w końcu źródła
finansowania. Ale to wszystko jest
już za późno. Woda się wylała,

Czujność sąsiadki

Pewna starsza jeleniogórzanka od dwóch dni nie dawała
znaku życia. Zaniepokoiło to
sąsiadkę, która 31 maja zawiadomiła dyżurnego policjanta.
Na miejsce udał się patrol policji
oraz straży pożarnej. Ratownicy
weszli do środka przez otwarte
okno. Na podłodze zauważyli siedzącą właścicielkę mieszkania. Z
kobietą nie można było nawiązać
kontaktu, nie mogła się poruszać.
Lokatorka została przewieziona
do szpitala.

Po śmierci prezesa

Michał Łuczak został nowym
prezesem firmy „Mirosław Wróbel Sp. z o.o.”. Wyboru Łuczaka
dokonało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników
firmy „Mirosław Wróbel Sp. z
o.o.”. Dotychczasowy szef Mirosław Wróbel zmarł tragicznie
w maju.

ludzie stracili majątki, bo w naszym
państwie często wszystko działa na
zasadzie: to nie my toniemy, to nie
nas zalewa.
Skoro zalewa sąsiada to jego
problem, my dziś mamy sucho. Nie
myślimy do przodu, nie planujemy
z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa. Liczymy, że nic złego
się nie zdarzy.
Ten typ myślenia obowiązuje w
wielu sprawach dotyczących również naszego miasta. Dla przykładu
kilka lat temu władze Jeleniej Góry
przekonywały nas, że lepszy jest
kredyt niż obligacje, bo świetne

warunki, miasto na tym oszczędzi
i tak dalej. Minęło trochę czasu i
dziś sprzedajemy obligacje, żeby
spłacić kredyt.
Czy to znaczy, że decyzja o wzięciu kredytu była błędna i ktoś
teraz za to przeprosi? Nie sądzę.
Co więcej obligacje mają termin
wykupu dopiero za dwie kadencje,
czyli najprawdopodobniej nie
będzie to już problem obecnych
władz. Ktoś inny będzie musiał się
tym martwić. Czyli odsuwamy w
czasie i zrzucamy na innych. Nie
myślimy nawet czy będą to wtedy
długi w złotówkach, euro czy może

drachmach greckich. Klasyczna
spychologia.
Między innymi o tej sprawie rozmawiam w programie „Z czterech
stron miasta” z państwem: Grażyną Malczuk z SLD, Ireneuszem Łojkiem z PiS oraz dwoma zastępcami
prezydenta: Jerzym Lenardem
(PO) i Miłoszem Sajnogiem z
Jeleniej Góry XXI. Mówimy też o
dziwnej sytuacji wokół targowisk
miejskich. Nikt nie wie, kto będzie
od 1 lipca nimi zarządzał. Kończy
się trzyletni umowa dzierżawy.
Czy sprawdzą się kupieckie
spółki? Dotychczasowy najemca

nie był najbardziej korzystny z
punktu widzenia miasta. Czy
jesteśmy skazani na kolejną
prowizorkę?
Zaproszę również Państwa
na naszą stronę do obejrzenia
„Dialogów Jelonki”, w których
gościem tym razem jest Paweł
Kucharski, nasz felietonista.
Mam nadzieję, że powódź nauczy
nas nie odkładać spraw ważnych
na później i nie podejmować
za dużego ryzyka, kosztem innych.

Wasz Wiktor Marconi.

Wielka woda postraszyła
z piaskiem oraz rękawy przeciwpowodziowe.
– Jesteśmy przyzwyczajeni, że jak
popada to nas zalewa, dwa razy w roku.
Wystarczyłoby zrobić na trzysta metrów
długi i pół metra wysoki murek i sprawa
byłaby załatwiona. Więcej kosztują te
wszystkie akcje strażaków, niż zrobienie
tego muru. Na obietnicach się jednak
kończy – mówi.
Z łopatą od wczesnych godzin popołudniowych walczył też Józef Barańczuk
z ulicy Wyczółkowskiego, który wielkie
nadzieje pokłada w prowadzonym re-

moncie kanalizacji ściekowej. Jak mówi
woda zalewa ich mieszkania i piwnice
od piętnastu lat, bo rury starej kanalizacji są po prostu za małe i zatkane.
W Sobieszowie podniósł się stan wód
na Wrzosówce, ale rzeczka nie zagroziła
pobliskim mieszkańcom. W Cieplicach
koło cmentarza wylała Kamienna.
W okolicach przystanku Ceglana w
Cieplicach woda nieznacznie wystąpiła
z koryta.

(Angela/Gabi)
FOT. ANGELA

Groźna Radomierka
napędziła stracha
mieszkańcom.
Ulewne opady deszczu, jakie w
minioną środę i czwartek nawiedziły Kotlinę Jeleniogórską
napędziły stracha mieszkańcom terenów zagrożonych wylaniem rzek i poddtopieniami
z innych przyczyn. Najgorsza
była noc z 2 na 3 czerwca.
Jeszcze przez zakończeniem prowadzonego remontu instalacji kanalizacyjnej przy ulicy Wyczółkowskiego
woda zdążyła wedrzeć się mieszkańcom do piwnic i narobić spustoszenia. Zalała też całą ulicę odcinając
ludzi od mieszkań oraz przystanku
MZK. Także przy ulicy Witosa strażacy i mieszkańcy walczyli, by rzeka
Radomierka, która wydostała
się z koryta nie dostała
się do domów.
Nieciekawie zaczęło
dziać się w środę (2
VI) po godzinie 15.00.

Drożej komunikacją miejską
Od sierpnia wzrosną ceny za
przejazd komunikacją miejską. – Od 2002 roku ceny
biletów podniosły się zaledwie
o 7,1 procent. Tymczasem
koszty utrzymania MZK cały
czas idą do góry – argumentują
samorządowcy.
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Opłaty bez zmian

18 radnych głosowało 1 czerwca za przedłużeniem obowiązującej dotychczas taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w okresie od
1 lipca 2010 roku do 28 lutego
2011. Jedna osoba wstrzymała
się od głosu. Radzie nie została
przedstawiona jednak uchwała
o dopłatach. Marek Obrębalski
zobowiązał się do poddania pod
głosowanie odpowiedniego dokumentu na następnej sesji rady.
Zapewnił też że dopłaty będę w
dalszym ciągu obowiązywały.

7 czerwca 2010 r.

Józef Barańczuk
próbował
odprowadzić
Wszydeszczówkę
scy
strawykopanymi
żacy zostali
rowkami.
zadysponowani
do układania worków z piaskiem w celu
zabezpieczenia domów
i mieszkań przed wdarciem

o dwa złote zwiększy się cena na
wszystkie strefy na jedną linię normalną z ulgą 50 procentową, które
obecnie kosztują 52 zł. Na jedną
strefę uprawnieni do korzystania z
ulgi 50 procentowej na jedną linię
normalną zapłacą natomiast 36 zł,
pośpieszną 37 zł, na wszystkie linie
normalne 41 zł, a na linie normalne
i pospieszne 42 zł.
Bilety normalne okresowe ważne
w jednej strefie będą podzielone
na te, które będą obowiązywały
we wszystkie dni miesiąca (72
zł), od poniedziałku do soboty

zapłacimy natomiast o sześćdziesiąt
groszy więcej za bilet normalny i
trzydzieści groszy więcej za bilet
z ulgą. Koszt biletu na linie nocne
natomiast będzie taki sam jak przy
zakupie w kioskach.
Nowością jest natomiast wprowadzenie linii pospiesznych, gdzie
normalny bilet jednorazowy będzie
kosztował 3 zł, a u kierowcy 3,60.
Już za dwa miesiące za jedno- Zwiększone zostaną też ceny birazowy normalny bilet zakupiony letów miesięcznych: przykładowo
w kiosku na jedną strefę opłat
zapłacimy nie 2,24 jak dotychczas,
Zmiany taryf zostały przegłosowane 1 czerwca przez radnych 11 głosami „za” i sprzeciwem
ale 2,40 zł, za linię nocną cena
radnego Krzysztofa Mroza. Pięciu radnych wstrzymało się od głosu.
biletu wyniesie 4,80. U kierowcy

się wody w Strużnicy, Pilchowicach,
Barcinku oraz w
Jeleniej Górze
przy ulicy
Witosa,
Wrocławskiej i
Trzcińskiej.
– Udrażnialiśmy też
przepustowość rzek i potoków w Janowicach Wielkich,
Czernicy, Wojcieszycach, Bobrowie, Płoszczynie, Sosnówce
oraz dwa razy w Kowarach
– mówią strażacy.
Z wodą walczył
i całą noc czuwał
m.in. Jan Gadowski z
ulicy Witosa. Worki z innymi mieszkańcami i
strażakami układał od
godziny 16. Strażacy
i mieszkańcy ułożyli
tam około 300 worków

Ulica Wyczółkowskiego – jak
zwykle podczas ulewy – pod
wodą.

Przestało padać, obawy pozostały
Sytuację opanowano w czwartek, a uspokojenie przyniosła piątkowa poprawa pogody.
Mieszkańcy wielu zagrożonych powodzią terenów obawiają się jednak, że podczas możliwych
letnich ulew może dojść do dramatu, jak w ubiegłym roku w Strużnicy, Karpnikach i Ściegnach.
Niewiele uczyniono, aby zapobiec tam skutkom mokrych kaprysów pogody.

włącznie z wyłączeniem
dni świątecznych (60 zł)
oraz od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem
dni świątecznych (52
zł). Bezpłatnie natomiast
będą z komunikacji miejskiej korzystały dzieci do
lat czterech.
Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wzrost cen biletów
MZK ma przynieść rocznie większe dochody dla
spółki MZK o 600 tys. zł.

(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Taniej i często wygodniej jest przemierzać miasto rowerem.
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Nasze miasto oczami najmłodszych

W przedostatnim dniu maja został rozstrzygnięty konkurs
pt: „Moje miasto…”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół
podstawowych z Jeleniej Góry i okolic.

Przyznano także jedenaście
Dzieci z pomocą plastycznych środków wyra- wyróżnień. Otrzymali je: Mazu miały za zadanie poka- nuel Wastian (SP Podgórzyn),
M a gd a K li m zać, jak
kowsk a (SP
widzą
DZIECI DOSTAŁY
Wojcieszyce),
Jelenią
G ó r ę . UPOMINKI I BON NA DESER
LODOWY W HOTELU.
Organizatorem
konkursu był Hotel Caspar, który Grzegorz Musioł
także ufundował nagrody. (SP Podgórzyn),
Pier wsze miejsce zajął A l e k s a n d r a
Damian Wicher z SP w Wrona i IzabeWojcieszycach, drugie – la Taczkowska
Olga Flegel z tej samej szkoły. z Jeleniej Góry,
Trzeci był Michał Nikołaju z SP w Antonina Olszewska
i Szymon Krasucki (MDK Jelenia
Podgórzynie.

(SP Piechowice), Maciek Respondek (SP Wojcieszyce) i Piotr Dzierżęga (SP Podgórzyn).

Góra), Klaudia
Kowal (SP
Podgórzyn),
Anna
Kowalewska

(Gabi)
FOT.
GABI

Królowa piękności ukoronowana
Fot. Gabi

Pretendentki do miana najpiękniejszej musiały opanować tremę i zaprezentować się z jak najlepszej strony
przed widownią i dziesięcioosobowym
jury. Galę oglądali: Miss
Polonia 2009

Maria Nowakowska, przedstawicielka
Biura Miss Polonia, patron konkursu
prezydent miasta Marek Obrębalski, inni samorządowcy oraz liczna
publiczność. Imprezę prowadził Arkadiusz Włodarski
z Muzycznego
Radia.

Pretendentki do korony paradowały
w rozmaitych strojach, w tym – co
wzbudziło emocje wśród męskiej
części widowni – plażowych. Pokazy
przeplatano występami. Zaśpiewała
Sasha Strunin, a oczekiwanie na podanie przez jury wyników umilił ciepło
przyjęty przez widownię Danny.
Drugą Vice Miss Ziemi Jeleniogórskiej została Natalia Wąsowicz. Otrzymała 2000 złotych i piękne kwiaty.
Tytuł Pierwszej Vice

Miss wywalczyła Aleksandra Tomala.
Poza czekiem na 3000 zł otrzymała
awans do dalszego etapu zmagań o
tytuł najpiękniejszej Polki. Koronę
najpiękniejszej kobiety Ziemi Jeleniogórskiej włożyła Alicja Kluza. – Nawet
przez myśl mi nie przeszło, że mogę
zostać miss. Wystąpiło razem ze mną
tyle pięknych dziewczyn.
Bardzo cieszę się
z wygranej.
Po-

staram się jak najlepiej
reprezentować Ziemię
Jeleniogórską w kolejnych etapach zmagań
– mówiła po ogłoszeniu wyników.

(Gabi)
Sasha Strunie i Danny w duecie.

Fot. Gabi

W minioną sobotę po raz kolejny wybrano Miss Ziemi Jeleniogórskiej. Gala finałowa odbyła się w Teatrze im. C.K.
Norwida w Jeleniej Górze. To część eliminacji w konkursie
Miss Polonia. Wygrała Alicja Kluza z Lubania.

Panie w strojach plażowych.

Miss Ziemi Jeleniogórskiej wśród
kontrkandydatek.

Pani poseł otworzyła biuro
Samorządowcy związani z lewicą, znajomi oraz mąż posłanki
Elżbiety Zakrzewskiej uczestniczyli w uroczystym otwarciu
Biura Poselskiego parlamentarzystki, która
w maju złożyła ślubowanie w Sejmie RP
zajmując miejsce tragicznie zmarłego
posła Jerzego Szmajdzińskiego.

Poseł Zakrzewska przyjmuje gratulacje od Ludwika Kaziowa, burmistrza
Lwówka Śląskiego.

W konkursie udział wzięły:
1 Anna Łacwik, 2 Klaudia Rychter, 3 Joanna Oleszek 4 - Alicja Kluza, 5- Aleksandra Tomala, 7- Agata Najwer, 8 - Stanisława Białożyt, 9- Paulina Żygadło, 10 - Marta
Bednarska, 11- Jessica Kajder, 12- Monika Banasik, 13 - Anna Ruczkowska, 14 - Patrycja Ulikowska, 15- Natalia Wąsowicz, 16 - Magdalena Szymanowska, 17 Magdalena Dubaniewicz . Głównym organizatorem imprezy była Telewizja Dami, natomiast sponsorem strategicznym była firma Tauron Ekoenergia.
Biuro działa w tym samym miejscu, gdzie przez lata pracował zmarły poseł: w siedzibie SLD przy al.
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.
Elżbieta Zakrzewska nie jest,
co prawda, członkinią sojuszu (należy do Unii
Pracy), ale gospodarze udostępnili jej
nieodpłatnie lokal.
Szefem „centralnego” Biura Poselskiego Elżbiety Zakrzewskiej jest Walentyna Kalisz-Borowska, która
pracowała z
śp. po-

słem Jerzym Szmajdzińskim przez
18 lat.
– Zaczynamy od nowa! – mówi pełna nadziei pani Walentyna, która wraca
w tok pracy lokalnego reprezentanta
parlamentarzysty. Biuro już działa od
pewnego czasu, jednak 2 czerwca dokonano oficjalnego otwarcia. Posłanka
Zakrzewska odsłoniła tablicę z nazwą
instytucji przykrytą biało-czerwoną
flagą. Powitała też liczne grono gości.
Pojawili się samorządowcy z gmin
ościennych: Arkadiusz Wichniak,
burmistrz Szklarskiej Poręby, szef
Karpacza Bogdan Malinowski, burmistrzowie: Kowar Mirosław Górecki
oraz Lwówka: Ludwik Kaziów, wójt
Podgórzyna Anna Latto, szef rady
powiatu Zbigniew Jakiel, zastępca
przewodniczącego rady miejskiej w
Jeleniej Górze Józef Sarzyński, oraz
wielu innych. Gościem spotkania była
także gospodyni miejsca: liderka miejscowego SLD Grażyna Malczuk.
W sali, gdzie posłanka podjęła
zaproszonych skromnym poczęstunkiem, wisiał wielki afisz nawołujący
do zaprzestania działań wojennych

w Afganistanie. – Protestuje przeciwko
tej wojnie moja partia, Unia Pracy –
powiedziała posłanka dodając, że w
afgańskich miastach codziennie statystycznie ginie jedno dziecko. Pokreśliła
także, że UP postuluje wprowadzenie
bezpłatnych przedszkoli. Wcześniej
Elżbieta Zakrzewska krótko przypomniała tragiczne okoliczności związane z objęciem przez nią mandatu:
katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem
i śmierć pasażerów, w tym posła Jerzego Szmajdzińskiego. Pamięć Ofiar
uczczono chwila ciszy.
Do posłanki ustawiła się kolejka
osób z naręczami kwiatów, upominków oraz gratulacjami i życzeniami.
Wśród najbardziej osobliwych prezentów były dwa opakowania dobrze
zatemperowanych ołówków. Wzruszona posłanka dziękowała za pamięć.
Podziękowała też za wyrozumiałość
dla swoich częstszych nieobecności
swojemu mężowi, obecnemu na sali.

Mandat radnego dolnośląskiego, którego musiała zrzec się nowa
pani poseł, przejął prorektor Kolegium Karkonoskiego, prof. Tomasz
Winnicki. – Zdam panu profesorowi listę moich spraw i interpelacji.
Będzie pan musiał się jeszcze trochę pouczyć – zażartowała posłanka.
Profesor Winnicki będzie radnym dolnośląskim do jesiennych
wyborów samorządowych.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Radny
Tomasz
Winnnicki
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Zespół Paka Buziaka (Natalia Kowzan, Malwina Bogdan, Emilia i Joanna
Kowalewskie oraz Dagmara Witkowska) odnotował ostatnio sporo sukcesów. Dziewczęta zostały nominowane
do Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji
Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „FORMA
2010”. Paka przywiozła także I Nagrodę
Festiwalu Piosenki Ekologicznej EKOSONG 2010. Tam też zespół zdobył
puchar od Toyoty. Przypomnijmy także,
iż Paka Buziaka wygrała jedną z nagród
na majowym Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Kresowej TA JOJ. Grupa, którą
kieruje Wiesław Kowalewski, instruktor
Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek”, wróciła z XV Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki „Pomocna Dłoń”.
Wzięła też udział w Ogólnopolskim
Konkursie Piosenki Agnieszki Osieckiej
„Oceany 2010”.

(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Paka Buziaka podczas koncertu na placu Ratuszowym 30 maja 2010 roku.

Koncert z zadęciem

Zachować w pamięci

(tejo)

hity. Słuchacze dali się ponieść czek z PSM I st. (Alicja Dąbrowska i
melodii z filmu „Most na rze- Paulina Pazurkiewicz) oraz Zespół
ce Kwai”, a także jednemu z Smyczkowy.
przebojów grupy ABBA. W
(tejo)
rewanżu zabrzmiały gorące
FOT. KONRAD
oklaski, którymi nagrodzono
PRZEZDZIĘK
także duet młodych skrzypa-

Ponad dwustu uczniów
Szkoły Podstawowej nr 11
przybyło 31 maja do sali gimnastycznej (zamienionej na
koncertową), aby posłuchać
orkiestry dętej młodych
Włochów z Florencji.

Uczniowie szkoły „PieracciniRosselli-Verdi” przebywali w Libercu
(Czechy) w ramach współpracy z
miejscową Podstawową Szkołą Muzyczną. – Ponieważ nasza placówka
jest zaprzyjaźniona z Czechami,
udało się taki koncert zorganizować
– mówi Wiesława Tobiasz z cieplic-

kiej PSM. Włosi pod batutą
Graziano Sanvito wykonali
wiązankę mniej lub bardziej
znanych melodii w aranżacji
Marca Williamsa na orkiestrę
dętą. Były wśród nich zarówno pozycje z klasyki (Haydn,
Brahms), jak i bardziej znane

Z rybami na złoty medal
Pasowaniem na „Prawdziwego Wędkarza” i wręczeniem legitymacji Polskiego
Związku Wędkarskiego zakończyła się pierwsza edycja
Młodzieżowych Warsztatów
Ekologiczno-Wędkarskich.
Uczestnicy poza opanowaniem sztuki wędkowania
musieli zdać egzamin na
kartę wędkarską.

Podstawowej nr 2 spotykali się raz w
tygodniu w ich placówce i tam przekazywali im wiedzę teoretyczną.
Uwieńczeniem tych działań był
ostatni weekend maja i wspólne
wędkowanie na staniszowskim
stawie „Balatonie”. Do uczniów

„dwójki” dołączyło kilku innych
młodych jeleniogórzan. Uczestnicy
najpierw przystąpili do egzaminu
na kartę wędkarską, w którym
zadania obejmowały przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu
Ryb. Następnie przystąpili do eg-

zaminu praktycznego: zawodów
wędkarskich.
– Młodzież wykazała się niezwykłym kunsztem wzbudzając
zainteresowanie, a nawet podziw
wędkarzy obserwujących ich poczynania – mówi Jarek Kręmpa z

Największy leszcz Kuby Klimka mierzył ponad
trzydzieści centymetrów.
REKLAMA

Uczestnicy przygotowywali się
już od lutego. Przedstawiciele Koła
Grodzkiego Polskiego Związku
Wędkarskiego z młodzieżą ze Szkoły

Młodzież otrzymała dyplomy, nagrody i
wędkarskie upominki. Po zawodach uczestnicy wzięli udział w wielkim grillowaniu.
Zarówno młodzież - uczestnicy jak i grupa
organizatorów podkreślali, że udało się
zrobić coś wyjątkowego - przekazać kawał
ekologiczno - wędkarskiej wiedzy w lekkiej,
niemal rozrywkowej formie. Warsztaty
poprowadzili: Krzysztof Wasilewski, Tomasz
Kozar, Sebastian Bajdiuk oraz opiekun z
ramienia szkoły: Jacek Kubicki.

Koła Grodzkiego Polskiego Związku mierzył ponad trzydzieści centymetrów. Wrażenie zrobiły
Wędkarskiego. Złowiono ponad
dwieście ryb, które zaraz po
też wyniki dziewcząt.
zapisaniu wypuszczano do
Klaudia Bajdiuk złowody. Najlepszy - Tomasz
wiła trzydzieści jeFikier zameldował 43
den ryb a Karolina
sztuki wygrywając zaleKozar - osiemnaście sztuk.
dwie trzema sztukami
z Mateuszem KremAngela
pą. Największy
leszcz Kuby
Klimka

®

/+.! $2:7)

Młoda gwardia wędkarskiej braci dobrze wróży przyszłości tego
wspaniałego hobby.

ul. Jagiellońska 29/U1, 58-560 Jelenia Góra - Cieplice
tel./fax 075 755 71 40
kom. 607 720 825
e-mail: phu.many@wp.pl

Fot. Organizatorzy

Książnica Karkonoska ogłasza II konkurs literacki na
wspomnienia „Zachować w
pamięci – historia mojej rodziny”. Celem jest utrwalenie
faktów, wydarzeń z historii
najnowszej, które miały miejsce w naszym najbliższych
środowisku. W rodzinie, w
życiu przyjaciół, znajomych,
sąsiadów. Prace można dostarczać do Książnicy Karkonoskiej (ulica Bankowa) do
15 listopada. Więcej informacji
www.biblioteka.jelenia-gora.
pl, w Czytelni Książnicy, email:gbpjg_czytelnia@op.pl,
oraz tel. 075 – 75 259 31.
Organizatorzy nie wykluczają
druku najlepszych prac w okolicznościowym wydawnictwie
oraz obdarowania zwycięzców
cennymi nagrodami.
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Paka Buziaka wciąż na topie

Budowlańcy w muzeum

„Budowlany Dzień Muzealnika” – pod tym hasłem dziś
(7 czerwca) w ogrodach muzealnych odbywać się będzie
festyn z okazji rozpoczęcia
rozbudowy Muzeum Karkonoskiego przy ulicy Matejki.
W trakcie imprezy przygrywać
będzie zespół Jazz Aveneu.
Odbędzie się także dyskusja
z przedstawicielami wykonawców o inwestycji, dzięki
której Muzeum Karkonoskie
zyska nowe przestrzenie wystawiennicze i pomieszczenia
administracyjne. Całkowita
wartość projektu to ponad 10
milionów 300 tysięcy złotych,
z czego prawie pięć i pół miliona pochodzi ze środków UE. Po
rozbudowie MK wzbogaci się o
nowy budynek z przestronnymi i przeszkolonymi salami,
które umożliwią pokazanie
tych zbiorów, które – choć
bardzo cenne – zalegają z
braku miejsca w muzealnych
magazynach.

7 czerwca 2010 r.

7 czerwca 2010 r.

Fot. Archiwum
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ojcowie bez praw

Pan Krystian z Nikolą.
Zrobiono z niego porywacza
i osadzono na 24 godziny w
celi jak przestępcę, tylko
dlatego, że chciał spędzić z
córeczką święta. Krystian
Trąbski został oskarżony
i skazany za „porwanie”
dziewczynki, bo zabrał ją
na Wielkanoc do siebie.
W podobnej sytuacji jest
znacznie więcej ojców z
rozbitych rodzin.
Egzekwowanie polskiego prawo
stawia matki zawsze na pierwszym
miejscu, a ojców traktuje jak rodzica drugiej kategorii – piszą na
forach internetowych ojcowie, którzy zrzeszają się w nadziei, że uda
im się zmienić sytuację, która w
przypadku rozwodu czy rozstania
z matką dziecka, z automatu stawia
ich na przegranej pozycji.

Rozstanie

Ten mechanizm na własnej
skórze odczuł Krystian Trąbski z
Jeleniej Góry. Nic nie zapowiadało konfliktu z jego dziewczyną.
Wszystko się zmieniło, kiedy na
świat przyszła ich córeczka, Nikola.
– Kiedy moja dziewczyna zaszła
w ciążę, była jeszcze bardzo młoda,
kierowali nią rodzice. I tak jest do
dzisiaj. Kiedy mieszkaliśmy u mnie,
z każdym drobiazgiem Magda biegła do mamy i taty, nie rozwiązywała naszych problemów ze mną,
ale z nimi. To był powód rozpadu
naszego związku – zwierza się pan
Krystian.
Córka przyszła na świat 28 maja
2007 roku, a my rozstaliśmy się w
sierpniu 2008 roku, kiedy dziecko
miało roczek. Początkowo wszystko
było w porządku, przez pierwsze
dwa miesiące mogłem widywać
Nikolę, sami ustaliliśmy między
sobą kiedy mogę ją zabierać i

na ile. Problem
CÓRKA JEST DLA MNIE
pojawił się już w
listopadzie, nie NAJWAŻNIEJSZA. JEST DLA
widziałem się też MNIE WSZYSTKIM. BĘDĘ O
z córką na Święta NIĄ WALCZYŁ DO KOŃCA, NIE
Bożego Narodze- DAM JEJ SOBIE ODEBRAĆ
nia. Później było TYLKO DLATEGO, ŻE JESTEM
już tylko gorzej JEJ OJCEM, A NIE MATKĄ –
KRYSTIAN TRĄBSKI, OJCIEC
– mówi Krystian
TRZYLETNIEJ NIKOLI.
Trąbski.

Ograniczenie

2 grudnia 2008 roku Krystian
Trąbski złożył wniosek do sądu
Rodzinnego i Nieletnich w Jeleniej Górze o ustanowienie wizyt
z dzieckiem. Ustalono je, ale wraz
z nimi ograniczono ojcu władze
rodzicielską do ogólnego wglądu
w wychowanie i wykształcenie
dziecka.
Pan Krystian: – Sąd argumentował tę decyzję tym, że córeczka
była malutka i musiał ograniczyć
władzę jednego rodzica i dać większą władzę rodzicielską matce, by
dziecko mogło się dobrze rozwijać,
miało zapewniony odpowiednie
warunki. Usłyszałem, że takie
są zasady w polskim prawie. Powiedziano mi, że większą władzę
ojcowie dostają tylko wtedy, kiedy
matka nadużywa alkoholu lub w
rażący sposób zaniedbuje dziecko.
Nic wobec takich argumentów nie
mogłem zrobić.

Porwanie?

Z ustalonych wizyt nie wywiązywała się jednak matka dziewczynki,
która wydawała dziecko w późniejszych godzinach, nie odbierała telefonu w dniach wizyt, zamykała się,
wyjeżdżała z dzieckiem bez wiedzy
i zgody ojca. Wówczas Krystian
Trąbski wystąpił w maju 2009 roku
do sądu o ponowne ustanowienie
dni widzenia z dzieckiem. Kolejne
decyzje i nakazy sądu nic w zachowaniu matki nie zmieniły.

Walka o dziecko
Ojciec dostaje dziecko jedynie wtedy, gdy matka porzuci je na pastwę losu. Wtedy pozbawia
się matkę praw rodzicielskich. Ale gdy takiej matce po trzech czy czterech latach się odwidzi i
będzie chciała na nowo dziecka, to wystarczy, iż złoży w sądzie wniosek, „że ustały przyczyny, dla
których ona porzuciła to dziecko” i sąd szybciutko przywraca jej tę władzę rodzicielską. I zaczyna
się kolejna walka o dziecko – mówi Krzysztof Gawryszczak, założyciel stowarzyszenia Ojcowie.
pl i doradca senackiej komisji do spraw polityki rodzinnej dla jednej z ogólnopolskich gazet.

– Kiedy przyjeżdżałem do
dziecka, była
partnerka mówiła, że mam
iść zapytać o
zgodę jej rodziców, a rodzice
kazali mi pytać
o zdanie córki.
Wiele razy odchodziłem z kwitkiem. W końcu
nie wytrzymałem. Na Wielkanoc
w Wielki Piątek zabrałem dziecko
na normalne widzenie. Zamiast
odwieźć córkę w piątek wieczorem
zabrałem ją do zarezerwowanego
w Karpaczu pensjonatu. Miała tam
wszystko zapewnione, ubranka,
jedzenie, picie, pampersy. Napisałem matce dziecka w mailu, że
spędzę z Nikolą Wielkanoc i że ma
się nie martwić. Miałem wyłączony
telefon, bo pensjonat był położony
w górnej części Karpacza, gdzie nie

Gdzie
po pomoc?
Jelenia Góra: Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Jasna 11, pn., śr., pt. W godz.
16.00 – 18.00, tel. 75 642 20 17, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Al. Jana Pawła II
7, od 08:00 do 20:00 od poniedziałku do
piątku tel. 75 64 39 100 ; 607 550 453,
portal internetowy ojcowie.pl.
zawsze był zasięg. Nie zdawałem
sobie sprawy z tego, że zostanę
potraktowany jak porywacz. Bo
czy można porwać własne dziecko?
Nikola miała wszystko co było jej
potrzebne, była najedzona, umyta,
przebrana, uśmiechnięta, miała
tam mnóstwo atrakcji – mówi
ojciec ze łzami w oczach.
Dwa dni później podczas jednego ze spacerów złapał zasięg w
telefonie komórkowym. Zadzwoniła kuzynka i powiedziała, że jest
poszukiwany w całej Polsce przez
policję. Myślał, że to żart. Zadzwonił jednak na policję w Kowarach
i zapytał czy to prawda. Wówczas
został poinformowany, że jest
poszukiwany za porwanie dziecka
i ma się jak najszybciej zgłosić na
komisariat. Chwilę później pod pen-

sjonat podjechał radiowóz i Krystian trzypokojowe mieszkanie i doPróbowaliśmy skontaktować się z
Trąbski został zatrzymany, a dziecko brą pracę. Była żona mieszka w matką Nikoli, ale jedyny numer teletrafiło pod opiekę matki.
małym mieszkanku z rodzicami fonu, jaki kobieta podała ojcu dziecka
i babcią. Obecnie też pracuje, a jest wyłączony i nie odpowiada.
Nikolą zajmują się dziadkowie –
Kara
Angelika Grzywacz
– Na „dołku” spędziłem 24 go- mówi Krystian Trąbski.
dziny. Przyjechała pani prokurator, wyjaśniłem jej wszystko.
Sądy faworyzują matki
Opowiedziałem o tym, że matka
Okazuje się, że sprawa Krystiana Trąbskiego nie jest odosobniona. Co roku do Terenowego
nie chce mi wydawać dziecka
Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze wpływa ponad trzydzieści wniosków od
w dniach ustalonych przez sąd.
ojców, którzy mają problem z wyegzekwowaniem od matek swoich dzieci sądowych nakazów
Powiedziałem, że córka miała
wydania dziecka na widzenia.
wszystko co było jej potrzebne, i że
chciałem z nią tylko spędzić święta.
– Luki prawne natomiast i brak instrumentów powoduje, że matki, które nie
Pani prokurator powiedziała, że
stosują się do nakazów sądu, czują się bezkarne. Widzą, że zgodnie z prawem
wszystko rozumiem, ale i tak musi
nic im nie można zrobić. Mieliśmy takie przypadki, kiedy matki zamykały
mnie ukarać, bo takie jest prawo. Zasię z dziećmi, wykorzystywały takie argumenty, jak podejrzenie, że
proponowała, żebym dobrowolnie
dziecko jest przez ojca molestowane. Mieliśmy nawet taki
poddał się karze siedmiu miesięcy,
w zawieszeniu na dwa lata. Nie
przypadek, kiedy matka wmówiła dziecku, że jest przez ojca
miałem wyboru, ale nie czułem się
molestowane seksualnie. Zrobiła to tylko po to, by odebrać
winny, bo nic złego nie zrobiłem.
ojcu prawo do córki. Sprawdzamy każdy zgłaszany do
Poddałem się tej karze bo nie chcianas przypadek, dokumentujemy poszczególne sprawy
łem kłopotów, bałem się, że nie będę
i wysyłamy pisma na policję czy do prokuratury oraz
mógł się widywać z Nikolą – mówi
pan Krystian.
sądu rodzinnego i nieletnich. Nie znam jednak ani jednego
W kwietniu Krystian Trąbski
przypadku, któremu udałoby się pomóc w takim sensie,
złożył kolejny wniosek do sądu
że sąd przyznałby prawa opieki nad dzieckiem ojcu, a nie
rodzinnego i nieletnich o ustamatce. Problem polega na sfeminizowaniu polskiego prawa
nowienie przez sąd dni i godzin
rodzinnego. Przy rozwodach czy rozstaniach się rodziców, sądy
widzenia z córeczką. Teraz z
niecierpliwością czeka na decyzję
z automatu przyznają opiekę nad dziećmi matce, a ojcom przyznają
sądu. Obawia się, że matka Nikoli
jedynie prawo do widzenia się z potomstwem. Kobiety natomiast winą
będzie dążyła do pozbawienia go
za rozstanie obarczają mężczyzn, których karzą uniemożliwiając im
praw rodzicielskich, argumenwidzenie się z dziećmi – mówi Józef Pawłowski, prezes Terenotując sprawą „porwania”. Ojciec
wego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze.
zapowiada, że nie podda się. Ma

Ryż z jabłkiem i rodzynkami na słodki obiad
Żadne z badań nie dowiodło jeszcze dlaczego słodycze najbardziej smakują
dzieciom przed obiadem. Mniej więcej na
godzinę przed głównym posiłkiem każda
mama słyszy niezmiennie: ,,mogę czekoladkę?”

Zamiast przyzwyczajać dziecko do niezdrowych
słodkości, zaproponujmy mu zamianę. Ze słodkiej przystawki na… słodki obiad, którym może
być np.: ryż z jabłkami. Owocowy dodatek to
typowo polski sposób na urozmaicenie dań zawierających owo smakowite ziarno, którego początki sięgają 4000 roku p.n.e. Legenda głosi, że
ludzie poznali ryż dzięki dzikiemu zwierzęciu. W
owym czasie cała Azja cierpiała głód z powodu
deszczy i powodzi, ludność musiała więc polować na zwierzęta. Pewnego dnia do jednego z
domostw zakradł się dziki pies, który na swym
ogonie przyniósł kilka tajemniczych ziaren. Zamiast zabijać przybysza, chłopi zebrali nasionka i
zasadzili na okolicznych podmokłych polach. W
ten sposób zaczęła się uprawa ryżu.
Ryż dodaje energii na cały dzień, gdyż
jest bogatym źródłem węglowodanów, poza tym ryż biały jest doskonałym pokarmem dla
dzieci, ponieważ jest lekkostrawny i działa łagodząco na małe brzuszki. Ryż mogą jeść zarówno zdrowe maluchy, jak i te, które nie tolerują glutenu z powodu celiakii (inaczej choroba trzewna). Dlatego warto pomyśleć o wykorzystaniu tego uniwersalnego ziarna w diecie
naszego malucha, który na pewno będzie zachwycony, jeśli podamy mu na obiad ciepły ryż
z jabłkiem i rodzynkami. Aby urozmaicić proponowaną potrawę, możemy posypać go cynamonem lub polać słodką śmietanką. Ryż biały sam w sobie jest lekko słodkawy, dlatego tak
dobrze komponuje się z wszelkimi owocami oraz słodkimi sosami.
Niestety, nie zawsze mamy czas na przygotowanie kompletnego dania obiadowego. Obieranie jabłek, gotowanie ryżu, zapiekanie ich w piekarniku zabiera sporo czasu,
dlatego warto sięgnąć po prawie gotowy ryż z jabłkiem i rodzynkami (np. Fit`s ﬁrmy Konpack). Ryż użyty w tym daniu, to ryż parboiled, który nigdy się nie skleja, zawsze jest sypki i
puszysty. Dzięki niemu zaledwie w kwadrans możemy stworzyć przepyszny obiad dla całej
rodziny. Wystarczy włożyć torebkę Ryżu z jabłkiem i rodzynkami Fit`s do wrzącej wody i
gotować pod przykryciem około 15 minut. Nie trzeba martwić się o świeże jabłka ani soczyste rodzynki, bo są one już wewnątrz torebki. Wystarczy posypać całość cynamonem lub
polać słodką śmietanką i danie gotowe. Będzie ono na pewno doskonałą obiadową alternatywą, zarówno smaczną, jak i pożywną. www.konpack.pl

Do wygrania koszt z produktami Konpacka: wytnij kupon i przyjdż we wtorek
08.06.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M. C
Skłodowskiej 13/2
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WIDZIANE Z DYSTANSU

Kampanijny
show
No i wreszcie można sobie poczytać, o czym w kokpicie samolotu
prezydenckiego gadano. Wyjaśniło
to niewiele, bo jakoby Rosjanie
zamatyczyli stenogram, a Polacy ze
„ślepym zaufaniem” wszystko kupili. Okazało się, że upublicznienie
zawartości tylko jednej skrzynki stawia więcej pytań niż odpowiedzi.
Rząd ustąpił pod naporem zmasowanych żądań prawej strony,
ale wiadomo, że jej nie dogodzi,
bo to byłoby mało medialne. Stada
dziennikarzy zapraszają polityków
i lotników, każdy coś tam mówi i
choć do sprawy nic nie wnosi, ale
the show must go on. I o to chodzi,
bo choć kampania prezydencka w
już po półmetku, nadal tylko szum,
a konkretów brak.
Rewitalizacja Rady Bezpieczeństwa Narodowego o szerokim
spektrum politycznym wzbudziła
pomruki po stronie PiS, ale niezbyt
głośne, bo i tak, w wypadku wygranej, można ją zmienić, a nawet
jakby było to niewygodne, to nie
zwoływać. Przecież śp. Lech Kaczyński swojej kadłubkowej rady i tak nie
zwoływał, bo po pierwsze nic nowego od tego zgromadzenia swoich
wiernych pretorian by nie usłyszał, a
po drugie i tak On z Bratem żadnych
porad nie potrzebowali.
Swój stosunek do owego ciała
pokazał niezwłocznie Brat posyłając
– sprzecznie z procedurami – na jej
obrady swojego przedstawiciela
Jak mam wybierać na prezydenta
człowieka, efekt propagandowy
bardziej ceniącego od poszanowania
reguł konstytucyjnych kraju, którego chce być prezydentem? Przecież
prezydent jest od stania na straży
konstytucji i kandydat prawnik
powinien o tym wiedzieć. A do tego
zagranie kartą smoleńską było dość
niesmaczne.
Mianowanie urzędników i nowych dowódców nie tego wyznania
politycznego też opluto. Ale niezbyt,
bo zawsze można ich odwołać.
Sprawa natomiast skomplikowała
się z prof. Belką. Jego wybór, nawet
w wypadku przegranej Komorowskiego, byłby nieodwołalny. Musi
dotrwać do końca długiej kadencji.
I dlatego i PiS i SLD, a nawet PSL poczuli się zagrożeni. PiS – z powodów
zrozumiałych, bo to profesjonalista i

PLOTKI
I FAKTY
Miał poseł nosa

nie ich kandydat, SLD, by ewentualnie zostawić sobie furtkę do koalicji
z PiS po wyborach do sejmu, a PSL
jak zwykle się nadyma i obraża, bo
nikt z nimi nie uzgadniał. Czy proces
przepuszczenia kandydata przez
sejm się uda – zobaczymy.
Rozpoczęła się też walka na
spoty. Komorowski cofnął się do
międzywojnia, kresów, Solidarności
i stanu wojennego. Sztab Kaczyńskiego go przebił, bo nie tylko zdjął
swojemu kandydatowi okulary i
zabrał pianino, ale dał pióro do ręki.
A wszystko to w cieniu najstarszego
dębu w Polsce.
Co to jednak przywiązanie do
dębu mówi o kandydacie? Przecież
te spoty, to nie miały być utwory
prezentowane w ramach festiwalu
filmów krótkich. One miały wyborcy pomoc w podjęciu decyzji. A
tu wyścigi, kto jest prawdziwszym
Polakiem. Czy jest wystarczająca
gwarancja, ze ów prawdziwszy
będzie lepszym prezydentem?
W każdym razie przekazano nam
komunikat, że obydwaj kandydaci
mają zainteresowanie drzewami.
Szkoda tylko, że żaden z nich nie
usiadł pod czarnoleską lipą w Żelazowej Woli z Biskupinem w tle.
Taki obrazek byłby jeszcze bardziej
polski.
Tak sobie patrzę na te gry i zabawy i boję się 20 czerwca, bo
właściwie nie wiem kogo mam wybrać i dlaczego. Kaczyński miał być
spokojny i pożegnany z IV RP, a tu,
w dyskusji z prof. Staniszkis znów
pojawiły się stare tony. Może pomogłaby jeszcze jakaś nowa tragedia,
to wówczas znów, zamiast mówić
o rzeczach poważnych, mógłby
poświęcić kolejne zgromadzenie
poszkodowanym.
Komorowski natomiast wali gafę
za gafą, ale widać, że jego sztab się
uaktywnił i udało mu się w ostatnim
czasie parę zgrabnych ruchów. Też
nie mówi zbyt dużo o swoich planach, ale jego posunięcia pokazują
o co mu chodzi. Tylko trzeba się
wysilić, aby je prawidłowo odczytać,
a to nie jest komunikat trafiający do
tłumu. O innych kandydatach nie
mówię, bo robią tylko chórki. .

Paweł Kucharski

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Poseł Marcin Zawiła – kiedy
pewnego poranka nieopatrznie – leżąc jeszcze w poselskim łóżku pokoju hotelu
sejmowego, zahaczył ręką o
sznur lampy stojącej na półce,
ta z hukiem zleciała prosto na
poselski nos. Uraz był nie do
uniknięcia. Z przekrwionym i
spuchniętym nochalem poseł
udał się na salę obrad, a pech
chciał, że musiał przedstawić
na mównicy jakiś problem. W
tym samym czasie gruchnęła
wieść, że pewien parlamentarzysta po pijanemu rozbił
się o szklane drzwi hotelu
sejmowego tłukąc je w drobny
mak. Nazwiska sprawcy nie
podano, a Marcin Zawiła na
próżno się tłumaczył swoją
nocną przygodę wzbudzając
jeno uśmiechy politowania.
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Janusz, jak by wam w
ratuszu…

Podziękowali
za likwidację

Nietypowy baner pojawił
się na elewacji kamienicy przy
placu Niepodległości. Jego
autorzy wyrażają wdzięczność prezydentowi miasta za
likwidację sklepu nocnego,
który mieścił się na parterze
tej narożnej kamienicy. Nie
wszyscy byli zadowoleni z
tego sąsiedztwa. Sklep odwiedzali bowiem, zwłaszcza
po zapadnięciu zmroku, niedopici i wulgarni klienci.
Od pewnego czasu ludzie
mają spokój, a lokal czeka
na nowego gospodarza. Ile
zasługi w likwidacji sklepu
ma prezydent, a ile prawa
rynku? Czy baner ten można
więc traktować jako wyraz
nadgorliwości? A może doszukać się w sensie zawartych
tam słów ironii?

– … groził czasem jakiś potop,
to pamiętaj:

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

– „O ósmej na arce”!

Janusz Nagórny, doradca prezydenta Jeleniej Góry, Bogdan Nauka, dyrektor Zdrojowego Teatru
Animacji, reżyser najnowszej premiery ZTA „O ósmej na arce”.
anzol

OKIEM NACZELNEGO

Tor
przeszkód
Pewnego pięknego wiosennego
popołudnia chciałem błysnąć popisem rowerowej ekwilibrystyki
i zręcznie ominąć słup latarni po
węższej stronie (od krawężnika)
chodnika ulicy Słowackiego. Przekonałem się, że rower bywa wywrotny.
Zaryłem dłonią o wyboisty trotuar
jeleniogórski, co skutkowało dość
bolesnym stłuczeniem i… felietonem.
Już myślałem, że będziecie musieli, drodzy Czytelnicy, odpocząć
od mojego słowotoku. Z trudem
wbiłem w klawiaturę to, co najpotrzebniejsze. Potem ratowałem się
okładem i nadzieją, że potworny
ból nie oznacza złamania. Szczęśliwie: nie oznaczał. Nacieranie

smarowidłami, których pewnie i
sama Włoszczowska (przepraszam
za porównanie mej skromnej osoby
do Jej wielkiej choć filigranowej
postaci) używa, pomogło na tyle, że
przestało boleć piekielnie, a pobolewało tylko lekko.
Pomyślałem wtedy, że wspólnym
doświadczeniem wszystkich rowerzystów – niezależnie od stopnia
zaawansowania i sławy – bywa
wywrotka. Ta przywołuje człowieka
do porządku i sprawia, że – przynajmniej na jakiś czas – pychę i samouwielbienie typ ludzki – pokorniejąc
- odkłada do magazynu złych cech
charakteru. Choć im większa ranga
upadającego, tym większy rozgłos. I
pychy na skromność jakoś zamienić

się nie da. Mnie upadającego nie nadgarstkiem powinienem siedzieć
widział, na szczęście, nikt. Ale byłby na czterech literach i nie narzekać na to, co władza określiła, że
obciach!
Piszę o tym nie po to, aby na fali świetnym jest. Bo przecież wersja
modnego ekshibicjonizmu przeżyć oficjalna jest taka, że cała Polska
osobistych nagłośnić swoją nie- powinna nam zazdrościć wspaniałej
zgrabność. Nie mam też pretensji sieci rowerowych dróg, po których
do tych, którzy stawiali latarnię, że tak chętnie śmiga twarz Jeleniej
zamontowali ją za blisko krawężni- Góry, czyli Włoszczowska Maja,
jeleniogórzanka
ka, choć – gdyby
w Warszawie
stała pięć centymetrów dalej, GDYBY ROWERZYSTÓW BYŁO urodzona.
MNIEJ, TO Z PEWNOŚCIĄ
Bo przecież
bez kłopotu bym
MIASTU ZNACZNIE ŁATWIEJ
nasze miasto
się zmieścił. Nie.
BYŁOBY SIĘ ROWEROWĄ
jest tak bardzo
Upadek, a raczej
STOLICĄ POLSKI, BO I
jego skutki, spra- PONARZEKAĆ NIE BYŁOBY KOMU. przyjazne dla
rowerzystów, że
wiły, że stałem
dba o ich kondysię nad wyraz
czuły na wszelakie wertepy, uskoki, cję montując stojaki do przypinania
wyrwy, dziury, wysokie krawężniki, bicykla na wysokości stóp, co by
wyboje. Krótko: na cały tor prze- sobie niewygimnastykowani cykliści
szkód, bo tak można określić rowe- poćwiczyli troszkę kręgosłup. A przy
rowe trakty miasta pretendującego okazji upaćkali łapska błotem i psimi
do miana kolarskiej stolicy Polski. odchodami, których ze „sprzątanych
Powiecie, że z kontuzjowanym inaczej” chodników i ulic, trochę na

pamiątkę zabrały opony. Stojaków
jest oczywiście mało, fakt. No, ale po
co ma być więcej? Wszak w Jeleniej
Górze nikt rowerów nie kradnie!
No, już nie narzekam. Jest jak
jest. Mnie zwinęli rower jeden.
Radnemu Cezaremu Wiklikowi
– nie chcę skłamać co do liczby
– ale kilka na pewno. Od kiedy
przemieszczanie się na rowerze po
mieście nie stało się tylko przywilejem posiadaczy żeliwnych ukrain
ewentualnie składaków marki
Wigry z Rometu, lecz sposobem
na dotarcie do celu dla tysięcy
posiadaczy jednośladów różnych,
dużo słyszymy o tej przyjaźni i
otwartości miasta dla całej rzeszy
rowerzystów.
Jedyna miejska (podkreślam:
ściśle miejska) ścieżka (prowadząca zresztą donikąd), którą
ponad 10 lat temu wytyczono
na Zabobrzu, dziś jest rozrytym
setkami wyrw duktem. Każde na-

jechanie na dziurę zapamiętałem
bardzo dokładnie szpilkowany
impulsem bólu promieniującego
od kontuzjowanego nadgarstka. I
choć bardzo starałem się nie szarżować i omijać wertepy, nie było
chyba nawet dziesięciometrowego odcinka, który przejechałbym
gładko jak po stole.
W sferze zapowiedzi jest infrastruktura, choćby wspomniane parkingi rowerowe. Wciąż za uchwyty
służą rynny i stalowe linki piorunochronów. Pewnie po to, aby w razie
burzy, tych jednośladowców po prostu jasny piorun strzelił. Gdyby było
ich mniej, to z pewnością miastu
znacznie łatwiej byłoby się rowerową stolicą Polski, bo i ponarzekać nie
byłoby komu.

Konrad Przezdzięk

PS. Nadgarstek już prawie nie
boli. Został tylko siniak.
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Rubaszny dynamizm

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Marek Prażanowski pojawił się
na jeleniogórskiej scenie w październiku minionego roku w premierze
sztuki Harwooda w reżyserii Janusza Zaorskiego „Jesteśmy braćmi!”.
Debiutował 33 lata temu w sztuce
Franciszka Zabłockiego „Sarmatyzm”
w reż. Jerzego Rakowieckiego na
warszawskiej scenie Teatru Polskiego, z którym był związany w latach
1977-79. Spektakle z jego udziałem
układały się w interesujący cykl,
przynoszący świadectwo aktorskiego rozwoju. Występował później w
teatrach: im. Juliusza Osterwy w
Lublinie (1980-83) oraz warszawskich: Syrena (1983-92), Operetce
Warszawskiej (1993-94), Muzycznym

„Roma”(1994) i Sabat (2001).
Znajoma twarz z ekranu
Prażanowski trafił po raz pierwszy
na kinowy ekran w roli Stanisława,
syna Gabriela Narutowicza w obsypanym nagrodami (m.in. na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni) z berlińskim Srebrnym
Niedźwiedziem na czele dramacie
politycznym na podstawie wydarzeń
autentycznych Jerzego Kawalerowicza „Śmierć prezydenta” (1977)
u boku Zdzisława Mrożewskiego i
Marka Walczewskiego.
Uważni telewidzowie mogli go
dostrzec w dwóch serialach: „Przyjaciele” (1981) Andrzeja Kostenki czy
wyróżnionym na włoskim festiwalu

Teleconfronto za oryginalny, wolny
od retoryki sposób pokazania życia
wsi polskiej w czasie okupacji hitlerowskiej „Popielec” (1982) Ryszarda
Bera. Pojawił się także gościnnie
w sitcomie Polsat „13 Posterunek”
(1998) oraz serialach Jerzego Gruzy:
„Gosia i Małgosia” (1998) i „Tygrysy
Europy” (1999).
Zagrał niewielką rolę prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”
w dwóch odcinkach serialu Jana Łomnickiego „Dom” (2000). Znalazł się
także w obsadzie telefilmu Krzysztofa
Krauzego „Wielkie rzeczy” (2000). Był
dyrektorem szpitala w operze mydlanej TVN „Na Wspólnej”, dozorcą w
uhonorowanym wieloma nagrodami
dramacie Andrzeja Barańskiego „Parę
osób, mały czas” (2005) z Krystyną
Jandą w roli głównej. Na planie utrzymanego w liryczno-komediowym
tonie filmu Michała Kwiecińskiego
„Statyści” (2006) pracował z Kingą
Preis i Bartoszem Opanią. Wystąpił

Jako Jerzy Fryderyk Haendel w „Kolacji na cztery ręce”.

W 1977 roku Marek Prażanowski ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wraz z takimi powszechnie dziś
znanymi z małego i dużego ekranu aktorami jak Mirosław Konarowski, Laura Łącz, Cezary
Morawski, Barbara Rabczak-Bursztynowicz, Tatiana Sosna-Sarno, Grażyna Szapołowska
czy Marcin Troński.

Bliski nieznajomy

W Teatrze im. Norwida zaczął od roli
Michaela Manxa w mrocznej komedii
wybitnego angielskiego dramatopisarza i prozaika Ronalda Harwooda „Jesteśmy braćmi?” w
reż. Janusza Zaorskiego
(2009). Zagrał tu przekonywująco dynamicznego,
pewnego swojej pozycji
rozsławionego w świecie teatru cynicznego i
egocentrycznego reżysera, który
dla rozkwitu
własnej sławy gotów jest
sprzedać duszę diabłu.
Popularność i uznanie
wśród jeleniogórskiej publiczności zdobył
rolą jednego z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki
baroku - Jerzego Fryderyka
Haendela, którego na szczyty
kariery wyniósł nie talent, lecz
schlebianie władzy i publiczności, a
kariera okupiona była utratą godności w spektaklu Paula Barza „Kolacja
na cztery ręce” w reż. Bogdana Kocy
(2009) prezentowanym w Pałacu
Paulinum.
Samą mimiką Prażanowski potrafił
przekazać treść myśli osiadłego w
Londynie niemieckiego kompozytora
i organisty, podziwianego przez całą
Europę, skutecznie unikającego osobistej konfrontacji z kolegą po fachu
- Janem Sebastianem Bachem (w
tej roli znakomity Bogdan
Koca), z którym siłą rzeczy
go porównywano.
Irytującymi wypowiedziami swego pełnego
werwy bohatera umiał
tym samym rozbawić
nawet najbardziej
wybrednego i

także w telenoweli TVP2 „M jak
miłość” (2007), serialu sensacyjnokryminalnym Polsat „Prawo miasta”
(2007), serii TVN „Teraz albo nigdy!”
(2008), serialu Polsat Jarosława
Żamojdy „Skorumpowani” (2008)
i operze mydlanej TVP2 „Barwy
szczęścia” (2009).

Fot. Archiwum

Kadr z ﬁlmu „Zero”. Bogdan Koca po prawej.

i telewizyjny. Jeleniogórzanie w lutym br. mieli okazję dostrzec jedną z
jego ostatnich ekranowych ról podczas
13. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ZOOM –
ZBLIŻENIA, gdzie w
filmie Kasi Adamik
i Agnieszki Holland
„Janosik. Prawdziwa historia” (2009)
p o j a w i ł s i ę j a ko
drugi sędzia.
Tymczasem w ramach trzeciej edycji
Festiwalu Reżyserii

Z Małgorzatą Osiej-Gadziną jako Michael Manxa
w mrocznej komedii angielskiego dramatopisarza i
prozaika Ronalda Harwooda.
aktorstwa: wiarygodności i umiejętności nadania znaczenia drobnym
gestom.
Teraz oglądamy go we francuskiej
komedii bulwarowej z podtekstem
autorstwa Francisa Vebera „Kolacji dla
głupca” w reż. Stefana Szaciłowskiego
(2010), gdzie stworzył zupełnie inną
drugoplanową postać nadgorliwego
i nieporadnego życiowo dziwaka
– kontrolera
podatkowego

Luciena Chevala. I wypadł imponująco. Roli korpulentnego urzędnika
oddaje się Prażanowski z zaangażowaniem godnym podziwu. Na
scenie jest postrachem nieuczciwych
obywateli; rubaszny, prosty, ale i
ostry, jak trzeba. Czekamy na kolejne
udane role!

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Luis Chevel, stetryczały kontroler podatkowy u boku
Marlene Sasseur (Katarzyna Janekowicz) w „Kolacji
dla głupca”.

Dyrektor teatru na wielkim ekranie
Zanim Bogdan Koca objął staW nadchodzący wtorek (8 czerwca) podczas pierwszego
nowisko
szefa jeleniogórskiego
dnia trwającego 3. Festiwalu Reżyserii Filmowej w Świdnicy
jednym z gości honorowych będzie Bogdan Koca. Organi- Teatru im. Norwida, dał się poznać jako wszechstronny aktor
zatorem jest Świdnicki Ośrodek Kultury.
teatralny, filmowy

wyrafinowanego widza. Jako Haendel
daje Prażanowski prawdziwy
popis swego dojrzałego

Filmowej w Świdnic y p r e z e n t o wa n y
będzie obraz Pawła
Borowskiego „Zero”
(2009), gdzie Bogdan Koca wcielił się
w bezimienną postać
detektywa. Film, który
przyniósł reżyserowi dwie
Tarnowskie Nagrody Filmowe
za debiut i nagrodę główną na
Film Festival Filmfest DC w
Waszyngtonie, będzie walczył w konkursie o Złotego
Dzika. A po projekcji filmu,
czyli 8 czerwca br. w Sali
Teatralnej Świdnickiego
Ośrodka Kultur y przy

Patronat medialny nad festiwalem
objęła Świdniczka.com.

Rynk u 43, o fenomenie
sztuki filmowej
i aktorstwie
opowie sam
Bogdan
Koca.

Zwarcie Pana
i Chama
19 czerwca o godz. 19 w Teatrze

(tejo) im. Norwida (Scena Studyjna)

Bogdan Koca w życiowej roli
szefa Teatru im. Norwida.

Fot. Konrad Przezdzięk

Każda rola Marka Prażanowskiego emanuje szczególną
siłą właściwą tylko największym aktorom naszych czasów
mówiących ze sceny. Te produkcje teatralne i filmowe, w
których niegdyś brał udział, nie zawsze były godne jego
talentu.

wystawiona zostanie ostatnia
premiera mijającego sezonu,
sztuka „Drugie Zwarcie” Jerzego
Łukosza. W dramacie ścierają się
dwa światy: Pana (intelektualisty)
i Chama (wykluczonego). To paraboliczna przypowieść o domu,
w którym – po decyzji o jego
remoncie – budzą się upiory. Tekst
ma sporo aluzji do codzienności.
Grają: Elwira Hamerska-Kijańska,
Anna Ludwicka, Marta Łącka,
Robert Dudzik, Igor Kowalik oraz
Tadeusz Wnuk. Jerzy Łukosz to
prozaik, dramaturg, eseista oraz
autor wielu sztuk teatralnych.
W Teatrze Norwida Waldemar
Krzystek zrealizował jego dramat
pt. „Hauptmann”).

(tejo)

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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Przyroda w kadrach mistrzów

Wystawa będzie czynna tylko do 27 czerwca.
W poniedziałek (7 czerwca) w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż ekspozycji prac laureatów dorocznego
konkursu fotograficznego
Wildlife Photographer of the
Year 2009, organizowanego od 1964 r. przez BBC Wildlife
Magazine i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Wykładowca gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Hubert
Bilewicz wygłosi w nadchodzące
środę i czwartek wykłady o wzornictwie. 8 czerwca o godz. 12
tematem prelekcji będzie historia
mebli z metalowych rurek, a o
godz. 17: awangarda, rewolucja
i dizajn. 9 czerwca w południe
Bilewicz opowie o polskim dizajnie
międzywojennym, a o godz. 17 – o
historii pewnej rezydencji dla
głowy państwa

Czary w bibliotece

Zdrojowy Teatr Animacji proponuje w nadchodzący wtorek
bajkowe przedstawienie dla dzieci
„Czarownice w bibliotece” wg
opowiadań francuskiego pisarza
Pierre’a Gripari’ego. Areną sztuki
jest Książnica Karkonoska. W
przedstawieniu Michała Dzierlatki
grają: Dorota Fluder, Lidia Lisowicz,
Radosław Binek oraz Sławomir
Mozolewski. Godz. 9 i 10. 30.

„Dobrze” dla studentów

W nadchodzący czwartek (10
VI) odbędzie się premiera studencka refleksyjnej komedii „Dobrze”
Tomasza Mana w reżyserii oraz
opracowaniu muzycznym autora.
To sztuka o pozytywnym myśleniu
wbrew bardzo przykrym przeciwnościom losu. Początek przedstawienia o godz. 19.00 na scenie
studyjnej.

Bajkowe zwiedzanie
Omówieniu specyficznych
pozycji na rynku księgarsk i m by ł o p o ś w i ę c o n e
ostatnie spotkanie w Antykwariacie Pod Arkadami,
gdzie Olga Danko opowiadała o przewodnikach dla
dzieci jako regionalnym
produkcie turystycznym.
Inspiracją była nowość wydawnicza AD REM, czyli „Bajkowa Jelenia Góra”, pozycja zawierająca
propozycję zwiedzania miasta
dla najmłodszych turystów oraz
ich rodziców. Wszystko przedstawione w baśniowej rzeczywistości wykreowanej przez Joannę
Peczenenko. Ten przewodnik to
nie tylko książka, lecz także bajki
nagrane przez aktorów Teatru
M a sk a , n ot e s i k ,
Fot. Konrad Przezdzięk

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
O wzornictwie w BWA

– To najbardziej ceniony
i największy
w świecie
konkurs fotografii dzikiej
przyrody. Na
u b i e g ł o ro c z ną edycję
zgłoszono
ponad 43 t ysiące zdjęć,
w y ko n a nyc h
przez ponad
trzy tysiące
siedemset fotografów z 94
krajów.
Wystawę
tworzą prace
n a g ro d z o n e i w y ró ż n i o n e w
kilkunastu kategoriach. Po raz
dr ugi są na niej trzy zdjęcia
z Po l s k i . Ó s m y r o k z r z ę d u

kredki, karnet na pieczątki i inne
dodatki czyniące z tego wydawnictwa atrakcyjny produkt.
Olga Danko podkreśliła, że
Jelenia Góra i okolice to pionierski
region w wydawaniu tego rodzaju pozycji. Pojawił się, między
innymi, jakiś czas temu bajkowy
przewodnik po Karpaczu pióra
Marii Nienartowicz. Prelegentka
podkreśliła, że w innych miastach także wydawano podobne
pozycje, ale były one pisane raczej
językiem dorosłych w szacie graficznej odpowiadającej gustom
najmłodszych.
Przewodniczka zaznaczyła, że
to bardzo specyficzne wydawnictwa turystyczne, ponieważ nie
są przeznaczone dla gości spoza
regionu.

Archiwalnie na ekranie

Co działo się w Jeleniej Górze 30,
20 i 10 lat temu? Warto to zobaczyć
na archiwalnych filmach z kolekcji
Zbigniewa Dygdałowicza z Pracowni Dokumentacji Audiowizualnej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
Początek pokazów w ramach
dorocznego cyklu „Archiwalia”
– 11 czerwca (piątek) o godz. 17
w Książnicy Karkonoskiej (sala
konferencyjna).

Fot. Tejo

ZDRÓJ OKIEM DZIECKA
12 czerwca odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem: „Cieplice – mój dom, moja
ulica”. Wydarzenie zaplanowano
w Muszli Koncertowej w Parku
Zdrojowym. Imprezę poprowadzi
– tradycyjnie – Tomasz Kamell.

„W tym sęk”
pod ratuszem

W ramach cyklu Ratuszowe Lato
12 czerwca odbędzie się koncert
w wykonaniu zespołu „W tym sęk”.
Początek o godz. 19.00 na Placu
Ratuszowym, a w razie deszczu w
(tejo) Klubie „Kwadrat” przy ul. Bankowej
28/30.

W programie: rozdanie nagród
, występy wokalno-t aneczne
dzieci z cieplickich przedszkoli i
szkół podstawowych. Początek o
godz. 13.00.

Dyplomy na pożegnanie

(tejo)
W środę, 9 czerwca,
odbędzie się kolejne spotkanie
promocyjne,
któr ego tematem będzie
książka Przemysława
Wiatera „Walonowie u
Ducha Gór. Podziemne
skarby Karkonoszy i Gór
Izerskich”. Początek o
godz. 18.

Dziecięce śpiewy

Dwa dni potrwa XX Festiwal Piosenki Dziecięcej „Zabobrze ‘2010”,
który rozpocznie się w nadchodzący
piątek (11 czerwca o godz. 14.00)
konkursem młodych wykonawców,
a zakończy 12 czerwca o godz. 11.00
ogłoszeniem wyników i koncertem
laureatów w sali teatralnej.

wystawa wpisuje nasz kraj na w M u z e u m P r z y r o d n i c z y m , pokazania zdjęć o wspomnianej
temat yce. Tym
listę kilkudziesięciu państw najwłaściwszym miejscu do
razem wystana wszystkich kont ynentach,
wa w c a ł o ś c i
gdzie już od wielu lat
znajduje się
rokrocznie ogląda ją pow Pawilonie
nad milion osób, z czego
Nor weskim.
w Polsce ok. 70 tys.
Stało się to
Podobnie jak w latach
możliwe po
poprzednich wystawa trafi
aranżacji pow 2010 r. do 12 miast. Jemieszczenia
lenia Góra znalazła się na
ze stałą wytrasie ekspozycji po: Wschostawą ptawie, Koszalinie, Szczecinie,
ków.
Bielsk u-Białej i Bytomiu.
Później wystawa trafi do: Orzeźwiająca kropla deszczu
(tejo)
Z a ko p a n e g o , B i a ł ow i e ż y,
Bydgoszczy, Warszawy, Wrocławia i Kalisza.
Areną jeleniogórskich wyPatronat Honorowy nad wystawą w Polsce objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
staw „Fotografia dzikiej przyrody” bywały do tej pory bywały
Minister Środowiska. Organizatorem tourne wystawy po Polsce jest Agencja Zegart. Partnerami
także inne jednostki kultur y,
wystawy w Polsce są: Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. W
choćby Biuro Wystaw ArtystyczJeleniej Górze patronem medialnym imprezy jest portal i tygodnik „Jelonka.com”.
nych. Wszystko z braku miejsca

Część absolwentów PSM I i II stopnia podczas majowego koncertu w
Filharmonii Dolnośląskiej.
Absolwenci Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. Moniuszki odbiorą w nadchodzącą
środę dyplomy potwierdzające ich
średnie wykształcenie muzyczne
i prawo do wykonywania zawodu
muzyka instrumentalisty. Tegoroczni absolwenci 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. Wszyscy pojawią się 8 czerwca w Sali Miodowej

„Migawki” Wiklendta w JTF
Nestor jeleniogórskich fotografików
Jerzy Wiklendt pokaże 10 maja (czwartek) swoje najnowsze
zdjęcia na wystawie
w Galerii Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego.
Tym razem twórcę zainspirowały wspomnienia, które ożyły podczas
ubiegłorocznego pobytu
we Wrocławiu, mieście, z

którym Jerzy Wiklendt w przeszłości
był związany zawodowo. – Przed
ratuszem była wystawa p.t. „Kontrkultura: happening-graffiti” zorganizowana przez wrocławski oddział
Instytut Pamięci Narodowej z okazji
obchodów Roku Kultury Niezależnej

– mówi autor. – Mając przy sobie
analogowy aparat „Leica mini 3”
nie omieszkałem zarejestrować
graffiti, ale tylko niektóre, ponieważ miałem niewiele klatek do
dyspozycji – dodaje.
Jerzy Wiklendt świetnie pamięta działalność alternatywnej
opozycji młodzieżowej, którą
symbolizowało już w latach 70
XX wieku specyficzne graffiti, stąd
jego fascynacja tym przejawem
ulicznej sztuki plastycznej. Autor
mieszkał we Wrocławiu, kiedy swą
sławę zdobywała Pomarańczowa
Alternatywa. – Pamiętam
te

Filharmonii Dolnośląskiej, gdzie na
godzinę 17 przewidziano wręczenie
dyplomów, a później – koncert.
Bilety kosztują pięć złotych.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
czasy tym bardziej, że właśnie na tymże
poszerzonym
odcinku ulicy Świdnickiej (gdzie
mieszkałem), to
jest między
zegarem a
rynkiem,
odbywała
się większość wydarzeń przez
nią organizowanych – wspomina
fotografik.

(tejo)
FOT. ARCHIWUM J.
WIKLENDTA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Targowiska w rękach kupców

Tort i ﬁnalizacja umowy pracowników „Ryneczku” z
Zabobrza.
Handlowcy z targowisk Zabobrze i Flora zwieńczyli kilkuletnie starania o przejęcie zarządzania ryneczkami podpisaniem umów dwóch nowo utworzonych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością. Przystąpiło do nich102 osoby z Zabobrza i 77 z Flory. Do 15 czerwca
mają przedstawić miastu koncepcje zagospodarowania i rozwoju targowisk.

Pierwsza została utworzona Spółka
Kupiecka Zabobrze. W miniony wtorek
w Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze przy
torcie i szampanie podpisy w umowie
nowo utworzonej spółce złożyło 77 jej
udziałowców. Radny Jeleniej Góry Ireneusz Łojek życzył kupcom „wszystkiego
najlepszego na nowej drodze życia”.
Tymi słowami idealnie wpasował się w
całą oprawę podpisania dokumentów,
po którym pokrojono ogromny tort i
wzniesiono toast szampanem.

Kto kupi pałac?

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.

(Ania)
Nożem w konkubenta

Policjanci zatrzymali 59–letnią
pijaną kobietę, która 29 maja w centrum Jeleniej Góry podczas awantury
domowej zabiła swojego partnera.
Sprawczyni grozi kara dożywotniego
więzienia.

Dużo szczęścia miał kierowca
citroena berlingo, który 31 maja
w Kaczorowie jechał z nadmierną
prędkością wypadł na łuku drogi
stracił panowanie nad kierownicą.
Uderzył w jadącego w przeciwnym
kierunku mercedesa, a następnie – w
samochód ciężarowy również jadący
z naprzeciwka. – Sprawca jechał
z naprawdę

dużą prędkością – mówił kierowca
ciężarówki uszkodzonej wskutek
zderzenia. Jako
pierwsi na miejs c u p r z y by l i
strażacy

z Kaczorowa, którzy uwolnili kierowcę z auta. Karetka pogotowia odwiozła poszkodowanego z połamanymi
nogami do szpitala w Jeleniej Górze.
Jak mówią strażacy łuk na drodze w
miejscu, gdzie doszło do wypadku,
jest bardzo niebez-

Policja zatrzymała podejrzanego
o zabójstwo 49–letniego mieszkańca Bogatyni. Do zbrodni doszło w
kwietniu podczas libacji. Sprawca
zabił współbiesiadnika, a jego zwłoki
wrzucił do Nysy Łużyckiej.

Angelika
Grzywacz
FOT.
ANGELA

Jeleniogórscy kupcy chcą pracować na swoim.

pieczny. Dwa tygodnie temu w tym
samym miejscu doszło do dwóch
wypadków jednego dnia. Nawet w
trudnych warunkach drogowych
kierowcy jeżdżą za szybko.

(Angela)

Chciał zabić matkę

Kamiennogórska policja zatrzymała mężczyznę, który chciał pozbawić
życia swoją matkę, bo miał do niej
żal. Niedoszły zabójca już siedział w
więzieniu za napad z bronią w ręku.
Teraz wróci do celi.

Podpalacze w areszcie

Na trzy miesiące aresztowano Radosława Z, Krzysztofa J. i Kazimierza
O. z Nowogrodźca, którzy mieli 26
maja podpalić halę produkcyjną w
Zebrzydowej. W środku były urządzenia, maszyny i gotowe wyroby.
Mężczyznom grozi kara do 10 lat
więzienia.

Dzięki nagraniu z kamer monitorujących centrum Złotoryi udało
się złapać trzech gimnazjalistów,
którzy zdemolowali wystawę na
podświetlonych tablicach. Swoją
agresję tłumaczyli zdenerwowaniem:
jeden ze sprawców zgubił telefon
komórkowy.

(tejo)
Zasnął w rowie

(KAM)

co może skutkować
tylko i wyłącznie na
korzyść kupców –
mówi Bartosz Mikietyn,
przedstawiciel kupców
targowiska Flora.
Wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego spółki uzyskają w
ciągu miesiąca. Dzięki temu nabiorą
osobowości prawnej, która umożliwi
kupcom podpisanie długoterminowych
umów z miastem.

Namierzeni
przez monitoring

Złapali mordercę

Na widok patrolu policji 76-letni
rowerzysta przewrócił się i wpadł
do rowu, gdzie zasnął. Upojonego
alkoholem mężczyznę przewieziono
do lwóweckiego szpitala. Starszemu panu grozi kara do dwóch lat
więzienia.

wybrany zarząd i rada nadzorcza. Należy pamiętać,
że na targowisku handlują
również osoby starsze oraz
tzw. tymczasowi kupcy,
którzy zamierzają zaprzestać handlu jeszcze w tym roku. Oni z
oczywistych względów nie są zainteresowani zmianami. W styczniu mówiłem,
że wierzę w to, że kupcy mogą się zmobilizować i zrozumieją cel utworzenia tej
spółki. Teraz pojawiło się porozumienie
ponad podziałami, czego szczerze
kupcom gratuluję. Dzięki tej zmianie
wyłączymy pośrednika między
kupcami a
urzędem
miasta,

Jechał za szybko, połamał nogi

Fot. Angela

Podpisanie umowy
handlowców z „Flory”

kupców, jednak dwójka na podpisanie
aktu notarialnego nie dotarła i została
ze spółki wykluczona. Jak szacują
kupcy, do spółki nie przystąpiło około
40 przedsiębiorców.
– Do Spółki Kupieckiej Flora przy– To historyczna chwila. Po ciężkich targowiska od 20 lat jest Wojciech
bojach udało nam się zrealizować pierwszy etap zawiązania Spółki Kupieckiej
Zabobrze, sp. zo.o. Jest to początek
długiej drogi, przed nami jeszcze wiele
pracy, ale cieszymy się z tego sukcesu, na
który czekaliśmy ponad dwadzieścia lat
– mówiła Danuta Wójcik, przedstawicielka kupców z targowiska Zabobrze.
Do spółki kupieckiej Zabobrze mógł
przystąpić każdy, kto obecnie prowadzi
tam stałą działalność gospodarczą i
wnoszą tzw. czynsz dzierżawny oraz Czy targowisko „Flora” stanie się nowoczesnym
wykupili udziały. Jeden odpowiadał miejscem robienia zakupów?
jednemu metrowi kwadratowemu
zajmowanej powierzchni użytkowej
Będą konkurencją
targowiska i kosztował 50 zł.
W nowo utworzonej spółce założycieGratulacje podjęcia decyzji o utworzeniu spółki przekazał kupcom obecny na podpisaniu umów,
le pokładają ogromne nadzieje.
wiceszef miasta Jerzy Lenard. Udziałowcy nowo utworzonych podmiotów już pracują nad koncepcją
– Wolę być w spółce, bo to będzie
zagospodarowania targowisk. Zapewniają, że dokumenty złożą w wyznaczonym przez komisję
nasze i coś się tam będzie działo. Przez te
rozwoju terminie (do 15 czerwca) i zrobią wszystko, by z chwilą wygaśnięcia 30 czerwca umowy
kilkanaście lat nic nie było tam robione.
z obecnym zarządcą targowisko przeszło w ich ręce. Handlowcy są przekonani, że przejęte przez
Co powinno się zmienić na targowisku?
Jego wygląd i szacunek do ludzi, którzy
nich targowiska zostaną unowocześnione oraz konkurencyjne dla marketów.
tam ciężko pracują. Tego szacunku nie
mieliśmy od dzierżawcy – mówi Zenona
Wojciechowicz). W sali Jeleniogórskiego stąpiła zdecydowana większość, która
Szpecht.
W minioną środę umowę spółki Centrum Kultury przy ulicy Bankowej zebrała kapitał zakładowy w kwocie
podpisali kupcy z Flory (zarządcą chęć kupna udziałów wyraziło 104 ponad 50 tys. zł. Już wstępnie został

Pies miał nosa

Na miejscu czynności prowadził wydział ruchu drogowego
oraz wydział dochodzeniowo śledczy policji w Jaworze.

Policjanci z Lubania przez kilka godzin szukali kobiety, która oddaliła się
ze szpitala. Trop podjął pies policyjny.
Idąc tym śladem funkcjonariusze zauważyli zaginioną siedzącą w trawie.
Panią zajęli się lekarze.

(tejo)
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może obok niego w przyszłości zostanie wybudowana szkoła podstawowa. Nowy obiekt będzie ogrzewany
dzięki odnawialnym źródłom energii
za pomocą tzw. pomp ciepła. Koszt
Na początku bieżącego tygo- tego typu ogrzewania wyniesie około
dnia ruszy budowa ośrodka trzech milionów złotych. Zwróci się
w przyszłości, bo to bardzo oszczędna
zdrowia w Mysłakowicach. metoda.

Placówka ma powstać do
września 2011 roku.

Stary ośrodek nie spełniał norm UE. Nowy zgodny z przepisami unijnymi
będzie kosztował ponad
pięć milionów złotych.
Gmina pozyskała ponad
dwa miliony złotych
dotacji z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. W
nowym budynku prócz przychodni
będzie działał także Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz apteka.
Ośrodek zdrowia powstanie przy
ulicy Jeleniogórskiej w Mysłakowicach, naprzeciwko cmentarza. Być

Oddadzą krew

Kolejna akcja krwiodawstwa
odbędzie się w najbliższy wtorek,
ósmego czerwca w Kowarach.
Mogą przyjść wszystkie osoby, które
chcą pomóc potrzebujących. Życiodajny płyn będzie można oddać od
godziny 9:30 do 13:30 w salkach
w klasztorze franciszkanów przy
placu Franciszkańskim.

Województwa żal

W uroczystej sesji Rady Miasta w
Kowarach z racji 20. rocznicy wyborów samorządowych uczestniczyli
Jerzy Nalichowski i Janusz Pezda,
byli wojewodowie jeleniogórscy.
Nie zabrakło także kowarzanki
i posłanki na Sejm RP, Elżbiety
Zakrzewskiej. Wszyscy mówili o
trudnych początkach i doświadczeniach, jakie samorządowcy przez
te dwadzieścia lat zdobyli. Goście
uznali także, że siedziba urzędu
wojewódzkiego w Jeleniej Górze
stwarzała większe możliwości. Województwo jeleniogórskie istniało w
latach 1975 – 1999. Zlikwidowano je
w ramach reformy samorządowej
rządu AWS.

(Ania)
Nagrody od prezydenta

Barbara Krzemieniecka, Michał
Kwiatkowski i Kamil Radomski,
tegoroczni absolwenci jeleniogórskich szkół średnich, otrzymają
dziś (poniedziałek) w ratuszu jeleniogórskim Nagrody Prezydenta
Miasta za wybitne osiągnięcia w
nauce. Oprócz nagród Marek Obrębalski wręczy dyplomy pięciu
wyróżniającym się absolwentom
szkół ponadgimnazjalnych oraz
absolwentce gimnazjum.

(tejo)
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SMAKOWITY DZIEŃ DZIECKA W DĄBRÓWCE

Sudecki Klub Szefów Kuchni
sprawił 1 czerwca wyśmienitą
niespodziankę podopiecznym
Domu Dziecka „Dąbrówka” w
Jeleniej Górze. Prócz pysznego
jedzenia na stołach, nie zabra(Ania) kło także dodatkowych atrakFOT. ANIA cji.

Kucharze serwowali potrawy z grilla ną z największych atrakcji okazał
oraz owoce maczane w czekoladzie. O się pokaz karate w wykonaniu
Klubu Sportowego
oprawę muzyczną zadbał zaprzyjaźnioFunakoshi Shony didżej. Strażacy pozwolili zobaczyć
sprzęt, dzięki któremu ratują życie
tokan Karate z
ludziom. Na miejsce przybył także funkKowar. – Tacjonariusz policji. Jedkich imprez
powinno
b y ć

dużo, ponieważ dzieci
poznają nowe osoby, wiedzą, że ktoś o
nich pamięta i czują
się potrzebne – mówi
Katarzyna LenartWyrobek, dyrektorka
„Dąbrówki”.

(Ania)
FOT. ANIA

Budynek obecnego ośrodka zdrowia
zostanie przeznaczony najprawdopodobniej na mieszkania socjalne, których w
gminie brakuje. Na nowe lokum czeka
wiele rodzin.
Mimo że do lasu nad stacją
kolejową w Szklarskiej Porębie Średniej przywieziono
już 80 figur dinozaurów, a
prace budowlane trwają tam
od kilku miesięcy, to trzeba
będzie jeszcze trochę poczekać na otwarcie jednej z największych atrakcji miasta.

Między nami jaskiniowcami

sposób budowę. Sprawę po ośmiomiesięcznym dochodzeniu umorzono z
braku znamion przestępstwa. Później
postęp robót zahamował kryzys.
D z i ś
Park rozrywki „Dinopark”, bo o nim wszystko
mowa, miał ruszyć już dwa lata temu, wskazuje
później wymieniano koniec maja tego
roku, a obecnie mówi się o końcu
czerwca. Władze Szklarskiej Poręby
od dawna chciały zagospodarować las o 10-hektarowej
powierzchni, znajdujący się nad stacją
kolejową w
Średniej.
Z a
zgodą
ministra środowiska
teren wyłączono z
produkcji
leśnej i
wówczas
można było
szukać odpowiedniego inwestora.
Spółka biznesmenów
z województwa lubuskiego
wpadła na pomysł zbudowania „Dinoparku”. Firma przystąpiła do przetargu
i wygrała go. Budowa ruszyła, ale
nie na długo. Sprzeciwił się jeden z
mieszkańców, który doszukał się wielu
nieprawidłowości w przeprowadzeniu
przetargu, a następnie zgłosił ten fakt na to, że kłopoty minęły. Do spółki
dołączył nowy udziałowiec i budowa
do prokuratury.
Organy śledcze zabrały władzom zaczęła nabierać tempa. Park Dinomiasta oraz inwestorowi całą ówcze- zaurów będzie atrakcją turystyczną
sną dokumentację, wstrzymując w ten z elementami edukacyjnymi. Pro-

Ciężarówka ugrzęzła w rowie
Przy ulicy Stawowej
w Mysłakowicach
wpadł w minioną
środę do rowu i
ugrzązł w błocie samochód ciężarowy.
Choć zdarzenie wydawało się groźne, osoby, które przebywały w
pojeździe, wyszły z niego o własnych siłach.
Na miejsce przyjechała
Ochotnicza Straż Pożarna z Łomnicy.

jekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską. W zeszłym roku
inwestor złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, który
został rozpatrzony pozytywnie.
Wartość całej inwestycji oszacowano na prawie milion złotych. Unijne środki to niecałe
400 tys. zł.
„Dinopark” zostanie udostępniony na spokojnie.
– Na pewno bez wielkiej
gali – usłyszeliśmy
od manager
projektu
Doroty
Kruczkowskiej.
Wszystko po to, aby
móc sprawdzić czy
zainstalowane systemy działają
prawidłow o .

i 300 podań zgłosiło się tylko 7 chętnych ze Szklarskiej
Poręby.
Przy stacji kolejowej na
Średniej powstaje też duży
parking, na którym będą
mogły zatrzymywać się
autokary z wycieczkami
oraz prywatne samochody.
Obecnie trwają tam prace
budowlane, ale manager
projektu zapewnia, że teren
zostanie oddany do użytku
wraz z rozpoczęciem działalności w parku.

Karolina
FOT. KAROLINA

Ścieżka wśród dinozaurów
Główną atrakcją w „Dinoparku” będzie ścieżka edukacyjna o długości ponad jednego kilometra, a na niej
kilkadziesiąt naturalnej wielkości figur dinozaurów. Ich
wykonawcą jest pracownia plastyczna Krzysztofa Kuchnio z Nowin Wielkich. Oprócz alejek dla turystów powstaje innowacyjne kino 3D, restauracja z bogatą ofertą, duży
plac zabaw dla dzieci, gdzie będzie można przejechać się
quadami oraz dinoshop i dinobar. Inwestor wykorzysta
scenerię lasu. Nowo powstałe budynki zostaną pokryte
elewacją charakterystyczną dla
miasteczka jaskiniowców. Wszystko to pozwoli
poczuć
przybyłym
gościom
klimat
sprzed milionów lat.

Huczne otwarcie z wieloma dodatkowymi atrakcjami odbędzie się, ale
dopiero na przełomie
lipca i sierpnia. – Wszelkie
związane z tym informacje pojawią
się na naszej stronie internetowej –
powiedziała Kruczkowska.
Oprócz żądnych wrażeń turystów,
na wystartowanie parku czekają
także jego przyszli pracownicy.
Rekrutacja osób na poszczególne
stanowiska odbyła się już jakiś czas
temu. Co ciekawe, na 40 miejsc pracy
Pojazd jechał bardzo wąską
drogą, po której nie jest dopuszczony r uch t ak ciężkich
samochodów. Zajechał na pobocze, które pod jego ciężarem
osunęło się. W wyniku tego
auto przewróciło się i ugrzęzło
w rowie.
Akc ja tr wała kilk a godzin,
ponieważ na miejsce trzeba było
sprowadzić ciężki sprzęt aż z
Wałbrzycha, żeby wyciągnąć ciężarówkę. Działania utrudniała
także woda z obficie padającego
deszczu, która z czasem wypełniła rów.

(Ania)
FOT. ANIA

REKLAMA

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

WYDARZENIA TYGODNIA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zakochani w małej ojczyźnie

Młodych ludzi nie zraziła
dżdżysta pogoda.
lingwistyczno – krajoznawczym, konkursie literackim
i piosenki turystycznej, dyktandzie, zwiedzała okoliczne
zamki i pałace, a także wiele
innych ciekawych miejsc.
Dla uczniów zorganizowano także prelekcje, spotkania z autorami książek
m.in. Małgorzatą Lutowską,
autorką trzech powieści o realiach
osadzonych w regionie, wystawy,
konkurs na krótki film poświęcony
promocji Jeleniej Góry oraz wiele
innych imprez. Udział w większości
przedsięwzięciach był punktowaFot. Ania

Uczniowie z ośmiu jeleniogórskich szkół średnich uczestniczyli drugiego czerwca w
zlocie gwiaździstym zwieńczającym projekt „Moja Mała
Ojczyzna”. Młodych ludzi
nie zraziła dżdżysta pogoda.
Udział w przedsięwzięciu okazał się fantastyczną przygodą,
dzięki której lepiej poznali
nasze miasto i region.

Koordynatorzy projektu z
Kazimierą Piterą na czele.

W
ramach projektu w ciągu
roku szkolnego organizowano konkursy, wycieczki i rajdy. KoordynaZlot gwiaździsty odbył się na torzy z każdej szkoły opracowywali
polanie przed Chatą Izerską w poszczególne przedsięwzięcia. MłoSzklarskiej Porębie.
dzież uczestniczyła m.in. w rajdzie

ny. Uczestnicy, którzy znaleźli się
na czele klasyfikacji, otrzymali
Książeczki Odznaki projektu „Moja
Mała Ojczyzna Sudety Zachodnie”.

Ten egzemplarz białej
broni splamionej krwią jednego z najznamienitszych
mężów rodu Schaffgotschów pozostaje ważnym
symbolem dziejów naszego
regionu wplątanych w
historię tej części Europy.
Hans Ullrich Schaffgotsch przyszedł na świat
w 1595 roku na zamku
Gryf. Był panem na Żmigrodzie i Prusicach, dziedzicem Kowar, generałem
kawalerii cesarskiej oraz
dowódcą wojsk śląskich
podczas wojny trzydziestoletniej. Ten wyNa mieczu znawca protestantyzmu biorąc sobie
zachował
za żonę Barbarę
się na głow- Agnieszkę, córkę
księcia piastowni z jednej
skiego Joachima
strony wygrawerowa- Fryderyka, połączył obydwa wielny ideogram kie rody: Piastów i
szubienicy, Schaffgotschów.
Uhonorowany
z drugiej
tytułem Freiherra
strony –
(godność czyniąca

koła.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Do końca czerwca w
cieplickim Muzeum
Przyrodniczym można obejrzeć miecz,
którym 23 lipca
1635 roku w Ratyzbonie kat
ściął głowę
Hansa Ullricha Schaffgotscha.

Ten cenny eksponat – obecnie
wystawiony w oryginalnej, XIXwiecznej gablocie – został wypożyczony w depozyt przez jeleniogórską
placówkę z okazji Nocy Muzeów
jako element wystawy „Tragiczny
koniec Hansa Ullricha Schaffgotscha”. Udało się też pozyskać
oryginalny portret olejny z
1630 roku Hansa Ullricha
(także ze zbiorów Muzeum Narodowego).
Obraz wisi naprzeciw kopii wykonanej przez
Wiktora Staszaka. Marzeniem
muzealników

Tak mogła wyglądać egzekucja
Schaffgotscha. Na zdjęciu rekonstrukcja
ścięcia w 2008 roku.

Kazimiera Pitera, nauczycielka z
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, koordynator projektu.
Bardzo pomogły Alicja Raczek, wicedyrektor Książnicy Karkonoskiej
oraz Barbara Latosińska z wydziału
oświaty i wychowania magistratu.

Anna Pisulska

Wyróżnieni, zadowoleni
– Z udziału w projekcie jestem bardzo zadowolony. Można było wykazać się pewnymi umiejętnościami – mówi Dominik Górski, który za wiersz „Stąd jestem” zajął pierwsze miejsce
w konkursie literackim. Wyróżniono także Adriannę Rafalską z Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 2, Piotra Lipińskiego z Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych przy ulicy
Leśnej, Jakuba Thauera z Zespół Szkół Elektronicznych za najlepsze stroje turystyczne. W
klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych, drugie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych imienia Jędrzeja Śniadeckiego, a trzecie Zespół
Szkół Technicznych „Mechanik”.

Jak Hans Ullrich głowę stracił
rycerza bezpośrednio zależnym od
cesarza), H. U. Schaffgotsch przekonał
się, że łaska pańska na pstrym koniu
jeździ. Z zaufanego władcy popadł w
jego niełaskę. Za podpisanie rewersu
pilźnieńskiego (uważanego za deklarację wierności księciu Frydlantu
Albrechtowi Wallensteinowi, a tym
samym za spisek przeciwko panującemu cesarzowi) został aresztowany i po
rocznym procesie ścięty w 1635 roku
w Ratyzbonie.
– Miecz do 1945 roku znajdował
się w zbiorach Schaffgotschów w
Cieplicach (Bad Warmbrunn),
a później – aż do 1974 roku w
części kolekcji przejętej przez
cieplickie muzeum (dziś Muzeum Przyrodnicze). Przed
36 laty został przekazany
do Muzeum Narodowego
we Wrocławiu – mówi
Stanisław Firszt, szef
Muzeum Przyrodniczego.

Wręczono ich ponad 300. Najwięcej, bo aż 147, dostali uczniowie z
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych.
Osoby, które otrzymały odznaki
będą mogły za darmo wejść do
BWA. Dostaną także zniżki przy
zakupie książek wydawnictwa AD
REM. W spotkaniu uczestniczył
zastępca prezydenta Jeleniej
Góry, Miłosz Sajnog oraz
dyrektor Biura Wystaw
Artystycznych Janina
Hobgarska. Jeleniogórski magistrat
przekazał 20 tysięcy złotych na
kupno kamer dla
uczestniczących szkół,
nagrody i znaczki.
– Najważniejsze
nie jest to, ile miejsc
zwiedzili uczniowie.
Jeżeli pozostanie w
nich świadomość, że
mieszkają w pięknym
regionie. Tu mamy
góry, zamki, pałace
i inne skarby – mówi

FOT. MAREK KAMIANOWSKI
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j e st p o w r ó t
miecza
do cieplickiej kolekcji
po planowanej w przyszłości przep rowa d z c e
muzeum do

p o Stanisław
k l a s z t o r n yc h
obiektów w cen- Firszt
trum uzdrowiska.

Konrad
Przezdzięk

Poleje się morze piwa
Wkrótce już druga edycja
Lwóweckiego Festiwalu Piwa.
Impreza zorganizowana we
współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz z Bractwem Piwnym
odbędzie się na lwóweckim
stadionie 11–12 czerwca.
Najważniejszą atrakcją tegorocznego
festiwalu będzie uroczystość związana
z oficjalnym otwarciem lwóweckiego
browaru, który doczekał się swojej
reaktywacji po czterech latach. Marek
Jakubiak, właściciel browaru, przygotował kilka niespodzianek. - 11 czerwca
o godzinie 15 zawyją syreny zakładowe,
co będzie oznaczało uruchomienie

Browaru Lwówek 1209 – mówi.
W festiwalu swój udział zapowiedziało kilkadziesiąt browarów regionalnych
z różnych zakątków Europy. Nie zabraknie występów muzycznych i wykładów
naukowych na temat chmielowego
napitku. Podczas warsztatów ludzie
ściśle związani z produkcją piw będą
odsłaniali wszystkie tajemnice produkcji
piwa i oceny jego jakości.
Dowiemy się między innymi tego
jak można odróżnić piwa markowe od
tanich, niskojakościowych podróbek,
co możemy odczytać z piwnej piany i
dlaczego warto promować kulturę picia
piwa. W ubiegłym roku festiwal piwa
zbiegł się z terminem podobnej imprezy
organizowanej w Żywcu. W tym roku
obie nie będą kolidowały ze sobą.

KAM
FOT. ARCHIWUM
Podczas II Lwóweckiego Festiwalu Piwa
nie zabraknie tradycyjnej biesiady piwnej
przy występach zespołów muzycznych,
konkursów i pokazów warzenia piwa.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Panoramy miasta od XVIII do pierwszej
połowy XX wieku.
Kiedy dochodzili do szczytu wieży, myślał, że za chwile pulsująca w skroniach krew
tryśnie na wszystkich gorącym strumieniem zmęczenia. Serce waliło mu w piersi
jak oszalałe. W głowie zakręciło mu się od krętych schodów, a nagromadzone
myśli, jak w młynku, jęły przesuwać mu przed oczami kalejdoskop chaotycznych
obrazów: wcześniejszego pijaństwa, duchów z opowieści Wacława i jeleniogórskich
prostytutek bez ubrań.

Fot. Tejo

W końcu doszli.
– Źle się czujesz, Stefan? – troskliwy
głos Jerzego uświadomił mu jego
beznadziejny stan. Zawiniętym
rękawem przepoconej koszuli
flanelowej otarł czoło z cieknących spod włosów strumieni
potu.
– Nie, nie – wydyszał szybko. – Człek nie zwyczajny do
takiego wysiłku, a jeszcze
wczoraj, no wiesz…
Jerzy w lot zrozumiał mrugnięcie okiem kompana.
– Też mi się chce pić! Jak
zejdziemy to prosto do miasta, na
kufelek…
Starzecki rozmarzył się na
myśl o zimnej cieczy jak eliksir
zalewającej zmęczone członki i
porządkującej rozbite myśli.
– Jeszcze parę lat temu to tu
sprzedawali. Jak byłam dziewczynką, chodziłam z dziadkiem
na lemoniadę – cichy głos
Inge zabrzmiał tym razem
wyjątkowo doniośle.
– Tu, w wieży? – zdziwiony
Starzecki rozejrzał się po
pustym tarasie widokowym,
gdzie nic nie wskazywało na
obecność jakiegokolwiek
stoiska z piwem.
– Nie, nie. Skąd! Tam
na dole. Przechodziliśmy
przecież obok tych ruin –
Inge skierowała wzrok ku
zarośniętemu zakątkowi
niemal tuż pod wieżą.
– No tak, zamyśliłem się! – chrząknął
Starzecki. – Miałem
spytać, czy to czasem
nie resztki zamku.
Może jakiś duch przy
okazji by się tu nam
trafił? Duch, na przykład, pięknej służącej, która nam,
spragnionym rycerzom, przyniosła
dwie szklanice
zimnej okowity,
a Tobie, niewiaWieża Krzywoustego: stan obecny.
sto szlachetna,

poncz! Całą wazę ponczu, żeby i dla
nas popitkę było!
Dziewczyna zachichotała a i Jerzy uśmiechnął się pod rzadkim
wąsikiem.
– Tu była taka restauracja. Dziadek mówił, że zeszła na psy, od
kiedy zamknęli szlak, kiedy budowali most. No bo i my wtedy
już tu nie chodziliśmy. Nikt nie
chodził, poza jakimś tam elementem społecznym. W końcu
ktoś to podpalił. Cudem, że las
się nie zajął. Bo płomienie było
z daleka widać. Tak jakby całe
Wzgórze Krzywoustego w ogniu
stanęło! – Inge podekscytowała się
wspomnieniem.
– Nikt się żywcem nie spalił? Bo
może rzeczywiście są tu jakieś duchy?
Pokutujące za to, że w takim pięknym
miejscu trzeba ze sobą wodę w manierkach nosić. A jak się nie ma czym
pyska zalać, to i z pragnienia paść
można – z przekąsem rzucił Starzecki
opierając się o barierkę. Oddychał już
lżej, ale krew wciąż pulsowała mu
w skroniach nie dając zapomnieć
o krętych schodach, które pięły się
tak bez końca ku niebu. – Raczej ku
mękom piekielnym skacowanego
kierownika wycieczki – pomyślał
próbując wypatrzyć w panoramie
miasta miejsca, które właśnie odwiedził. Gdzieś tam był Hotel Przemysłowy, gdzie po pijaństwie dnia
wczorajszego dochodzili do siebie
jego kompani marnując kolejny
dzień eskapady.
Nad Jelenią Górą unosiła się
lekka mgiełka zwiastująca kolejne upalne popołudnie. Miasto
wydawało się oddychać niczym
byt złożony z dziesiątek wąskich
uliczek, które skojarzyły mu się
z ludzkim układem krążenia.
Z tej odległości nie widać było
jednak ani ludzi, ani furmanek,
ani dorożek, ani – i tak bardzo
rzadkich – samochodów. Nawet
tramwaje – choć tam jeździły
– pozostawały niewidzialne i
niesłyszalne.
Uliczki oznaczone jedynie
pogłębionymi, gęstymi jak
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czarna farba i krótkimi cieniami
między budynkami starego miasta
tworzyły fascynującą płaskorzeźbę narysowaną padającym już pod dużym
kątem światłem słonecznym. Spojrzał
na wieżę ratusza, gdzie ledwo kilkanaście godzin temu słuchał opowieści
niesamowitych stróża Wacława. Tuż
obok sterczała majestatycznie ponura
wieża kościoła parafialnego, a za
nią Baszta Wojanowska nieśmiało
wynosząca się ponad linię zwartych
kamienic.
Całe miasto widziane z wieży przypominało makietę zbudowaną z klocków, jaką – będąc małym chłopcem
– widział gdzieś w przedwojennym
czasopiśmie dla dzieci, które z wojennej zawieruchy uchowało się w domowych szpargałach. Nie mógł się wtedy
nadziwić, że wtedy dzieci mogły mieć
takie piękne i kolorowe cacuszka. A
ludowa ojczyzna i wujaszek Stalin
oraz ojciec narodu Bolesław Bierut
dostarczali do sklepów lub do wora
dziadka Mroza tylko niestarannie
wyszlifowane, pełne drzazg brzydkie kloce, z których nic nie można
było zbudować. Tato szybko mu
wytłumaczył, że przed wojną to tylko
burżuazyjne dzieci mogły się bawić
takimi cudeńkami. Mały Stefek w lot
dodał, że fajnie było być takim burżuazyjnym dzieckiem. Tato przytaknął
mu, ale sam przestraszył się własnych
myśli i nakazał jednocześnie, aby pod
żadnym pozorem Stefek nie mówił
nikomu o makiecie i o burżuazyjnych
dzieciach. A już nigdy, przenigdy, żeby
nie mówił w przedszkolu, że fajnie jest
być burżuazyjnym dzieckiem.
– Bo dostaniesz w dupę tym paskiem! O ile tatusia wcześniej nie
zamkną! – zawarczał.
– No to niech tatusia zamkną, to
wtedy nie dostanę! – odszczekał mu
mały Stefek.
Potężny świst lokomotywy wyrwał
Starzeckiego ze wspomnień z dzieciństwa. Kiedy był na kacu, często szukał
pociechy we wspomnieniach. Teraz
jego myśli zagłuszył tętent pociągu.
Tony żelastwa przetoczyły się przez
most nad rzeką i Borowym Jarem.
Hałas przemieścił się za wieżę i potem
– już coraz cichszy – zamierał stopniowo wśród delikatnego szumu gałęzi
ożywionych ożywczym podmuchem
letniego wiatru.
– Ze Szklarskiej Poręby – uśmiechnęła się Inge.
Za chwilę skrzywiła się w grymasie
wstrętu, który natychmiast udzielił
się jej kompanom. Starzecki w geście
obrzydzenia zatkał sobie nos czując,

WWW. WROCŁAW HYDRAL.COM

Zjawy z wieży
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że za
chwilę nie wytrzyma i skromna
zawartość jego żołądka z powrotem
– choć już w nieco przetrawionej
konsystencji – ujrzy światło dzienne.
Platformę widokową wieży owiał
potworny smród będący mieszaniną
ludzkich zgniłych odchodów, mocno
napuchniętej od rozkładu padliny i
trudnego do opisania dodatku przypominającego paloną siarkę.
– Cóż to, smok jeleniogórski nachlał się wody z waszej rzeki i pękł?
– Jerzy próbował obrócić sytuację w
żart. Inge na moment odjęła dłoń
od nosa i pokazała kilka dymiących
kominów rysujących się jakieś cztery
kilometry na południe od wieży.
– To Celwiskoza. Nasza chluba.
Dziadek mówi, że taka chluba to
zguba – wystękała dziewczyna.
Jerzy pociągnął ją za rękę i zbiegli
za Stefanem, który raptem odkrył
w sobie zapas energii i potruchtał
rączo w dół wieży, aby tylko oddalić
się z tego piekła smrodu. Nienawidził
smrodu i gotów był nawet skoczyć
z wieży, byleby zaczerpnąć do płuc
świeżego powietrza.
– Uff – Na dole Starzecki otarł pot z
czoła, ale nie czuł już tak przytłaczającego zmęczenia jak tam, na górze.
Kątem oka dostrzegł osobliwą parkę
kroczącą ścieżką ku budynkowi,
który właśnie opuścili. Kobieta przypominała wyciągniętą z wody fokę.
Jej obłe kształty niezgrabnie skracały
dystans dzielący ją od bramy, nad
którą spostrzegawczy Starzecki już
wcześniej spostrzegł płaskorzeźbę
przedstawiającą uściśnięte dłonie i
pusty kartusz herbowy. Oraz wykuty
rok: 1911.
Paniusia dyszała przy tym jak parowóz, a jej czerwone lico przypominało
rozpalony kocioł w parowozie BR 56,

który ciągnął dalekobieżne składy. Kobieta była
obcięta na krótko, a jej zlepione wilgocią włosy jeszcze bardziej podkreślały
galaretowaty amorfizm oblicza.
Jegomość z kolei był niski i przypominał Napoleona Bonaparte. Jedynie
twarz miał nieco zwichrowaną bujną
przeszłością i pozbawioną cesarskiej
patyny sztuczności. Lekko zakrzywiony nosek przypominał przy tym
dziób sówki, a długie włosy – a la
Mikołaj Kopernik – prosiły się jeśli nie
o szampon, to o szare mydło. Parka
minęła ich bez słowa i zniknęła w
czeluści bramy wieży widokowej
pozostawiając po sobie jedynie niezbyt miły zapaszek przepoconych
i niemytych ciał skropionych tanią
wodą kolońską. W zestawieniu z
upiornym fetorem Celwiskozy wydawał się on jednak aromatem
przegniłych fiołków.
– Coś pan, panie Stefanie, wspominał o duchu – głos Inge wyrwał
Starzeckiego z bezsensownego gapienia się w bramę wieży, skąd słychać
było jeszcze sapanie kobiety foki i
parowozu w jednym.
– A jest? Straszy? Kto to? Proszę
powiedzieć!
– Dziadek mi opowiadał o takim
burmistrzu*, co utopił się tu – wskazała palcem dół wzgórza, skąd
dobiegał szum niezbyt zasobnego w
wody Bobru.
– Mówił, że czasem z żoną przychodzą tu, aby zobaczyć, jak po
latach rozwija się ich miasto? –
uśmiechnął się Starzecki kierując
teatralnie wzrok ku wieży, w której
wnętrzu ekscentryczna para była
zapewne w połowie dystansu na piekielnie krętych schodach do nieba.

Konrad Przezdzięk

* Mowa o Johannesie Schoennau, burmistrzu, który założył park na Kavalierbergu (dziś
Wzgórze Kościuszki). Nosił się z takim samym zamiarem na Wzgórzu Zamkowym, ale w
niewyjaśnionych okolicznościach utonął w 1806 roku w Bobrze.
WWW. WROCŁAW HYDRAL.COM
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PLANUJESZ URLOP – POMYŚL O SZCZEPIENIU
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

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

Zbliżają się wakacje, dlatego przed wyjazdem na
urlop warto się zaszczepić. Szczególnie jeżeli
wybieramy się do ciepłych
krajów. Szczepionkę stosuje się w celu uzyskania czynnej odporności
u osób narażonych na
zakażenie.
Jakie jest ryzyko zachorowania przy wyjeżdzie za
granicę?
Ryzyko związane z ewentualnym zachorowaniem podczas
lub po powrocie z podrózy
zagranicznej zależne jest od
celu podrózy, czasu jej trwania, por y roku, warunków
zamieszkania i wyżywienia,
warunków higienicznych, jak

i stanu zdrowia podróżnego i oraz Ameryki Południowej i
poziomu jego dotychczasowe- Środkowej, jak również osoby z
go uodpornienia.
przewlekłymi chorobami
Szczepienie przeciwko meJakie są najważniejsze ningokokom typu A i C, czyli
szczepienia, o których na- bakteriom z gatunku Neisseria
leży pamiętać?
meningidis, zwanymi również
Należy odróżniać szczepienia dwoinkami zapalenia opon
obowiązkowe przy wyjeżdzie mózgowych zalecane jest dla
do niektórych krajów od szcze- młodzieży przebywającej na
pień zalecanych.
obozach, w internatach i doNa szczególna uwagę zasłu- mach studenta.
gują szczepienia przeciw bloPodróżujący w tereny endenicy i durowi brzusznemu, tęż- miczne powinni dowiedzieć
cowi, wirusowemu zapaleniu się, jaki typ meningokoków
watroby typu A i B , przeciw wystepuje w terenie, do któzakażeniom meningokkowym rego się udaje i odpowiednio
A i C, poliomyelitis, kleszczo- dobrać szczepionkę.
wemu zapaleniu mózgu, żółtej
Na przykład ryzyko zarażefebrze.
nia meningokokiem typu A
Do podstawowych szczepień występuje w Afryce szczególnie
przed wyjazdem do krajów sła- w regionie Kenii, i największe
bo rozwinietych, o niskim po- jest w porze suchej, ryzyko to
ziomie higieny należy wzrasta przy długotrwałych
szczepienie przeciw podróżach i przy bezpośrednim
wirusowemu zapale- kontakcie z lokalną społecznoniu watroby typu A, ścią, dlatego przed wyjazdem
odpornośc uzyskuje zalecane jest szczepienie.
się po dwóch szczepieniach
Kiedy warto się szczepić
przeciw kleszczowemu zaKto szczególnie paleniu mózgu ?
powinien się szczeJeżeli urlop planujemy na łopić przed podróżą? nie natury lub w obszarach leOsoby z grupy zwięk- śnych, zwłaszcza przy terenach
szonego r yzyka, to endemicznych , wskazana jest
podróżujący do Afryki szczepionka przeciwko kleszi Azji, krajów Basenu czowemu zapaleniu mózgu.
Morza Śródziemnego, Szczepionka charakteryzuje się
Bliskiego Wschodu wysoką skutecznością. Odpor-

Groźne gadżety
Coraz więcej młodych osób
uskarża się na dolegliwości
dolnego odcinka kręgosłupa. Nie zdają sobie sprawy,
że przyczyną mogą być za
wysokie obcasy, duża torba,
czy telefon komórkowy.
Łupanie w krzyżu nie jest już
problemem wyłącznie emerytów
i rencistów. Uskarża się na nie
coraz więcej dwudziestolatków,
trzydziestolatków i czterdziestolatków. Z najnowszych badań
medycznych wynika, że aż 80
procent osób cierpi na tą dolegliwość przynajmniej raz w życiu.
Okazuje się także, że u większości
z nich przyczyny są banalne.
Jako główne zalicza się nadwagę
i brak ruchu, ale groźne dla kręgosłupa są również niewygodne
łóżko, za wysokie obcasy i modne
gadżety.
Skrzywienia kręgosłupa można się nabawić nawet przez
używanie telefonu komórkowego.
Rozmawiając trzymamy go na
ogół między głową, a ramieniem,
jednocześnie dociskając go do
ucha. W ten sposób przenosimy
ciężar ciała na jedną stronę.
Dlatego też idealnym rozwiązaniem jest zestaw słuchawkowy.
Natomiast Panie, które uwielbiają
szpilki, zwłaszcza wyższe niż
pięć centymetrów, na szwank
narażają dolny odcinek kręgo-

słupa. Wysokie obcasy
powodują bowiem, że
ciało przechyla się do
przodu. Nic nie daje
nawet odpoczynek w
domu, gdy założymy
kapcie, bo kręgosłup
w krótkim czasie
musi się przyzwyczaić do zupełnie innej
postawy. Kolejnym
zabójczym dla naszej
postawy gadżetem jest
zbyt duża torba. Nazywana w świecie mody
XXL. Lubi ją wiele
kobiet, bo można w
niej wiele pomieścić.
Trzeba sobie jednak
uzmysłowić, że przez
dodatkowe kilogramy, jakie decydujemy
dźwigać się codziennie, możemy nabawić
się skrzywienia bocznego kręgosłupa.
Najbardziej zadziwia jednak fakt, że
łupanie w krzyżu
może spowodować
również asymetryczna grzywka. Zasłania
ona jedno oko, a jej
posiadacze odruchowo przechylają głowę. Nieprawidłowa
postawa powoduje,
że mięśnie przy kręgo-

słupie z jednej strony się kurczą,
z drugiej rozciągają. Może to
doprowadzić do szt ywnienia
pleców.
Jeżeli chcemy zadbać o prawidłową postawę, powinniśmy
pamiętać o codziennym ruchu.

ność uzyskujemy po otrzymaniu dwóch dawek szczepienia
podstawowego. Wskazania do
szczepienia maja osoby podróżujące na tereny endemiczne
(obszary zagrożone kleszczowym zapaleniem mózgu), jak
i zamieszkałe lub pracujące na
terenach leśnych oraz osoby o
zwiększonym ryzyku zachorowania na chorobę i rekruci
wcielani do wojska.
Minimalny wiek dla tego
szczepienia wynosi 12 mies,
stad u dzieci młodszych należy stosować wyłącznie środki
użytku zewnętrznego na odstraszanie owadów
W jakim czasie przed wyjazdem należy wykonać
szczepienia zalecane w
danym regionie?
Szczepienia trzeba rozpocząć
4- 6 tygodni przed wyjazdem, a
nie mniej niż 2 tygodnie przed
ta datą. Szczepienia mogą być
podawane równoczasowo.
Piel. Ewa Prystrom
Punkt Szczepień
Karkonoskie Centrum
Medyczne

Jeżeli pracujemy w biurze starajmy się, co jakiś czas przeciągnąć i
wstać, bo siedzenie bardzo obciąża kręgosłup. Musimy pamiętać
o tym, że człowiek jest istotą
stworzoną do ruchu.
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

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

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
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info@carat-auta.eu

Carat Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 74
58-506 Jelenia Góra
Telefon/Fax +48 757 123 001
NIP PL 611-265-96-12
REGON 020857558
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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
UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Fot. R. Ignaciak

Nasi górą w rajdzie przygód
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On Sight przybyli o 14.23, a
Magazyn Sudety o 15.11. Gdy
BYŁO MIASTO JELENIA
wydawało się GÓRA. ZAWODNICY MIELI DO
już, że sytuacja POKONANIA ŁĄCZNIE 160AKM.
przed metą jest

Puchar Świata
za dwa lata

Zawody z cyklu Tour de Ski
w 2011 roku zostaną rozegrane
w Oberhofie, Oberstdorfie, Dobiacco i Val di Fiemme. Pierwsze zawody Pucharu Świata w
biegach narciarskich na Polanie Jakuszyckiej odbędą się w
2012 roku. Ostateczna decyzja
zapadła w piątek na kongresie
FIS, która odbyła się w tureckiej
Antalyi. Podczas marcowej
konferencji prasowej przed
rozpoczęciem tegorocznego
Biegu Piastów, prezes Polskiego
Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner poinformował, że
istnieją duże szanse na zorganizowanie zawodów z cyklu Tour
de Ski w Szklarskiej Porębie już
w roku 2011.

(arec)

rozpoczynał odcinek pieszej oriendarzyło się na etapie tacji, liderzy pojawili się o 13.45,
rolkowym jednak
zespoły nadal konBo jesteśmy stąd
tynuowały rajd.
Zawodnika zwycięskiego zespołu poprosiliśmy o opis trasy – Jesteśmy mieszkańcami rejonu. Mieszkałem w Jeleniej Górze, Bartek mieszka
Przeprawa Bobrem
okazała się zbyt trudny
w Sobieszowie. Znamy tereny, które objeździliśmy, mamy z nimi kontakt bo często chodzimy po górach. To dawało nam przewagę. Gdy
dla trzech ekip. Z rywalipatrzyliśmy na mapę, wiedzieliśmy od razu, co to za miejsce, jak tam dojechać. Były jednak takie punkty, które zaskakiwały. Organizatorzy
zacji odpadł prowazadbali o to, żeby było ciekawie. Była trasa rolkowa, atrakcyjny odcinek kajakowy – płynęliśmy po Bobrze o 1 czy 3 w nocy kiedy była mgła,
dzący dotychczas
nie było nic widać. Do tego ostry, rwący prąd. Zabawa super chociaż kilka ekip miało duże problemy. Dzięki temu zyskaliśmy parę miejsc
zespół nr 28, a na
bo zespół przed nami się wywrócił i nie ukończył etapu. Etap rowerowy to góry, góry i jeszcze raz góry. Jechaliśmy po różnych terenach i
kolejnych odcinkach – pieszym i
asfaltach i szutrach. Organizatorzy wykorzystali wszystko co jest najlepsze w naszym rejonie. Wszystko co najlepsze w Rudawach Janowickich,
rowerowym, w czoGórach Kaczawskich czy w Karkonoszach
łówce znalazły się ekipy
– opowiadał Maciej Koziński.
Magazynu Sudety, Funexports oraz On Sight.
Kto nie wystartował w Timex Ride
Z czasem przewaga
Funexports nad pozo360°, a chciałby spróbować swoich sił
stałymi ekipami urosła
w rajdzie przygodowym już 26 czerwca
do godziny. Przy
będzie mógł wziąć udział w Szklarskiej
przedostatnim
Wyrypie organizowanej przez Macieja i
punkcie, który

Hala jak marzenie

Na ceremonii otwarcia nowej
hali sportowej w Gryfowie
pojawili się wykonawcy hali,
samorządowcy, posłowie a gościem honorowym była Ewelina
Staszulonek saneczkarka i olimpijka z Vancouver. Na samym
początku młodzież i dzieci z
gryfowskich szkół przygotowały prawdziwy pochód olimpijski
składający się z 41 państw. Nie
zabrakło też olimpijskiego
znicza i medali, którymi obdarowani zostali wszyscy, którzy
przyczynili się do wybudowania
hali sportowej. Na zaproszenie
burmistrza Olgierda Poniźnika
w uroczystości uczestniczyło
wielu gości.

Fot. Arec

Od początku wyścigu, który wystartował w piątek z
Placu Ratuszowego, na
czoło wysunęła się
ekipa nr 28, czyli
Marcin Krasuski i
Maciej Rek. Zawodnicy utrzymywali
się na pierwszym
miejscu do odcinka kajakowego,
który rozpoczynał się w Janowicach Wielkich.
Wcześniej kilka
niegroźnych
wypadkó w
przy-
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Bartka. – Kto zapisze się do 10 czerwca
skorzysta z naszej promocji i zapłaci
niższe wpisowe w wysokości 100 zł
za zespół, później opłata wzrośnie
do 150 zł – mówi Maciej. Wszelkie
szczegóły dotyczące imprezy można
znaleźć na stronie internetowej http://
szklarskawyrypa.pl.
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Zwycięzcy zadowoleni z sukcesu.
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
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
R

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Na środę zaplanowano rozegranie meczu 28 kolejki
rozgrywek IV ligi dolnośląskiej
pomiędzy Karkonoszami Jelenia Góra i 1985 Szczawno
Zdrój. Niestety plany pokrzyżowały ulewne deszcze padające
od rana w stolicy Karkonoszy.
W wyniku opadów murawa
stadionu przy ul. Złotniczej nie
nadawała się do rozegrania
spotkania. Mecz odbędzie się
w terminie późniejszym, choć
terminarz rozgrywek IV ligi
dolnośląskiej jest niezwykle
napięty. Najbardziej prawdopodobną datą wydaje się być środa
16 czerwca, jednak ostateczną
decyzję podejmie Dolnośląski
Związek Piłki Nożnej.

klarowna, dwa pierwsze zespoły
pogubiły się i na czoło stawki wysunął się Magazyn Sudety, który
nie oddał już prowadzenia.
Zwycięzcy byli na mecie o
16.53. Drugie miejsce zajął zespół
Harpagan w składzie Mariusz
Leśniowski, Marek Wróbel. Trzecie miejsce przypadło w udziale
drugiemu zespołowi On Sight,
który reprezentowali Agnieszka
Korpal i Kuba Wolski.
– Naszym założeniem było
ukończyć wreszcie wyścig – mówił zadowolony Maciej Koziński z
Magazynu Sudety. Był to bowiem
pierwszy rajd, w którym Maćkowi
i Bartkowi udało się przybyć na
metę. Jeszcze przed rozpoczęciem
ostatniego odcinka zawodnicy
nastawiali się na utrzymanie
trzeciego miejsca. Tymczasem
rywalizacja na rodzimym terenie
przyniosła sukces – Nie mogę
TIMEX RIDE 360°
w to uwierzyć
ZORGANIZOWAŁ TEAM 360,
– p ow t a r z a ł
A WSPÓŁORGANIZATOREM
Maciej.

Ekipy na starcie.
W minioną sobotę zakończyła się rywalizacja zespołów biorących udział w Timex Ride
360°. Zwycięzcą zawodów okazał się zespół Magazynu Sudety reprezentowany przez
Macieja Kozińskiego i Bartosza Podkańskiego – zawodników, dla których szlaki naszego
regionu nie mają tajemnic.

Bez meczu, bo lało
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Sekrety Świątyni Łaski

Cezariusz Wiklik i Regina Chrześcijańska
sposób przystępny i anegdotyczny dzieje
– Świątyni Łaski pod Krzyżem Chrystusa
– taka jest – między innymi – zawartość
od dawna oczekiwanego albumu przedstawiającego ten godny zachwytu obiekt
sakralny w ramach obchodów 300.

Fot. Konrad Przezdzięk

Jeśli wydaje Ci się, Czytelniku, że znasz Kościół Łaski
pod Krzyżem Chrystusa, weź
album Cezariusza Wiklika i
odkryj tę wspaniałą świątynię
na nowo!

Kościół Łaski od strony północnej.

Nawet znawcy Świątyni tyluż niemieckich) będzie dostępna
rocznicy jego
Łaski pod Krzyżem Chry- w księgarniach. Część nakładu zostapowstania.
stusa mają okazję odkryć nie przekazana miastu, które z kolei
Cezariusz
ten obiekt na nowo. Obok rozdysponuje album w bibliotekach i
Wiklik, autor
Ołtarz i prezbiterium. W książce C. Wiklika
ilustracji – zarys dziejów szkołach. Wydawnictwu towarzyszy
fotografii i
znajdziesz opis każdego niemal detalu
świątyni z kalendarium płyta z nagraniami jeleniogórskich
tekstu, wraz
oraz spisem wszystkich artystów dokonanymi w Kościele Łaski
z księdzem
wnętrza kościoła.
księży pracujących tu za przy akompaniamencie zabytkowych
prałatem
organów.
polskich czasów.
płk. Andrzejem
doKolejnym elementem obchodów 300Są też anegdoty ubarBokiejem, proboszczem parafii garniprowadzić zamiar opisania i
wiające całość. – Nawet książka o lecia Kościoła Łaski było wspólne zdjęcie
zonowej, oraz Reginą Chrześcijańską,
sfotografowania bogactw kościoła i sakościele może być śmieszna – mówi przyjaciół i parafian świątyni. Wykonaszefową Wydawnictwa AD REM, skomej świątyni do końca. – Wielka w tym
Cezariusz Wiklik. W jednej z anegdot ną w Boże Ciało fotografię autorstwa
rzystali z zaproszenia Marcina Zawiły,
zasługa „chrześcijańskiej” cierpliwości
przypomina, jak pewien duchowny C. Wiklika publikujemy dziękując za jej
dyrektora Książnicy Karkonoskiej, aby
pani Reginy Chrześcijańskiej, która
pomylił linę dzwonów z liną, na której udostępnienie.
przedstawić pachnący jeszcze farbą
– jako wydawca – wykazała się dużą
zawieszony jest żyrandol. Zdziwił się,
drukarską album.
Konrad
dozą wyrozumiałości. Bywało, że po raz
kiedy zamiast odgłosu dzwonów usłyszał
– Myślałem z początku, że będzie to
Przezdzięk
piętnasty prosiłem o podmianę zdjęcia,
krzyki wiernych,
praca lekka, łatwa i przyjemna. Okazała
bo znalazłem lepsze światło – mówił
którzy w panice
się tylko przyjemna – powiedział C.
autor albumu „Kościół Łaski: świątynia
uciekali z kościoła
Wiklik przyznając, że „zgrzeszył pychą”.
symboli i tajemnic”.
widząc ruszający
Zadanie wprawdzie go nie przerosło, ale
Po jego przejsię żyrandol.
trzeba było poświęcić długie miesiące, aby
Ksiądz Andrzej Bokiej
podkreślił
wagę t ego
wydawnictwa
w promocji
miasta i w
obchodach
Płaskorzeźby jelenia i lwa
pochodzą z 1909 roku i
300-lecia
symbolizują pragnienie do
Świątyni Łaski. Dodał, że temu
Boga i zwycięstwo światła nad
kościołowi poświęcono już
ciemnością.
dwie prace doktorskie
strefy niemieckojęzycznej
rzeniu
oraz habilitację. Podzięmożna w pełni docenić bezkował także – wspólnie
graniczny wymiar piękna polichromii
z autorem – prezyi innych detali. Są one wprawdzie na
dentowi miasta
co dzień oglądane i wydawać by się
Markowi Obrębalmogło – powszechnie znane. Jednak
skiemu za wsparcie
sfotografowane w zbliżeniach i z opisafinansowe dla proną symboliką nabierają pełni wartości.
jektu. Książka
(wydana w
Po święcie wejdzie także na rynek album „Ko- 1500 egzemplarzach
ściół Łaski – świątynia symboli i tajemnic”.
Ksiądz płk Andrzej Bokiej
polskich i

Fot. Konrad Przezdzięk

Pełne niezauważanych
dotąd detali fotografie oraz opisane w

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

FOT. CEZARY WIKLIK
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Fot. R. Ignaciak

W STARCIU Z NARODOWĄ MŁODZIEŻÓWKĄ

K P R
Jelenia
Góra rozegrał w
minioną
w środę
mecz sparingowy z
Młodzieżową Reprezentacją Polski. W bramce
zespołu jeleniogórskiego zagrała Paulina Górecka, która
niedawnorozwiązałakontrakt
z Vistalem Łączpol Gdynia.

które do przerwy prowadziły 15:13 i
wygrały cały mecz 32:31.
Debiutująca w roli trenera Małgorzata
Jędrzejczak pozwoliła zagrać zawodniczkom rezerwowym, które dużo czasu
spędziły na parkiecie. W bramce KPR-u
wystąpiła testowana Paulina Górecka
– była zawodniczka Vistalu Łączpol
Gdynia, która w ocenie wiceprezesa
klubu, Michała Matuszewskiego zagrała
poprawnie.
W meczu nie wystąpiły Monika Odrowska, która przechodzi rehabilitację
po operacji rekonstrukcji wiązadeł oraz
Martyna Kozłowska, zmagająca się z
kontuzją kolana.

(arec)
Młodzieżowa Reprezentacja Polski – KPR
Jelenia Góra 32:31 (15:13)
KPR: Górecka, Szalek, Dąbrowska 13,
Kocela 6, Stanisławiszyn 5, Załoga 4,
Rykaczewska 2, BUklarewicz 1, Popielarz,
Bułak, Muras, Kubicka.

Spotkanie od początku przebiegało
pod dyktando reprezentantek Polski,

Grali dla Agatki
Wczoraj piłkarze Sparty Zebrzydowa rozegrają mecz, z którego
dochód przeznaczą dla ciężko chorej
Agatki Król, mieszkanki Zebrzydowej. Agatka cierpi na nowotwór
kości stawu biodrowego. Jest już po
6 cyklach chemii i ciężkiej operacji,
którą przeprowadzono w Warszawie. Teraz dziewczynkę czeka
rehabilitacja i koszty z nią związane. Agatka może wyzdrowieć, ale
potrzebne jest wsparcie pieniężne.
Dochód z niedzielnego meczu pomiędzy Spartą Zebrzydowa, a Olimpią Kamienna Góra w całości został
przeznaczony na rzecz dziewczynki.
Pieniądze można również wpłacać
na poniższe konto:
Fundacja na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową – konto imienne:
11116022020000000102142867
Z tytułem wpłaty „Dla Agaty
Król”
W. B . K . B a n k Z a c h o d n i :
25109019390000000105887667

Na boisku w Parku Paulinum
rozegrano w sobotę pierwszą
rundę rozgrywek Ligi Żaków.
za dwa tygodnie w Jeleniej Górze.
Zawody organizuje KKS Jele- W sobotnim turnieju wzięło
nia Góra.
udział 5 zespołów. Pierwsze

RUSZYŁA LIGA ŻAKÓW

KKS Jelenia Góra – Skorpiony Lubań 5:1
Granica Bogatynia – Włókniarz Leśna 4:1
Skorpiony Lubań – Karkonosze Jelenia Góra 0:2
Włókniarz Leśna – KKS

miejsce wywalczył KKS
Jelenia Góra, a druga
lokata przypadła
w udziale żakom Karkonoszy.

Fot. Bernard Ma

Po opadach deszczu w stolicy Karkonoszy płyta boiska przy ul. Nowowiejskiej prezentowała się bardzo dobrze
i zawodnicy z roczników 2001/2002
mogli rozpocząć rozgrywki. Odbędą się
jeszcze trzy turnieje. Liga przeniesie się
do Bolesławca, a finał zostanie rozegrany

(arec)

Jelenia Góra 1:2
Granica Bogatynia – Skorpiony Lubań 2:3
KKS Jelenia Góra – Karkonosze Jelenia Góra 5:2
Granica Bogatynia – KKS
Jelenia Góra 6:2

Włókniarz Leśna – Karkonosze Jelenia Góra 2:4
Włókniarz Leśna – Skorpiony Lubań 5:0
Granica Bogatynia – Karkonosze Jelenia Góra 1:7
5.Włókniarz Leśna

Maja Włoszczowska na diecie
W ubiegłym tygodniu Przegląd Sportowy poinformował
o problemach zdrowotnych
Mai Włoszczowskiej. Testy
alergiczne wykazały wrażliwość na pokarmy niezbędne
w diecie zawodniczki.
Przegląd Sportowy poinformował, że Maja boryka
się z alergią na pyłki roślin i
pokarmową. Szczególnie ta
druga jest dotkliwa dla utytułowanej zawodniczki, bowiem
dieta nakazuje jej odstawienie mięsa,
produktów z
mąki żytniej
i pszennej,
jajek oraz
niektó-

rych warzyw. Maja może spożywać
ryby, soję, ryż, kaszę gryczaną i
makaron ryżowy.
Jak skomentował dla gazety trener
Mai Włoszczowskiej, Andrzej Piątek,
dieta kolarza bez wołowiny i makaronu
jest niemożliwa,
ale dodał jednocześnie, że wyniki badań trzeba
będzie jeszcze
raz sprawdzić.
Przed Igrzyskami
Olimpijskimi podobne badania
niczego nie
wykazały.
Sama
M a j a
podchodzi do
sprawy
bardzo
spokojnie. –
Chciał a by m

uspokoić wszystkich kibiców. Zamierzam wpierw
zrobić dodatkowe badania,
które potwierdzą
wcześniejsze wyniki oraz przede
wszystkim
zmonitorować,
jaki wpływ na
mój organizm i
wydolność ma
nietolerancja danych produktów.
Do tego czasu nie
będę się niczym
przejmować, więc
tym bardziej nie
muszą moi kibice
– napisała kolarka
na swojej stronie
internetowej.

(arec)
FOT.
TOMASZ
RACZYŃSKI

Zawodniczka chorowała przez trzy
tygodnie, co dla sportowca jest
bardzo niekorzystne. Wróciła jednak
do treningów, choć odnotowała spadek formy. Obecnie Maja przebywa
w kanadyjskim Mont Sainte Anne
gdzie będzie się przygotowywać do
Mistrzostw Świata, które odbędą się
na przełomie sierpnia i września.

Z kijkami na szlaki!
Nordic walking można określić jako letnią formę biegu
narciarskiego. Wymyślili
ją w latach 20–tych ubiegłego wieku skandynawscy
sportowcy, którzy szlifowali
formę przed sezonem zimowym. Dziś dyscyplina ta staje
się coraz bardziej modna.

Wydawałoby się, że sport ten
nie wymaga specjalnych umiejętności, ale jak podkreśla Jadwiga
Walkowiak, instruktorka Nordic
Walking z klubu MKS Karkonosze
Sport y Zimowe, niewiele jest
osób, które chodzą właściwie.
– Przy prawidłowym chodzie ręce nie mają się jedynie
podpierać o kijki, ale powinny
wykonywać pracę jak w biegu
narciarskim – tłumaczy Jadwiga
Walkowiak – trzeba się odepchnąć
i na końcu puścić kij – wyjaśnia
instruktorka. Chodzi tu o zachowanie właściwej pracy obręczy
barkowej i klatki piersiowej oraz
stosowanie naprzemiennego
ruchu ramion i nóg.
Niezwykle istotny jest również
ruch stopy, który przebiega od
pięty do palców. Kiedy wszystkie
ruchy wykonujemy właściwie

nasz spacer spełnia swoje funkcje
– Godzina prawidłowego chodu to
spalanie około 400 kalorii więcej
niż przy normalnym chodzie. Angażujemy wówczas 90% wszystkich mięśni – wyjaśnia Jadwiga
Walkowiak. Przy prawidłowym
chodzie zmniejsza się nacisk na
piszczele, kolana, biodra, plecy.
Odciążamy również stawy, a także ćwiczymy siłę i wytrzymałość
ramion.
Przy uprawianiu nordic walking istotne jest zaopatrzenie się
we właściwe kije. Częstym błędem
jest zakup kijów trekkingowych,
które są inaczej wyprofilowane
i są cięższe. – Kije dobieramy
nie do wzrostu, ale do długości
tułowia i kończyn – tłumaczy

Skoki wyskoki interwały
W nordic walking wyróżnić można trzy techniki: klasyczną (trzy poziomy – zdrowotny,
fitness i sportowy), technikę wchodzenia, w której uczymy się najpierw wchodzić, a później
również wbiegać z kijami pod górę oraz technikę schodzenia. Po opanowaniu trzech technik
instruktor wprowadza dodatkowe elementy, takie jak skoki, wyskoki, sprinty czy interwały. Po
6 tygodniach regularnych ćwiczeń wykonywanych 2 razy po godzinie tygodniowo można już
zobaczyć efekty pracy. Najpierw uczymy się asymetrycznej pracy kończyn bez kijków. Później
zaczynamy pracę z kijkami, następnie naukę odpowiednich elementów 10 punktów techniki i
na koniec ćwiczymy intensywny marsz.

Karkonosze bez punktów
Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra nie
sprostali grającemu na własnym terenie
zespołowi Lechii Dzierżoniów. Wicelider
rozgrywek IV ligi dolnośląskiej wygrał
2:0 z podopiecznymi Marka Herzberga.
Groźnej kontuzji doznał boczny obrońca
Karkonoszy - Marek Siatrak.
O przebiegu meczu zadecydowała pier wsza
połowa, w której jeleniogórzanie stworzyli aż trzy
akcje sam na sam. Niestety Marcin Krupa nie zdołał
pokonać bramkarza gospodarzy. Niewykorzystane
sytuacje szybko się zemściły bowiem w 24 minucie
Wojciech Bijan sfaulował w polu karnym zawodnika
Lechii i sędzia odgwizdał rzut karny. Po wykonaniu
„jedenastki” miejscowi cieszyli się z prowadzenia
1:0.
W drugiej połowie
Karkonosze posta- Lechia Dzie
rżoniów – Kark
onosze
wiły wszystko na Jeleni
a Góra 2:0 (1:0
)
jedną kartę. Trener
Karkonosze: Du
Marek Herzberg
biel, Rodziewic
z,
W
awrzyniak, Bija
wprowadził na
n, Siatrak (Kob o i sko Ł u k a s z a łodziejczyk), Smol
ak (Kowalski),
Kowalskiego, aby Adamczyk, Ch
rz
ąs
zc
z, Malinowski
ożywić grę w ata- (Kotarba
), Krupa, Durlak
ku. Niestety nie
(Wojtas).
udało się zdobyć
gola wyrównującego, a w doliczonym czasie gry
Lechia podwyższyła na 2:0.
– To nie był zły mecz – mówił po spotkaniu trener Marek Herzberg. – Szkoda pierwszej połowy.
Po bramce dla Lechii losy meczu się odmieniły, a
mogło być inaczej – komentował szkoleniowiec
Karkonoszy.
W sobotnim spotkaniu groźnej kontuzji doznał
boczny obrońca zespołu jeleniogórskiego Marek
Siatrak, któremu wypadł staw barkowy. Zawodnik
niestety nie zagra już do końca tego sezonu.

Mało trenerów
Brakuje instruktorów tego sportu. W klubie
MKS Karkonosze Sporty Zimowe, gdzie
sekcja Nordic Walking działa od dwóch
lat, pod okiem Jadwigi Walkowiak trenuje
grupa osób, ale poszerzenie zespołu jest
niemożliwe z przyczyn organizacyjnych.
Wszelkich rad może natomiast udzielić
Alcja Barnaś, do której można pisać na
adres mailowy: nwteam@wp.pl.
Alicja Barnaś, instruktorka. Nie
należy również używać kijów do
narciarstwa zjazdowego.
Nordic walking może uprawiać
każdy i w każdym miejscu. Warto
jednak rozpocząć treningi pod
okiem instruktora. Możemy również znaleźć specjalnie wyznaczone do tego sportu trasy. Jedną z
nich została otwarta w maju na
terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego. To trasa familijna
o niskim poziomie trudności z
różnicą wzniesień 100 m. Projektowane są dwie następne.

(arec)
Fot. www.nordicactice.pl

Piłkarskie boje okręgowe
Na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek coraz ciekawiej
wygląda sytuacja w jeleniogórskiej
okręgówce. W 32 kolejce spotkań,
które zostały rozegrane wczoraj
Nysa Zgorzelec przegrała z Granicą
Bogatynia 1:2 i tym samym piłkarze

Wyniki:
Woskar Szklarska Poręba – Sparta Zebrzydowa 3:1
Nysa Zgorzelec – Granica Bogatynia 1:2
Łużyce Lubań – Gryf Gryfów Śląski 2:0
Olsza Olszyna Lubańska – Olimpia Kowary 1:1

Granicy zbliżyli się do Nysy na 2
punkty. Zwycięstwo w meczu z Jawą
Otok odniósł Piast Zawidów, który
prowadzi w tabeli z dorobkiem 65
punktów.

(arec)
Victoria Ruszów – GKS Raciborowice 2:3
Włókniarz Mirsk – Orzeł Wojcieszów 8:2
Orzeł Lubawka – Czarni Lwówek Śląski 2:2
Jawa Otok – Piast Zawidów 1:2
Pauzowała Olimpia Kamienna Góra.

Shidokan z udziałem

najmłodszych
Przed tygodniem na sali
przy ul. Marii Skłodowskiej–
Curie w Jeleniej Górze odbył
się Ogólnopolski Turniej
Shidokan. Organizatorem
imprezy był Jeleniogórski
Klub Shidokan Karate, a
współorganizatorami Miejski Ośrodek Sportu Jelenia
Góra oraz Urząd Miasta.

takich jak: judo i jet-kun-do. Młodzi
sportowcy walczyli w 3 formułach:
sumo-grappling, junio-grappling i
bare-knuckle. Licznie zgromadzeni
kibice zagrzewali karateków do
boju i głośno dopingowali. Wszyscy
zawodnicy pokazali, że mają „wielkie
serca” do walki i zawzięcie walczyli
do ostatnich sekund. Nie obeszło się
bez łez najmłodszych karateków,
którzy przegrali. Na zakończenie
imprezy każdy uczestnik otrzymał
W turnieju wzięło udział 65 za- medal, dyplom oraz nagrody rzeczowodników i zawodniczek reprezen- we. Najmłodszy uczestnik turnieju
tujących kluby karate z Jeleniej Góry, miał 6 lat.
(arec)
(arec) Katowic, Łodzi, Żar, Bolkowa, a także
reprezentanci innych sztuk walki

HUMOR / ROZRYWKA
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BRENDAN PERRY – “
Ark”
wydawnictwo: Mystic
Production
Brendan Per r y – bo o nim
mowa urodził się w rodzinie o
angielsko – irlandzkich korzeniach. Dorastał we wschodnim
Londynie, do czasu, kiedy jego
rodzice przenieśli się do Nowej
Zelandii. Tam właśnie w 1977
roku pod pseudonimem Ronnie
Recent rozpoczął przygodę muzyczną grając na basie i udzielając się wokalnie w punkowej
kapeli The Scavengers. Po dwóch
latach przeniósł się do Austra-

lii, zmieniając
t ym samym
nazwę kapeli
na Marching
Girls. W 1980
roku Brendan
Per r y zdecy dował się na
kont ynuowanie solowej
działalności
eksper ymentując z nowymi dźwiękami. Rok później pod szyldem Dead Can
Dance ukazały
się nie t ylko
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POP ROCK & JAZZ
pierwsze dźwięki ale
także kształt nowego
projektu z udziałem
Simon’a Monero,
a do tego składu
znacznie później
dołączyła Lisa Gerra rd ( e l e k t ro n i c z na perkusja i drugi
wokal). Przez 16 lat
działalności Dead
Can Dance nagrał 9
wy jątkowych album ów z w y j ą t k i e m
„Spritchaser” (1999)
będącym ost atnim

krążkiem na którym okazało się
jasne, że Lisa i Brendan przestali
podążać w tym samym kierunku.. Po zakończeniu współpracy
każdy z nich pracował na własny
rachunek wydając solowe albumy. W tym samym roku Perry
zrealizował „Eye of the Hunter”
(1999) materiał, który prawie
w całości oparty jest na żywych
instr ument ach. Po 11 lat ach
Brendan Perry powraca z nowym
drugim solowym wydawnictwem
zatytułowanym „Ark” na którym
pojawiają się utwory, skomponowane w związku z krótką reak-

tywacją Dead Can Dance w 2005
ro k u (i pro m owane po d c z as
Dead Can Dance Reunion Tour).
Zaledwie po kilku miesiącach
od ostatniej wizyty Perry’ego w
Polsce, nastąpi kolejna okazja do
usłyszenia dzieł Brendana „na
żywo” podczas trzech lipcowych
w i e c z o rów a r t y st a z a g r a n a
dziedzińcach polskich zamków
prezentując materiał z najnowszej płyt y „Ark”, która będzie
miała swoją oficjalną premierę
14 czerwca.

Andrzej Patlewicz

Z LOKALNEJ PÓŁKI
„Jeleniogórzanie - kolorowe
chwile” Cezary
Wiklik

Książka jest zbiorem
około 160 sylwetek
postaci z różnych okresów dziejów miasta.
„Zamek Książ
Żyjący bohaterowie opowiadają o
sobie i krążących o nich anegdotach.
zapomniana taO tych, którzy odeszli mówią znajomi jemnica” Jerzy Rostkowski
i tak tworzy się kalejdoskop ludzi, z
Autor książki podejmuje wyzwanie
którymi niejeden czytelnik chciałby i stara się odpowiedzieć na nurtujące
się zaprzyjaźnić.
wiele osób pytania: Co działo się w
latach 40-tych na zamku? Co kryją

podziemia zamku? Co ma wspólnego z kompleksem Riese? Do czego
miał służyć III Rzeszy? Do książki
dołączony jest film na VCD, który
prezentuje zamek.

„Limerykiem dookoła Jeleniej Góry” Grzegorz Żak

Limeryk, wierszowana forma o
ścisłej konstrukcji, może być albo
sprośny, albo kiepski. Te limeryki
są szczególne, bo lokalne. Czy Ci
się spodobają? Oceń sam, Czytelniku. Ilustracje narysował Jacek
Godlewski.

(Gabi)

Rozbójnik Rumcajs dzieciom
WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

As ia

Da m ia n

Ern est

Ma ciek

Miłosz

Tomek

Mnóstwo pozytywnych emocji
doświadczyli 1 VI najmłodsi widzowie, których Teatr
im. Norwida zaprosił w Dniu
Dziecka na barwny musical
„Przygody Rozbójnika RumRozmawiają dwaj wędkarze:
-To dziwne, kobiety zawsze pamiętają datę cajsa”. Ogłoszono także wyniswego ślubu, natomiast mężczyźni zwykle ją ki konkursu na najlepszy rysuzapominają.
nek przedstawiający bohatera
- A ty pamiętasz dzień, kiedy złowiłeś swoją widowiska.
pierwszą rybę?
- Oczywiście!
Aktorzy zapewnili dzieciom prawie
- A ryba już dawno zapomniała...
dwie godziny rozrywki i zabawy. Ro-

HUMOR JELONKA

ukazuje się w Japonii
wraz z dodatkowymi nagraniami: akustycznym
kawałkiem „Drink” i „Put
On Your Shoes”. W marcu 2009 roku ukazało
się koncertowe DVD i CD
formacji – „Paradiso”
zmiksowane przez Ash
Howes’a i Andy Waltera
w słynnym studiu Abeby
Road. Na video znalazła się specjalna wersja
utworu „It’s A Lie”. Prace
nad najnowszym krążkiem „Sparks” zespól
zakończył w lutym 2010
roku, a w studio forma-

cję wspomagał producent Paul
Corkett kolaborujący swego czasu
z Nick’iem cave’em, Bjork, Palcebo. W studiu grupa zrealizowała
pokaźną ilość utworów z czego
tylko 11 znalazło się na nowej
płycie. Album zamyka kawałek
„Danied” na którym wokalista
śpiewa pod wyraźnym wpływem
ojca, Wielkiego Stinga. To swoista
mieszanka brzmień Radiohead,
Queens of the Stone Age, Boba
Dylana, Pavement a momentami
także dokonań Johna Coltrane’a.
Niesamowite, jaki wynurza się
konglomerat z tych nagrań.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

ześmiane miny dziewcząt i chłopców
Spotykają się dwaj kumple:
wyrażały radość z wydarzenia, która
- Cześć, co słychać?
przybrała swoje apogeum, kiedy na
- A no wiesz różnie bywa.
finał z balkonów wypuszczono nadmu- Słyszałem że się ożeniłeś?
chane baloniki. Dzieci – nie bacząc na
- Zgadza się...
teatralne konwenanse – tłumnie rzuciły
- Ładna ta twoja żona?
- Wszyscy mówią że jest podobna do Matki się na confetti wystrzelone z armat. Po
Boskiej.
ukłonach obległy też bohatera przed- Pokażę ci zdjęcie.
stawienia: Rozbójnika Rumcajsa. Igor
- O Matko Boska!
Kowalik złożył serdeczne życzenia z
okazji Dnia Dziecka.

Łysy stanął przed lustrem i mówi z dumą do
swego odbicia:
- Świetnie się trzymam, sześćdziesiątka na karku
i ani jednego siwego włosa na głowie.

POP ROCK & JAZZ

Angielski zespół z kręgu alternatywnego rocka angażuje się
w utwory z kręgu pop rocka w
najlepszym tego słowa znaczeniu
i post grunge’u a główną podporą
jest wokalista i basista Joe Sumner,
syn Stinga. Zanim grupa przybrała
nazwę Fiction Plane początkowo
występowała pod szyldem Santa’s
Boyfriend. Wszystko zaczęło się w
2000 roku w Londynie, kiedy to na

nr 2 w Jeleniej Górze oraz całej klasie
trzeciej janowickiego Gimnazjum im.
Wandy Rutkiewicz. Grand Prix trafiło
do Ani Mukalled z klasy V a jeleniogórskiej dwójki. Nagrodzone prace można
oglądać w foyer na okolicznościowej
wystawie w Teatrze im. Norwida.

- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu
Ogłoszono też wyniki konkursu
- mówi Antek do kolegi - że wreszcie sobie powie- plastycznego dla dzieci, które miały
działem: czas raz na zawsze z tym skończyć!
przedstawić swoją wizję Rumcajsa.
- Z piciem?
Główne nagrody zdobyli w kategorii
- Nie, z czytaniem.

Chcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję.
Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
e-mailem: angelikakonik@wp.pl

FICTION PLANE –
„Sparks”
wydawnictwo: Roundrunner Records/Metal Mind

wej w Karpaczu. W kategorii gimnazjów
laury zdobyła praca Macieja Adamsa,
Przemysława Krzyżaka, Kamila Bartusia i Patryka Łuczka z Gimnazjum im. W.
Rutkiewicz w Janowicach Wielkich.
Wyróżnienia przyznano Agacie
Pilarskiej z „zerówki” w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Jeleniej Górze, Ewie
Drozdowskiej z klasy
V S z ko ł y
Podstawowej

czele formacji stanął właśnie Joe
Sumner a obok niego gitarzysta
Seton Daunt i perkusista Pete Wilhoit. Zadebiutowali rok później albumem „Everything Will Never Be
OK.”. Kolejne utwory pojawiły się
na rynku nakładem labela Geffen,
Everybody’s Records a wśród nich
przebojowy „Bitter Forces And
Lame Race Horses”. W 2005 roku
Fiction Plane występował jako suport przez Stingiem grając 29 koncertów w 25 krajach. Po wojażach
koncertowych muzycy wiążą się
z inną firmą Interscope Records,

która rozszerza pole
działalności zespołu.
Joe Sumner pracuje
nad kolejnym albumem „Lef t Side of
The Brain”, z którego
wyszły takie świetne radiowe hity jak:
„Two Sisters” i „Death Machine”. Tymi
nagraniami odnoszą
sukces we Francji,
Belgii i Holandii a
ich single sprzedają
się właśnie tam wyśmienicie. W 2008
ro k u a l b u m „ L e f t
Side of The Brain”

przedszkolaków młodzi twórcy z Przedszkola nr 2 w Piechowicach: Ola Górska,
Dawid Miller i Martyna Wysocka. Wśród
uczniów podstawówek najbardziej
wygrał Szymon Szczodrak z pierwszej
klasy Niepublicznej Szkoły Podstawo-

Andrzej Patlewicz
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-05-28 - 13.40 - 2010-06-04 - 12.40
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 150, OGŁOSZEŃ - 750
AGENCI ubezpieczeniowi - nawiążemy współpracę lub przeszkolimy
osoby z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Firma z 18 letnia
tradycją - dobre prowizje. Telefon
lub mail: oddz6810@tuw.pl - 500
840 361

PRACA
DAM PRACĘ
DO pomocy w stolarni oraz przy
remoncie pomieszczeń. Najchętniej
rencista - emeryt. Stała praca - 506
487 498

AGENCJA ochrony - Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony
z terenu Jeleniej Góry. Praca na
stałe. Mile widziane młode osoby 605 097 861

ZLECĘ budowę domu w stanie surowym, w miejscowości Mietków - około
80 km od Jeleniej Góry - 601 714 864
2 dni w tygodniu - poszukuję młodej,
energicznej, kontaktowej osoby na
stanowisko sprzedawcy. Wymagane
zaangażowanie i uczciwość. CV
ze zdjęciem kierować na adres:
poczta2881@wp.pl

AVON - dołącz do nas - poszukuję osób
chętnych do współpracy z Jeleniej Góry
i okolic. Prezent na powitanie. Zadzwoń
lub napisz: danutabog@wp.pl - 606
736 939

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.

AVON - zaprasza - do współpracy. Jeśli
szukasz dodatkowej pracy, lubisz konkursy, nagrody, kosmetyki - to napisz:
piotraska@vp.pl lub zadzwoń. Brak
opłaty wpisowej. Oferuję swoją pomoc
- 603 749 945
BARMAN - do baru w Borowicach.
Praca na stałe lub sezonowa - 502 548
947, 607 127 282
BARMAN, kucharz - restauracja
Muzyczna Nad Zaporą ul. Rybacka
8, Karpacz. Rozmowy kwalifikacyjne
od 10:00 do 15:00. Zapraszamy - 660
698 176
BRUKARSTWO - szukam kogoś do
położenia 100 m2 kostki brukowej.
Oferty proszę wysyłać tylko mailem na:
lopinka@op.pl. Na telefony i SMS-y nie
odpowiadam - 793 350 6680
BRUKARZ, kamieniarz - ﬁrma WALBRUK zatrudni od zaraz osobę do kostki
granitowej, betonowej i prac w kamieniu
- 605 925 109
BRUKARZ - z doświadczeniem - 790
899 808
BRUKARZ z doświadczeniem - w granicie - 514 335 728
BRUKARZA - potrzebny - 790 899 808

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.

BRYGADA do mixokreta - poszukuję
osoby do obsługi mixokreta - 600 023
416
BUDOWLANKA - wykończeniówka
- potrzebuję do pomocy młodego,
sprawnego człowieka do malowania
z rusztowania. Praca na wyjazd do
Poznania, tydzień albo dwa, płatne od
ręki. Możliwość zatrudnienia później 603 191 348
CUKIERNIA w Mirsku - zatrudni cukierników z praktyką lub młodych do przyuczenia. Tylko dla osób poważnie myślących
o pracy - 727 513 168
CUKIERNIK - od zaraz, do pracy w piekarni, w Mysłakowicach - 516 125 311
DLA dekarzy - doświadczonych - 507
148 918
DLA każdego - chciałbym zaoferować
współpracę, nawet osobom przed 18.
Praca związana z perfumami, kosmetykami i dużymi pieniędzmi. Kontakt:
Fm725@wp.pl lub tel. Nie odbieram
zastrzeżonych - 725 784 514
DLA kelnerki - restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni kelnerkę. Prosimy o
kontakt telefoniczny - 662 122 010
DLA Pań - zapraszam chętne dziewczyny do współpracy w nocnym klubie
na terenie UK. Wysokie zarobki, miła
atmosfera, praca legalna - 793 511
822
DLA studentek - hotel Kolorowa w
Karpaczu i restauracja Kraina Smaków
zatrudni kelnerki. Kontakt telefoniczny
po godzinie 15:00 - 515 579 322
DLA znawcy motocykli - zlecę wymianę
kupionej już instalacji elektrycznej
w Jawa TS 350 + dorobienie wiązki
wchodzącej do silnika. Dodatkowo
podpięcie kilku części do motocykla.
Oferty wysyłać wraz z ceną SMS - 606
283 595
DLA zootechnika - w charakterze kierownika bazy hodowlanej - produkcja
mleka. Wymagane wykształcenie
minimum średnie, praktyka w zawodzie, hodowla bydła mlecznego - 757
525 418

DODATKOWA lub stała - ﬁrma z branży
odszkodowań zatrudni agentów i menad ż e r ó w. O f e r u j e m y s z k o l e n i a ,
wysokie prowizje i możliwość
rozwoju - 512 632 646
DORYWCZA, Karpacz - potrzebna
osoba do sprzedaży biżuterii w
weekendy i w sezonie letnim na
stoisku handlowym - 691 618 103
FRYZJER, fryzjerka - zatrudnię od
zaraz na bardzo dobrych warunkach fryzjera, fryzjerkę damskomęską z doświadczeniem. Salon
w centrum, duża ilość klientów i
miła atmosfera pracy. Kontakt: P.
Kamila - 509 683 505
FRYZJER damsko - męski - cały
lub pól etatu za 1500 netto. Świeradów Zdrój. U „Anity”. CV proszę
wysyłać na mail: adrianooo69@
o2.pl - 792 246 818
FRYZJERKA i manikiurzystka - do
salonu w centrum Jeleniej Góry 509 156 590
GIEŁDA - Cieplice - od 8:00 do
12:00 do robienia kawy, herbaty,
frytek - co niedzielę - 608 742
469
HANDLOWIEC - sprzedaż profesjonalnych usług poligraficznych, reklam na telebimie LED,
opakowań do gastronomii. Umawianie spotkań i inne dochodowe
zajęcia. Jesteś obrotny i masz
żyłkę do handlu - dzwoń - 603
187 280
HOLANDIA - TIR - poszukuję kierowcy z uprawnieniami na Tira.
CV na email: pracazpr@op.pl.
Kontakt mailowy - 757 847 155

INSPEKTOR ds. technicznych - 1/2
etatu. Wymogi: wykształcenie średnie/
wyższe ogólnobudowlane, staż min.
2 lata w zawodzie, obsługa programu
kosztorys. Norma pro, Zadania: techniczna obsługa nieruchomości, utrzymanie stanu technicznego, budowa
i infrastruktura techniczna - 71 765
48 66
INTERESUJESZ się kosmetykami - perfumami, make up? Chciałabyś zarobić
dodatkowo?. Popularna firma FM.
Zapewniam szkolenie - 725 784 514
INŻYNIER elektryk - Firma Elektro-Instal
Sp. z o.o. przyjmie do pracy inżyniera
elektryka. Pomoc w uzyskaniu uprawnień SEP oraz budowlanych. Szukamy
młodych, energicznych osób najlepiej
zaraz po studiach - 506 094 002
KCM pracownik rejestracji medycznej - z bardzo dobrą znajomością
obsługi komputera i doświadczeniem w
rachunkowości. Kontakt osobiście z CV
w rejestracji KCM parter ul. Bankowa
5-7 - 75 64 52 000
KELNER lub kelnerka - z doświadczeniem i umiejętnością samodzielnej pracy,
do obiektu hotelowego w Karpaczu. CV
proszę przesyłać na adres: joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
KELNERKA - do D.W. Mieszko w Karpaczu - 756 439 922
KELNERKA - Dom Wczasowy w Karpaczu Górnym zatrudni kelnerkę - 693
458 689
KELNERKA - pilne - 783 846 154
KELNERKA - z doświadczeniem do
restauracji w Concordii (Zachełmie 68A,
68B). Wymagana znajomość języków
obcych i dyspozycyjność. Od zaraz - 603
600 979

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN

DO remontów - potrzebny dobry fachowiec. Stawka 1300 zł/m-c plus umowa
o pracę - 785 524 363

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

DO sprzedaży truskawek - studentów
i licealistów oraz kierowcę z kat .B, C,
ze znajomością pracy na magazynie.
Uczciwego solidnego i pracowitego 604 528 592

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

DO kawiarni, na sezon - przyjmę do
PP Cafe w Cieplicach osoby chętne
do pracy na stanowisko barmanki,
kelnerki. Nie wymagam doświadczenia
tylko dyspozycyjności i uczciwości - 693
389 292

DO współpracy - szukam koleżanki 504 444 967
DO współpracy zapraszam - Polska
Firma, jedna z najszybciej rozwijających
się ﬁrm na rynku światowym, zaprasza
do współpracy osoby przedsiębiorcze,
odpowiedzialne i otwarte na nowe możliwości. Kontakt: jola-m9@wp.pl
DODATKOWA - przyjmę do pracy
(sprzątanie ) w godzinach wieczornych
- 508 294 219

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

Kelnerki - do pracy w restauracji w
Złotym Potoku (4 km od Gryfowa). Mail:
pracazpr@op.pl, kontakt mailowy - 757
847 155
Kierowca - do pizzerii w Jeleniej
Górze. Praca od zaraz. Najchętniej z
własnym autem - 602 735 219
Kierowca - hurtownia - Zgorzelec
- przyjmę kierowcę do hurtowni chemicznej w Zgorzelcu. Pilne. Kat. B - 697
377 252
Kierowca - z własnym autem do
rozwożenia pizzy - 512 380 308
Kierowca B, C, informatyk - komputery, magazynier. 1 osoba. Kontakt: CVashot@windowslive.com - 663 385 311
Kierowca C + E do UK - z brytyjskim
prawem jazdy i komunikatywnym angielskim - 75 647 44 02
Kierowca do pizzerii - najchętniej z
własnym samochodem. Jelenia Góra
- centrum. Kontakt telefoniczny w godzinach 11:00 - 20:00 - 606 363 712
Kierowca/Holandia - z uprawnieniami na Tira/praca w Holandii CV na
email:pracazpr@op.pl - 757 847 155
Konsultant wellness - poszukuję
ambitne osoby do współpracy w znakomicie rozwijającej się branży wellness.
CV (tylko w formacie PDF) na adres:
tutus_reh@wp.pl - 605 055 212
Konsultant/ka FM - poszukuję
chętnych, którzy chcą taniej kupować
perfumy, kosmetyki, art. domowe wysokiej klasy i jakości, chcących przy okazji
zarobić. Zapewniam szkolenie. Kontakt:
fm725@wp.pl
Kucharz - do D.W. Mieszko w Karpaczu - 756 439 922
Kucharz do pizzerii - w centrum Jeleniej Góry. Wymagane doświadczenie. CV
ze zdjęciem proszę przesyłać na adres:
alek_n@wp.pl
Manager - zatrudnię handlowców do
prowadzenia spotkań sprzedażowych,
oferujemy dobre zarobki i darmowe szkolenia, możliwość szybkich awansów. CV:
kolodziejski_mateusz@o2.pl
Manikiurzystka i fryzjerka - do
salonu w centrum Jeleniej Góry - 509
156 590
Maturzyści - ambitne osoby do
pracy w marketingu w systemie MLM.
Gwarantujemy wysokie wynagrodzenie
i bezpłatne szkolenia. CV: f.rekrutacja@
o2.pl
Mechanik samochodowy - z praktyką,
pierwszy miesiąc próbny. Na okresie
próbnym wynagrodzenie podstawowe,
a po tym okresie stawka do uzgodnienia
- 604 899 303/698 707 299
Merchandiser Castorama - poszukiwany student w wieku 18-25. 20 godzin
tygodniowo. Bardzo dobre warunki. CV +
foto na: piotrek.mikolajczak@gmail.com
Montażysta mebli kuchennych - z
doświadczeniem - 794 319 451
Monter wentylacji - kilkuletnie doświadczenie, umiejętność czytania rysunku
technicznego, zdolność podejmowania
samodzielnych decyzji, kierowanie
ludźmi, komunikatywność i samodzielność. - 607 515 688

Murarzy klinkier - zatrudnię murarzy
do klinkieru, Belgia. Wymagana: własna
działalność gospodarcza i druk E101,najlepiej małe brygady. CV: rekrutacjapracaeu@interia.pl - w tytule proszę napisać
„murarze klinkier”

Operator CNC - zatrudnimy operatora
centrum obróbczego z doświadczeniem
lub odpowiednim wykształceniem, związanym z branżą meblarską. Kontakt:
ZORKA Dworcowa 19 w Jeleniej Górze
(kadry@zorka.pl) - 756 466 323

Na budowę - cieśli, dekarzy, murarzy z
udokumentowanym doświadczeniem min. 3 lata. Praca na miejscu, a także
w delegacji. Kontakt: biuro@twojdom.
jgora.pl

Opieka Niemcy - legalna praca dla Pań
przy opiece w Niemczech, od zaraz.
Wynagrodzenie od 1000 euro plus zwrot
kosztów za dojazd. Wymagany język
komunikatywny - 774 354 075

Na stałe lub dodatkowo - nauczymy i
damy miejsce do pracy dla osób, które
chcą zostać trenerem kosmetycznym lub
trenerem wellness. Wymagamy min. 2h
dziennie. CV: biuro@trenerzywellness.
pl - 504 044 995

Opieka Niemcy - nad kobietą 87 lat, w
miejscowości München - Allach. Podopieczna porusza się samodzielnie w
domu. Cierpi na osłabienie starcze. Ma
zachwianie równowagi, źle widzi i słyszy
- 75 722 32 32

Nad morzem - młode osoby, do 25 lat,
wykształcenie minimum średnie. Różne
stanowiska pracy. Kontakt: adrianoo69@
o2.pl - 792 246 818

Opieka Niemcy - nad kobietą, 92 lata,
w miejscowości Stuttgart- Vaihingen.
Podopieczna porusza się samodzielnie
w domu. Cierpi na dolegliwości starcze,
lekką demencję. Planowany wyjazd na
19 czerwca - 75 722 32 32

Nauczyciel niemieckiego - poszukuję
od września korepetytora/ki z doświadczeniem, wystawiającego fakturę VAT
lub rachunek - 793 698 926
Niania - do opieki nad 9 miesięcznym
dzieckiem. 5zł na godzinę. Zabobrze II.
Proszę dzwonić po 15:00 - 515 184 369
Niemcy - opieka - do kobiety chodzącej,
90 lat z demencją, od zaraz. Ingolstadt.
Proszę CV i tel. stacjonarny lub Skype na
adres: eurosta@onet.eu
Niemcy - przyjmę do pizzerii kucharza w
Niemczech - 0049 177 9805 854
Niemcy - przyjmę mężczyznę do sprzątania w hotelu w Niemczech - 0049 163
742 31 69
Niemiecki, angielski - biegle w piśmie i
mowie. Praca w biurze na terenie Jeleniej
Góry - 691 851 159

Opiekunka - do dzieci, dzwonić po
17:00 - 530 733 052
Opiekunka do 2 latka - Poszukuję
odpowiedzialnej osoby do pilnowania
dziecka, różne godziny pracy. Gryfów
Śląski. Proszę chętnych o kontakt :
wiki1101@op.pl lub telefon po 20:00 605 517 339
Opiekunka do dziecka - szukam milej
opiekunki dyspozycyjnej do opieki nad
14 miesięcznym chłopcem, w centrum
miasta. Mile widziana niania na telefon.
5 zł na godzinę - 668 292 066
Pan ogrodnik - do pilnowania posesji
znającego się na prowadzeniu ogrodu z
roślinami ozdobnymi. Kontakt na maila:
oknet@adres.pl - 600 323 643

Od zaraz - około 2000 zł netto, mile
widziane kat. B własny samochód. Cyfra
+ - 75 764 70 19

Pani do prowadzenia domu - dobrze
gotująca, znająca się na roślinach pokojowych. Kontakt na maila: oknet@adres.
pl - 600 323 643

Od zaraz - zatrudnię płytkarza praca na
wyjazd - 515 947 910

Piekarnia - Niemcy - przyjmę do pracy
młodych mężczyzn - +49 163 742 31 69

Oferta - 12 czerwiec 2010 - opieka nad
kobietą 89 lata, w miejscowości Süßen.
Podopieczny cierpi na osłabienie starcze,
słaby wzrok. Używa pampersów - 757
223 232

Pielęgniarka - NZOZ KCM z siedzibą
w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej,
poszukuje pielęgniarek do pracy w
poradni kardiologicznej - 602 476 755

Oferta - 12 czerwiec 2010 - opieka
nad mężczyzną 93 lata, w miejscowości
Remagen. Podopieczny cierpi na osłabienie starcze oraz zapominanie - 757
223 232
Oferta - 19 czerwiec 2010 - opieka nad
mężczyzną 74 lata, w miejscowości Wentorf. Podopieczny mieszka wraz z żoną.
Porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Jest prawostronnie sparaliżowany
oraz posiada cewnik - 757 223 232
Oferta - 19 czerwiec 2010 - opieka
nad mężczyzną 77 lat, w miejscowości
Böbingen. Cierpi na osłabienie starcze,
ma problemy ze wzrokiem oraz poruszaniem się. Używa pampersów - 757
223 232
Oferta - 19 czerwiec 2010 - opieka
nad mężczyzną 90 lat, w miejscowości
Weßling. Podopieczny mieszka wraz
z żoną. Cierpi na osłabienie starcze,
początki Alzheimera. Używa pampersów
- 757 223 232

Pokojowa - do hotelu w Karpaczu,
mile widziane doświadczenie w zawodzie
- 757 616 346
Pomoc kuchenna - D.W. Mieszko w
Karpaczu zatrudni pomoc kuchenną,
pokojową. - 75 643 99 22
Pomoc kuchenna - do D.W. Mieszko w
Karpaczu - 756 439 922
Pomoc kuchenna - w Concordii (Zachełmie 68A, 68B) z doświadczeniem. Praca
od zaraz - 603 600 979
Pomoc kuchenna i kelnerka - na sezon,
Szklarska Poręba. Tylko osoby odpowiedzialne i bez nałogów - 601 558 884
Pomoc w kuchni, pokojowa - pensjonat
w Karpaczu zatrudni - oferty kierować na
mail: anton241@wp.pl Produkcja garmażeryjna - firma
garmażeryjna przyjmie do pracy przy
produkcji wyrobów mącznych - 787
591 965
Przyjmę koleżankę - do współpracy na
mieszkanie - 883 485 770

Psycholog - do prowadzenia grupy
wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
4 godz./m-c przez okres 4 m-cy. Oferty i
zapytania: mail dka0@op.pl
Ratownik medyczny - NZOZ KCM z
siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej, zatrudni ratowników medycznych
do pracy w poradni kardiologicznej - 602
476 755
Recepcja - Hotel *** w Szklarskiej
Porębie zatrudni recepcjonistę / recepcjonistkę. Kontakt: hotel2000@wp.pl
Recepcjonistka - do hotelu w Karpaczu, w pełnym wymiarze - 693 425 258
Recepcjonistka - hotel z restauracją
w Karpaczu zatrudni osobę na stanowisko recepcjonistka/recepcjonista. Mile
widziana znajomość języka niemieckiego
oraz obsługa komputera - 509 429 835
Recepcjonistka - pensjonat w Karpaczu poszukuje pracownika recepcji ze
znajomością j. niemieckiego. CV proszę
kierować na adres biurosniezka@interia.
eu - 500 238 521
Roznoszenie listów - firma pocztowa
zatrudni osoby zmotoryzowane do roznoszenia listów na terenie Gryfowa, Lwówka
oraz Mirska. CV proszę przesyłać na: rapcal.b@googlemail.com - 501 354 839

Salon Carlo Biani - poszukuje modelek
na darmowe cięcie pod okiem włoskiego
stylisty. Prosimy o kontakt pod numerem
telefonu lub osobisty kontakt w salonie
przy ul. Konopnickiej 17 - 756 490 064
Samodzielna kucharka - przyjmę do
pracy samodzielnego kucharza do pracy
w restauracji. Wymagania: doświadczenie
zawodowe, dyspozycyjność, umiejętność
szybkiego uczenia się - 603 600 979
Samodzielny kucharz - do pracy w
małej restauracji w Karpaczu. CV proszę
wysłać na adres: zszczucki@interia.
pl - 601 302 762
Samodzielny stolarz - do pracy w
usługach budowlanych - pomiar i wykonanie - 660 699 133
Sezonowa praca - przy pizzy oraz
zestawach obiadowych. Na sezon letni
- nic trudnego - 724 708 948, 757 172
003
Sprzątanie - na terenie marketu
Carrefour, w godzinach od 5:00 do 8:00
- 661 991 555
Sprzedawca, kobieta - uczciwa,
pracowita, odpowiedzialna do sklepu
spożywczego w Jeleniej Górze - 691
875 790
Sprzedawca - na stoisku z elektronicznymi papierosami na pasażu w
Carrefourze. CV proszę składać: mateuszekb@o2.pl - 506 743 123
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Sprzedawca - od zaraz, dla doświadczonej sklepowej w sklepie przy piekarni
w Mysłakowicach. Możliwość dowożenia
do pracy - 516 125 311
Sprzedawca Jelenia Góra - Zakłady
Mięsne Niepieszczańscy poszukują
osoby na stanowisko mięsno-wędliniarskie w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej.
CV prosimy wysyłać na: opoka.d@
niebieszczanscy.pl - 607 833 190
Sprzedawca, kierowca - zatrudnię
doświadczonego kierowcę z dobrą umiejętnością sprzedaży odzieży po sklepach,
butikach - z miłą aparycją - 602 755 799
Staż - instalator, serwisant - sieci
teletechnicznych. CV proszę przesyłać
na adres: biuro@alphatec.pl, w tytule
wiadomości proszę zaznaczyć „stażinstalator” - 756 434 404
Staż - praca biurowa - na stanowisku
asystent/ka zarządu. CV proszę przesyłać na adres biuro@alphatec.pl, w tytule
wiadomości proszę zaznaczyć „StażAsystent/ka” - 756 434 404
Staż do przedszkola - potrzebujemy
stażysty do przedszkola: osoba musi
być zarejestrowana w Urzędzie Pracy,
ponadto zaradna i lubiąca dzieci - 75
64 25 088
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STAŻ w agencji reklam - przyjmiemy
osobę zarejestrowaną jako bezrobotną.
Wymagania: dobra znajomość CorelDraw, komunikatywność, Internet. CV
proszę wysłać na adres: art.co@interia.
pl - 756 480 648
STOLARZ - który wykona toaletkę o
wymiarach 70x40x135. Oferty proszę
kierować na maila: koffanie18@wp.pl
bądź SMS - 669 599 165
STOLARZ - zatrudnię - 609 674 316
STRÓŻ nocny - do Villa Vital w Świeradowie Zdroju. Zainteresowanych proszę
o kontakt telefoniczny lub mail: villa@
vital-resorts.eu - 757 816 300
SZKLARSKA Poręba - przyjmę do pracy
studentkę na okres wakacji oraz studentkę zaoczną w roku szkolnym. Praca
w Grocie Solnej - 501 460 229
SZUKAM koleżanki - do współpracy na
dobrych warunkach, możliwość zamieszkania - 883 485 770
SZUKAM niani - od zaraz, do opieki
nad prawie 2 letnią dziewczynką, w
Cieplicach, najlepiej blisko ul. PCK, 400
zł miesięcznie - 792 770 761
SZUKAM zmienniczki do Niemiec - pilne.
Wymagania znajomość języka niemieckiego - 0049 612 885 72 83
TAXI - pilnie odstąpię miejsce w radio taxi
9625 - 606 912 189
TRENER kosmetyczny – zadania:
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
twarzy w naszej Poradni. Przeszkolimy.
Zapewniamy materiały. Na stałe lub
dodatkowo. CV: biuro@trenerzywellness.
pl - 504 044 995
TYNKARZE maszynowi - ﬁrma budowlana zatrudni tylko z doświadczeniem
i tylko tynkarzy maszynowych - tynki
maszynowe gipsowe i cementowo
- wapienne + obsługa agregatu tynkarskiego - 602 755 799
TYNKARZY, od zaraz - ręcznych i maszynowych, 2 osoby mobilne. Belgia. CV i
świadectwa pracy: rekrutacjapracaeu@
interia.pl
TYNKI - maszynowe - 693 113 773
ULOTKI - Zatrudnię osoby do roznoszenia ulotek - 696 610 883
W lipcu - zatrudnię 2 studentki do pensjonatu w Sosnówce. Oferuję: zamieszkanie,
wyżywienie, wynagrodzenie. Odpowiedzialność: sprzątanie pokoi, obsługa
klientów, pomoc w kuchni - 502 028 192
W Niemczech - dla piekarza, 7 euro na
godzinę - 0049 177 980 58 54
W Niemczech - poszukuję fachowca z
własnym samochodem do pracy na budowie. Praca na biało. Pilnie, od zaraz - 500
011 406, 0049 1522 852 69 87
W sklepie - do pomocy w sklepie spożywczym w okolicy Małej Poczty - 512
033 509
W sklepie - w Jeleniej Górze, studentkę na weekendy i wakacje - 782
839 014
WOKALISTKA - do zespołu muzycznego - 781 668 706
WSPÓŁPRACA z Herbalife - zainteresowanych zapraszam. Praca z
klientem, zapewniam rozwój osobisty,
zarobki od 1dnia pracy - 880 835 906
WSPÓŁPRACA, marketing - szukam
osób komunikatywnych, obrotnych,
które chcą zarabiać - 601 238 818
ZARABIAJ z FM Group - oferta dodatkowego lub stałego dochodu - branża
kosmetyczna - 663 777 093
ZATRUDNIMY operatywne - osoby z
samochodem, do biura nieruchomości
Żebrowscy. CV prosimy przesyłać na
adres: biur@zebrowscy.com.pl - 505
074 854

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
EMERYT - wyższe wykształcenie,
kulturalny, prawo jazdy, bez nałogów, dyspozycyjny, szuka zajęcia
- 793 657 899
HYDRAULIK szuka pracy - wykonam
prace hydrauliczne, instalacje, PP, PE,
PEX, Miedź - 516 056 596
KUCHARKA - podejmę pracę w
pensjonacie, z możliwością zakwaterowania - 513 571 537
PRZEDSTAWICIEL handlowy - kierowca, własny samochód dostawczy i
osobowy - 787 365 304
ZDROWY, wysportowany emeryt - 42
lata, abstynent, prawo jazdy kat. B
podejmie każdą rozsądnie płatną pracę
- 783 411 148

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
Np.
PT.JEL: Sprzedam
duzy dom mieszkalny połozony na
dzialce 1060m2
w Cieplicach

REGULAMIN STRONA 22 TYGODNIK JELONKA.COM

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe mieszkanie - w Jeleniej Górze
dla zdecydowanego klienta. Artur Wowk;
os. odp. D. Banaszak, lic.10171 - 508
240 830
3, 4 pokojowe - w Jeleniej Górze lub
Cieplicach, najlepiej z ogródkiem, może
być do niewielkiego remontu. Łazienka z
miejscem na wannę - 507 065 179
DLA zdecydowanego klienta - mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu. Więcej
informacji: Joanna Szwarga. Osoba odp.
zawodowo Dorota Banaszak, lic. 10171
- 519 350 100
DUŻE mieszkanie - do remontu, z ogrodem. Mysłakowice, Kowary, Miłków, okolice. Bez pośredników - 530 685 212
GARAŻ na Zabobrzu - okolice szpitala
- 600 397 615
GARAŻ w Kowarach - w okolicy ul.
Leśnej - 603 109 862
KAWALERKA na Zabobrzu - minimum
26 m2, po remoncie, bez pośredników,
cena do 100000 zł, pilne. - 669 417 059
MIESZKANIE na Zabobrzu - 2 pokoje,
I piętro, balkon, łazienka z wanną. Do
małego remontu. Pilnie. Lic. 8032 - 602
631 396
MIESZKANIE na Zabobrzu - dla zdecydowanego klienta. Artur Wowk; os. odp.
D. Banaszak, lic. 10171 - 508 240 830
SZKLARSKA Poręba - mieszkanie około
75 m2 lub dom 150 m2 w - centrum.
Nieruchomości Atrium, lic. 5124 - 601
551 213
TRZYPOKOJOWE, Zabobrze – dla
zdecydowanego klienta. Więcej informacji: Joanna Szwarga. Osoba odp.
zawodowo Dorota Banaszak, lic. 10171
- 519350100

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
CIEPLICE - pilne - M4, II piętro, CO - siła
+ suteryna na działalność. Mieszkanie
w spokojnej willowej dzielnicy, widok
na góry lub zamiana na mniejsze - 660
130 645
DOM w Piasecznej - gmina Węgliniec
- 723 882 813
DZIAŁKA ogrodniczo - rekreacyjna
- Cieplice, ul. Podgórzyńska - 793
657 899
KOWARY - Wojków - 3 pokojowe, 61
m2, stan bardzo dobry, atrakcyjna
cena - 607 278 711
LOKAL w Dziwiszowie - 69 m2, tj. 3
pokoje i kuchnia, z ogrodem 450 m2
- niedrogo - 691 090 486
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35 m2, IX
piętro, Zabobrze II, do zamieszkania
- 609 712 595
MIESZKANIE 2 pokojowe - z aneksem,
kuchnia z aneksem, 58 m2. Mysłakowice. Cena 85000 zł - 668 698 197
MIESZKANIE 4 pokojowe - na Zabobrzu. Umeblowane, możliwość dokupienia garażu. Cena 270000 zł, bez
pośredników - 508 118 179
MIESZKANIE w Wojcieszycach - I
piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, CO.
Cena 150000 zł lub zamienię na mały
domek w zacisznym miejscu. Pośrednikom dziękuję - 660 256 230
MIESZKANIE willowe - komfortowe,
w okolicy parku Wzgórze Kościuszki.
Jelenia Góra - 697 963 089
PÓŁ bliźniaka - w Jeleniej Górze - 756
438 503

361404. 110 m2 - mieszkanie 2 kondygnacje, stan deweloperski, miejsce
parkingowe; naprawdę świetne. Cena
269500 zł - tylko 2450 zł/m2. Artur Wowk;
os. odp. D. Banaszak, lic.10171 - 508
240 830
361974. 115000 zł, Cieplice - 2 pokojowe
mieszkanie, blisko parków, w bloku z
cegły, cena do rozmów, pilna sprzedaż.
Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603
491 335
362409. 159000 zł - rozkładowe, trzypokojowe, po kapitalnym remoncie.
Spokojna i cicha okolica. nPartner - 604
906 257
360075. 2 pokojowe mieszkanie - słoneczne, w stanie do zamieszkania, 50 m2
- propozycja ceny 155000 zł. Lic.11965
- 509 949 961
361876. 2 pokojowe mieszkanie - Zabobrze II, 54 m2, duże i ustawne pokoje.
Mieszkanie na IX piętrze, blok ocieplony,
nowa winda i balkony. Mieszkanie do
odświeżenia. Cena 155000 zł. Lic. 7453
- 601 869 663
361875. 2 pokojowe, cena 115000 zł mieszkanie na IX piętrze, blok ocieplony
przy ul. Moniuszki. 35 m2, duży balkon z
widokiem na góry. Mieszkanie do odświeżenia. Lic. 7453 - 601 869 663
361831. 2 pokojowe, cena 125000 zł mieszkanie na Zabobrzu, 42 m2, nowe
okna. Marek Stępień, lic. 12181 - 508
240 821
361880. 2 pokojowe, cena 54000 zł
- mieszkanie w Mysłakowicach, do
kapitalnego remontu. Marek Stępień, lic.
12181 - 508 240 821
361888. 2 pokojowe, Sobieszów - 41
m2, na II piętrze, w ocieplonym bloku.
Mieszkanie przestronne, z dużą kuchnia.
Do odświeżenia. Cena150000 zł, Lic.
7453 - 601 869 663
361834. 2500 zł/m2, Zabobrze - mieszkanie 3 pokojowe. Marek Stępień, lic.
12181 - 508 240 821
361798. 3 pokojowe na Kiepury - bardzo
atrakcyjne mieszkanie, wysoki standard,
wyposażone. III piętro. Marek Stępień, lic.
12181 - 508 240 821
361889. 3 pokojowe, Cieplice - 54 m2,
III piętro, w ocieplonym bloku. Duży
balkon z widokiem na góry. Kuchnia w
zabudowie. Mieszkanie do odświeżenia.
Cena 185000 zł do negocjacji. Lic. 7453
- 601 869 663
362019. 37 m2 z balkonem - 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu I, ładne zadbane
i wyremontowane, sprzedawane z całym
wyposażeniem kuchni, środkowe i słoneczne. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 603 491 335
361405. 42 m2 na Kiepury - 2 pokojowe
mieszkanie, z w pełni wyposażonym,
widnym aneksem kuchennym, duży
słoneczny balkon, ciekawy układ, wyposażenie w cenie. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 605 079 790
361984. 54 m2 w Cieplicach - 3 pokojowe
mieszkanie z balkonem, na III piętrze, z
widokiem na góry, słoneczne i rozkładowe, w dobrej lokalizacji. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 605 079 790
361979. 59 m2, do remontu - mieszkanie
3 pokojowe z balkonem, na III piętrze w
bloku z cegły, słoneczne i rozkładowe,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 605 079 790
361885. 62 m2, nowe, bezczynszowe - 2
pokojowe w centrum, I piętro, rozkładowe.
2 opcje sprzedaży: pod klucz lub stan
deweloperski. Parking. Bez pośredników
- 516 067 932
362304. 63 m2, Zabobrze - mieszkanie
trzypokojowe po remoncie położone na
trzecim piętrze bloku przy ul. Kiepury.
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172

360090. 68 m2, do remontu - 2 pokojowe,
ok. 2000 zł/m2, więcej informacji Bartosz
Kordecki. Os. odp. zaw. Dorota Banaszak, lic 10171 - 508 240 825

362373. M3, Zabobrze 3 - 63 m2,
rozkładowe, słoneczne z balkonem,
przestronny salon - cena do negocjacji,
nPartner - 604 906 257

361976. 72 m2, na I piętrze - w okolicach
ulicy Bankowej, mieszkanie po remoncie,
klasyczny piękny salon, cena do rozmów,
warte obejrzenia. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 603 491 335

361870. Mieszkanie 2 pokojowe - 45 m2,
na II piętrze, Zabobrze II. Mieszkanie
po generalnym remoncie. Bardzo przyjemne. Lic. 7453 - 601 869 663

362325. 79 m2 za 230000 zł - mieszkanie
trzypokojowe, atrakcyjne, w kamienicy
przy Małej Poczcie, strych w KW, klatka
schodowa oraz dach po remoncie –
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172

362262. Mieszkanie 2 poziomowe - w
Cieplicach 87 m2, kominek, 3 pokoje,
możliwość powiększenia o komórkę 6
m2, piwnica, możliwość wynajęcia w
domu pomieszczenia gospodarczego 50
m2. N-Sudety - 509 263 111

361371. 82 m2 w centrum Jeleniej Góry 3 pokoje, kuchnia i łazienka w doskonałej
lokalizacji. Piękne mieszkanie, okna na
południe z widokiem na cichy ogród.
Artur Wowk; os. odp. D. Banaszak, lic.
10171 - 508 240 830

361397. Mieszkanie wśród łąk - na
obrzeżach Jeleniej Góry, z garażem, 3
pokojowe, na II piętrze, dwupoziomowe,
niewymagające dodatkowych nakładów
finansowych. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 603 491 335

361374. Atrakcyjne mieszkanie - 50 m2,
na III piętrze, po kapitalnym remoncie, w
bardzo dobrej lokalizacji. N. Ż. Lic. 8032
- 509 156 552

362302. Nowy dom - w Mysłakowicach,
stan surowy zamknięty, z instalacją elektryczną, w dobrej lokalizacji. nPartner, lic.
4917 - 604 869 172

362026. Bardzo pilnie - mieszkanie w
Cieplicach, 87 m2, dwupoziomowe, z
kominkiem, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
możliwość adaptacji komórki na 4 pokój
- 509 263 111

360497. Okazja - parter domu - prywatnie,
bez pośredników. 3 mieszkania: centrum - Mała Poczta. Posesja na działce
o powierzchni 1013 m2. Pilne. Cena
ok.450000 zł - 602 741 924

361646. Cieplice, nowa szeregówka osiedle Panorama, murowana z garażem,
w trakcie budowy, stan deweloperski, 120
m2, doskonała cena, bez pośredników 721 647 684
362281. Czarne, bliźniak - stan deweloperski – pilnie. Pelkom, lic. 3454 - 693
539 967
361382. Dla wymagających - mieszkanie
trzypokojowe, na III piętrze. Komfortowe
z balkonem. W cichej, zielonej dzielnicy
miasta. N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
362030. Dom parterowy w Podgórzynie
- z poddaszem użytkowym, na działce
1300 m2. Powierzchnia domu 150 m2,
do zamieszkania. Lic. 4566. Euro-Dom
- 601 540 292
361883. Dom w Podgórzynie - 110 m2, 5
pokoi, ogrzewanie gazowe, nowe okna,
do częściowego remontu. Cena 270000
zł. Lic. 7453 - 601 869 663
361783. Dom z działką 6800 m2 powierzchnia domu 192,5 m2, z przepiękną działką. Klecza - okolice Wlenia,
bardzo malownicze miejsce. Więcej
informacji: Joanna Szwarga. Osoba odp.
zaw. Dorota Banaszak, lic. 10171 - 519
350 100
361953. Dom, cena 140000 zł - na wsi, 25
km od Jeleniej Góry, w stanie umożliwiającym zamieszkanie, szczelne pokrycie
dachu, nowe okna, wszystkie media,
działka 1900 m2 - 509 949 961
361920. Dom, cena 320000 zł - wolnostojący o powierzchni 120 m2, działka
750 m2, garaż, okolice Podgórzyna, cena
320000 zł, lic. 10750 - 501 181 875
361957. Duża kawalerka - mieszkanie,
powierzchnia 38 m2, 1 pokój. Z balkonem, kuchnią, łazienką. Atrakcyjna cena.
Lic. 11965 - 509 949 961
360093. Działka, Jeżów Sudecki - 1905
m2, uzbrojona, więcej informacji: Bartosz
Kordecki. Os. odp. zaw. Dorota Banaszak, lic. 10171 - 508 240 825
361879. Działka w Podgórzynie - 1288
m2, pod zabudowę jednorodzinną i usługową, dostęp do mediów. Piękny widok
na zalew i okolice. Cena 155000 zł do
negocjacji. Lic. 7453 - 601 869 663
360069. Kawalerka - 38 m2 - mieszkanie
okolice ul. Morcinka, pokój, kuchnia,
łazienka, słoneczne ustawne, mieszkanie na parterze, wspólnota, budynek 9
rodzinny, po częściowym remoncie, niski
czynsz. Lic. 11965 - 509 949 961
360221. Kawalerka, Zabobrze I- ocieplony blok, I piętro, wymienione okna,
gładzie w pokoju, glazura w kuchni, do
częściowego remontu, widna kuchnia,
ładny rozkład i czynsz 155 zł. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603 491 335
361837. Kawalerka. I piętro - po kapitalnym remoncie, Zabobrze. Tanie w utrzymaniu. Lic. 12181 - 508 240 821
361411. Kiepury, 66 m2 - przestronne,
słoneczne M3, na II piętrze. Wysoki
standard, świetna lokalizacja - od strony
Jeżowa. Lic. 5524 - 503 111 466
361928. Kiepury, 3 pokojowe - pilnie.
Zadbane mieszkanie, 63 m2, balkon,
piwnica, cena 210000 zł, lic. 10750 - 501
181 875
361839. Kiepury, 63 m2 - 3 pokojowe,
atrakcyjne, rozkładowe. Duży balkon.
Umeblowana wyposażona kuchnia. Nie
wymaga remontu. Do pilnej sprzedaży.
Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 503 021 047

362009. Okazja, cena 220000 zł - mieszkanie trzypokojowe w Szklarskiej Porębie.
Os. odp. zaw.: Banaszak Dorota, lic.
10171. Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110

2 pokoje - pilnie - za niecałe 2900 zł/
m2. Artur Wowk, os. odp. D. Banaszak,
lic.10171 - 508 240 830
2 pokoje, 47 m2 - cena 128000 zł, Zabobrze I, IV piętro. Ładne, słoneczne. blok
ocieplony, okna PCV. Bez pośredników.
Pilne - 664 477 800
2 pokojowe - 45 m2, po generalnym
remoncie, II piętro. Zabobrze II. Zapraszam na prezentację. Lic. 8761 - 660
359 500
2 pokojowe, okolice centrum - mieszkanie, 48 m2, bardzo słoneczne i ciepłe.
Lokal składa się z dwóch pokoi - bardzo
ustawnych, kuchni i łazienki. Wymaga
remontu. Cena 135000 zł, lic. 10750 691 210 677
3 pokoje, centrum - 54 m2, ogrzewanie
z sieci, IV piętro, ciche, przestronne,
częściowo po remoncie, bez pośredników. Cena 185000 zł do negocjacji
- 517 171 414
3 pokojowe mieszkanie - z balkonem, na
III piętrze, z widokiem na góry, słoneczne
i rozkładowe, w dobrej lokalizacji. 54 m2
w Cieplicach. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 605 079 790
3 pokojowe Zabobrze 2 - z balkonem, w
bardzo atrakcyjnej cenie. Lic. 7867 os.
odp. zaw.: R. Żukowski, więcej informacji
Tomasz Zarychta - 508 240 828

362021. Parter domu, Mała Poczta - 124
m2 plus garaże, ogród i pomieszczania
gospodarcze. Bez pośredników, od właściciela. Cena 450000 zł - 602 741 924

3 pokojowe, parter - zdecydowana
sprzedaż lub zamiana na mniejsze.
Mieszkanie na obrzeżach centrum miasta, 66,5 m2. Do zamieszkania lub na
kancelarię, gabinet, biuro. Propozycja
ceny 195000 zł do negocjacji. Lic. 11965
- 509 949 961

361364. Piękny dom w Karpaczu - trzy
niezależne kondygnacje, w doskonałej
lokalizacji - 150 m od głównej drogi, w
cichej dzielnicy. Artur Wowk; os. odp. D.
Banaszak, lic. 10171 - 508 240 830

38 m2 - 2 pokoje – cena 95000. NKról,
lic. 8151 - 600 258 703
54 m2 Zabobrze 3 - bez pośredników
- III piętro, dwa pokoje, cena 178000
zł - 609 316 250

361410. Po remoncie, 62 m2 - nowoczesne M3, na IV piętrze, przy ul. Kiepury,
okolice Poczty. Bardzo słoneczne, ciepłe,
z pięknym widokiem. Lic. 5524 - 503
111 466

86 m2, ul. 1 Maja - przy Bramie Wojanowskiej - 504 984 021

362022. Połowa domu - nieruchomość
położona w starej części miasta, w
dzielnicy willowej. Mieszkanie położone
na I piętrze dwurodzinnego domu. Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 756
436 052
361859. Pół bliźniaka - osiedle Czarne,
stan deweloperski zamknięty. 148 m2,
działka 700 m2. Garaż z elektryczną
bramą, podjazd wyłożony kostką, ogrzewanie gazowe, rolety zewnętrzne, kanalizacja. Lic. 7453 - 601 869 663
361862. Rewelacyjne 3 pokojowe - 50
m2, na III piętrze, ocieplony blok. Mieszkanie po generalnym remoncie, wymienione instalacje. Ustawne i słoneczne.
Przystępna cena 165000 zł. Lic. 7453
- 601 869 663
360085. Szeregówka w Cieplicach - stan
bardzo dobry, więcej informacji: Bartosz
Kordecki. Os. odp. zaw. Dorota Banaszak, lic. 10171 - 508 240 825
360052. Szklarska Poręba - bardzo
ładne 4 pokojowe mieszkanie blisko
wyciągu, w zacisznym miejscu. nPartner,
lic. 4917 - 721 185 158
361899. Szklarska Poręba - mieszkanie
2 pokojowe, 60 m2 po generalnym
remoncie, I piętro w budynku kilkurodzinnym. Ogrzewanie kominkowe, możliwość zrobienia tarasu. Ogród 100 m2.
Widok na góry. Lic. 7453 - 601 869 663
362414. Tanie dwupokojowe - mieszkanie przy ul. Moniuszki. Atrakcyjne
położenie, cena zachęcająca. nPartner,
lic. 4917 - 604 508 308
359997. Tanie M3 po remoncie - mieszkanie 50 m2 - zapytaj o cenę - 604
906 257

ATRAKCYJNA kawalerka - 31 m2,
przynależna piwnica. Więcej informacji:
Joanna Szwarga. Osoba odp. zaw.
Dorota Banaszak, lic. 10171 - 519
350 100
ATRAKCYJNE mieszkania - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, już od 2800 zł
brutto za m2 - 697 397 297, 757 522
980
CENTRUM - parter – sprzedam lub
zamienię mieszkanie, 108 m2, nadające
się na lokal - 501 080 950
CIEPLICE, cena 90000 zł - mieszkanie
w kamienicy, powierzchnia 37,71 m2, do
remontu, NM, lic. 5877 - 500 122 447
CZERWONY Dworek - 2 działki, każda
o wielkości 3406 m2 - aktualne warunki
zabudowy, piękny widok na Karkonosze,
cena 45 zł/m2 - 504 699 338
DOM, cena 330000zł - po kapitalnym
remoncie, lic.1749 - 790 877 578
DOM dla ﬁrmy - pilne, lic.1749 - 790
877 578
DOM do małego wykończenia - na dużej,
zagospodarowanej działce, w pobliżu
Jeleniej Góry - 665 036 679
DOM do remontu - przy ul. Wrocławskiej, na działce 3620 m2 - 695 981
315
DOM dwurodzinny - w Cieplicach, w
spokojnej dzielnicy, z widokiem na
góry, powierzchnia całkowita 137,5 m2,
dwa garaże, bez pośredników, cena do
uzgodnienia - 781 090 722
DOM na wsi - do remontu, blisko Jeleniej Góry 140000 zł. Lic. 5877 - 500
122 446
DOM poniemiecki - w bardzo dobrym
stanie technicznym, 5 pokoi, ładna
okolica, dobry dojazd, działka 1000 m2,
Podgórzyn. Lic. 11965 - 509 949 961

360046. Trzypokojowe na Zabobrzu - 63
m2, po remoncie, o bardzo ciekawym
układzie, pilnie - cena do negocjacji.
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172

DOM w Jeleniej Górze - cena do negocjacji - 507 055 422

361915. Wojcieszyce - działka pod
zabudowę o powierzchni 2200 m2, teren
płaski, nasłoneczniony z widokiem na
całą panoramę Karkonoszy. Pośrednikom dziękuję - 501 181 875

DOM wolnostojący - w Mysłakowicach
z 2007 roku, na działce 1200 m2, po
odbiorach, zamieszkały, do wykończenia piętro, cena 450000 zł, lic. 5124,
Nieruchomości Atrium - 601 551 213

362010. Zabobrze - trzypokojowe przy
Wiłkomirskiego. Os. odp. zaw.: Banaszak Dorota, lic. 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
128000 zł, Zabobrze I - dwa pokoje, 47
m2, IV piętro, okna PCV, blok ocieplony,
mieszkanie cieple, słoneczne, rozkładowe, odświeżone, bez pośredników
- pilne - 662 230 067
2 działki w Miłkowie - nad rzeką, przy
drodze do Karpacza, naprzeciwko
Karczmy Skalnej, łącznie 6000 m2, po
4 zł/m2 - 504 699 338

DOM w Piechowicach - okazja, bardzo
tanio - 604 988 292

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

DOM - w zabudowie bliźniaczej, w atrakcyjnej dzielnicy Cieplic, z widokiem na góry, o
powierzchni 240 m2, działka 500 m2, blisko
tras spacerowych. Cena 485000 zł do
rozmów, lic. 10750 - 691 210 677
DOMEK na wsi - w Starej Kamienicy. 135
m2, działka 1200 m2, ogrodzona, zagospodarowana, garaż murowany. Cena
185000 zł, bez pośredników - 697 041 810,
601 332 553

DWA pokoje w centrum - ul. Różyckiego, 37
m2, wyposażone - 510 288 991
DWUPOKOJOWE - 50 m2 - mieszkanie
do remontu, Jelenia Góra. Więcej informacji:
Joanna Szwarga. Osoba odp. zaw. Dorota
Banaszak, lic. 10171 - 519 350 100
DZIAŁKA budowlana - 1258 m2, w Karpaczu, z dobrym dojazdem. Media przy
działce. Widok na góry. Cena 270000 zł do
rozmów. Lic. 10750 - 691 210 677
DZIAŁKA budowlana - w pobliżu „Western
City” 515 m2, warunki zabudowy, widok na
Śnieżkę, cena 85000 zł - 504 699 338
DZIAŁKA budowlana - ziemia, łącznie 8,30
ha, w 3 działkach. Możliwość podziału i
budowy. Lokalizacja 20 km od Jeleniej Góry.
Okolice Świerzawy - 722 053 952
DZIAŁKA w Jagniątkowie - 3000 m2,
media, pięknie położona. Atrakcyjna cena,
do malej negocjacji - 506 190 702
DZIAŁKA w Siedlęcinie - 1000 m2, 50 zł/
m2, media blisko - 667 934 901

DZIAŁKA w Ścięgnach - o powierzchni
850-1100 m2, na nowym osiedlu domków
jednorodzinnych - 603 783 652
DZIAŁKA, gmina Podgórzyn - budowlana
w spokojnym, cichym miejscu, z dobrym
dojazdem drogą asfaltową. Media przy
działce. Cena 120000 zł do negocjacji, lic.
10750 - 691 210 677
DZIAŁKA, Goduszyn - 12 arów, cena
80000 zł - 695 044 925
DZIAŁKI budowlane - w Jeżowie Sudeckim 1297 m2 -117000 zł, Siedlęcin 2276
m2 - 131000 zł. Lic. 5124, Nieruchomości
Atrium - 601 551 213
DZIAŁKI w Miłkowie – uzbrojone, każda
1600 m2, widok na Śnieżkę, cena 96000
zł - 504 699 338
DZIAŁKI w Mysłakowicach - różnej wielkości, w całkiem nowej lokalizacji, z bardzo
dobrym dojazdem i w atrakcyjnych cenach.
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
GARAŻ przy Kadetów - murowany, z
prądem. Cena 17500 zł do negocjacji. Lic.
7453 - 601 869 663

- Bezpłatny dojazd w
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strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
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- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU
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26 tygodni
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52 tygodnie
1,60
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Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

KOWARY, 64 m2 - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, WC osobno, cieple środkowe, II
piętro. Cena 199000 zł - 603 389 910
LEWY segment nowego bliźniaka - w
Wojcieszycach. Piękny widok na całe góry,
duża działka, nasłoneczniona. Atrakcyjna
cena - 502 101 413
ŁADNA kawalerka - I piętro, Zabobrze,
właściciel - 514 000 838
ŁADNE mieszkanie - 2 pokojowe, o
powierzchni 48 m2, środkowe, balkon od
południa, dobry standard, niski czynsz,
Zabobrze III, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
ŁADNE, 3 pokojowe - 67 m2, centralne
ogrzewanie, słoneczne, środkowe, III piętro,
do odświeżenia, niski czynsz - zielona, okolica. Cena 189000 zł - 510 042 734

GRUNT rolny - 20 km od Jeleniej Góry
13000 zł za h. Pośrednikom dziękuję - 667
538 066

MIESZKANIA - tanio - w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, już od 2800 zł brutto za m2 697 397 297, 757 522 980

GRUNTY rolno - budowlane - bez pośredników - 695 981 315

MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2, na
parterze, na Zabobrzu. Cena 130000 zł,
bez pośredników - 501 097 772

HALE magazynowe, produkcyjne - teren
12000 m2, w Piechowicach - tanio - 604
988 292
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 w centrum - Jeleniej Góry,
II piętro, 30 m2, rok budowy 2002, budynek ogrodzony, spokojna okolica - 660
580 251

izotech_jgora.republika.pl

KOCHANOWSKIEGO - bardzo atrakcyjne,
dwupoziomowe mieszkanie w super lokalizacji. Cztery pokoje z balkonem, piwnica.
Więcej informacji: Joanna Szwarga. Osoba
odp. zaw. Dorota Banaszak, lic. 10171 - 519
350 100

M3 przy Urzędzie Miasta - na II piętrze, przy
ul. Grota Roweckiego. Słoneczne, ustawne,
50 m2, do remontu. Atrakcyjna cena. Lic.
5524 - 503 111 466

KAWALERKA na Zabobrzu - okazja. Ewelina Jarząbek, lic. 10171 - 514 600 108

510 193 501

25

GRUNT inwestycyjny - 12 ha, bezpośrednio
przy trasie Jelenia Góra - Karpacz, lic. 3454
- 693 539 967

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. Nieruchomości
Szymkiewicz lic.2400 - 669 620 071

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA
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KAWALERKA, Zabobrze - od zaraz,
umeblowana - 502 206 565
KIEPURY, 3 pokojowe - 63 m2, atrakcyjne,
rozkładowe. Duży balkon. Umeblowana,
wyposażona kuchnia. Nie wymaga remontu.
Do pilnej sprzedaży - 503 021 047
KIEPURY, pilnie - 2 pokoje, nie wymaga
wkładu ﬁnansowego, III piętro. Lic. 8761
Zapraszam na prezentację - 660 359 500

MIESZKANIE 2 pokojowe - na I piętrze, o
powierzchni 49 m2, blisko centrum, blok
IV piętrowy, duży balkon, wolne od zaraz,
czynsz 280 zł/m-c, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na II piętrze, o
powierzchni 51,40 m2, w bloku wielorodzinnym, przyjazna okolica, cena do uzgodnienia, w zarządzie wspólnoty. Nieruchomości
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu,
o powierzchni 38,90 m2, w bloku IV piętrowym, rozkładowe, środkowe, wolne od
zaraz, cena do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - ok. 38 m2, po
remoncie, ul. Morcinka w Jeleniej Górze 667 730 090
MIESZKANIE 3 pokoje - kuchnia, WC,
łazienka, przedpokój, balkon, 59 m2. CO z
sieci, II piętro, cena 190000 zł do negocjacji
- 510 936 120
MIESZKANIE 3 pokojowe - 60 m2, w
bloku, w centrum Szklarskiej Poręby. Cena
220000 zł - 695 591 281
MIESZKANIE 3 pokojowe - blisko centrum
Jeleniej Góry - 695 303 242
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MIESZKANIE 3 pokojowe - eleganckie
o powierzchni 62 m2, rozkładowe, z balkonem, w bloku IV piętrowym, standard
wysoki, na Zabobrzu III, klatka schodowa
zadbana, cena do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - na II piętrze,
o powierzchni 60,11 m2, Zabobrze II,
rozkładowe, środkowe, słoneczne z
dużym balkonem, blok ocieplony, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu,
słoneczne, duży balkon. Pilne Atrakcyjna
cena, lic. 7867 - 514 600 107
MIESZKANIE 3 pokojowe - po kapitalnym
remoncie, na III piętrze, o powierzchni
49,50 m2, słoneczne, ogrzewanie z sieci
miejskiej, blok IV piętrowy, czynsz 250
zł/m-c. Atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE do remontu - z zabudowaniami gospodarczymi, 50 m2 + 10 arów
działki. Cena 100000 zł do negocjacji - 509
326 913
MIESZKANIE na os. Widok - 79 m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, I piętro, nasłonecznione, z ogrodem - 510 129 927
MIESZKANIE ok. 100 m2 - dwa pokoje,
salon z otwartą kuchnią, łazienka, kotłownia, duży przedpokój plus garaż i strych, w
Pasieczniku - 721 643 736
MIESZKANIE w centrum - 60 m2 do
remontu. Cena 130000 zł. N. Ż. Lic. 8032
- 509 156 552
MIESZKANIE w centrum - Jeleniej Góry,
do remontu, 130 m2 - 607 730 188
MIESZKANIE w centrum - stylowe, 4
pokojowe, o powierzchni 130 m2, środkowe, rozkładowe, bardzo ciepłe, czynsz
270 zł/m-c, ogrzewanie gazowe, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE w Cieplicach - 86 m2, z
widokiem na góry, po generalnym remoncie, z ogródkiem i garażem - 503 007 820
MIESZKANIE w Lubomierzu - 3 pokojowe,
ładne, III piętro, cena do uzgodnienia, tel.
po 20.00 - 609 927 702
MIESZKANIE, 4 pokoje - garaż, ogródek,
w starej części miasta. NK, lic. 1740 - 509
994 541
MIESZKANIE, 54 m2 - 2 pokoje, wysokie
piętro, do częściowego remontu. Cena
165000 zł do negocjacji, bez pośredników
- 669 417 059
MIESZKANIE, 70 m2 - w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, już za 210000 zł brutto - 603
533 953, 757 522 980
MIESZKANIE, Zabobrze I - dwa pokoje,
47 m2, IV piętro, ładne, słoneczne, blok
ocieplony, okna PCV. Bez pośredników.
Cena 128000 zł. Pilne - 664 477 800
MYSŁAKOWICE - działki budowlane o
powierzchni od 1000 do 1700 m2 - 721
644 162
NOSKOWSKIEGO, 4 pokojowe - pilnie.
Lic. 8761 - 660 359 500
NOWE, 110 m2, tylko 2450 zł/m2 - 2
kondygnacyjne mieszkanie w Cieplicach,
Cena 269500 zł. Zapraszam na prezentację. Artur Wowk, os. odp. D. Banaszak, lic.
10171 - 508 240 830
NOWE mieszkania - w ścisłym centrum,
ok. 70 m2 za 210000 zł brutto - 697 397
297, 757 522 980
NOWE, centrum - mieszkanie, 72 m2 już
za 216000 zł brutto - 697 397 297, 757
522 980
NOWOCZESNE mieszkanie - w ciekawej
okolicy, dla zdecydowanego i wymagającego klienta. Pilnie. Lic. 8032 - 602
631 396

OG£OSZENIA
TRZYPOKOJOWE - 71 m2. Mieszkanie do remontu - Jelenia Góra. Więcej
informacji: Joanna Szwarga. Osoba odp.
zaw. Dorota Banaszak, lic. 10171 - 519
350 100
WIDOKOWA działka budowlana - w
okolicach Karpacza. 3000 m2. Bez pośredników. Kontakt tylko wieczorem - 502
718 008
ZADBANY, ocieplony dom - w Sobieszowie - nowa, niższa cena - 793 450 912

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
3 pokojowe, Zabobrze I - 44 m2. 1000 zł,
w tym czynsz, CO i inne. Umeblowane,
sprzęt AGD. Opłaty licznikowe - tylko
prąd i gaz. Kaucja - 607 112 169
BEZ pośredników - mieszkanie na Placu
Ratuszowym, 3 pokoje, umeblowane, II
piętro - 757 526 336
BEZ pośredników - umeblowana kawalerka - w ścisłym centrum Jeleniej Góry
- 757 526 336
KAWALERKA, 30 m2 - pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Nowe budownictwo, CO, umeblowane, z lodówką.
Centrum miasta, koło Teatru w Jeleniej
Górze. Aktualne od 10 lipca 2010 r. Proszę dzwonić po 20:00 - 798 523 541
MIESZKANIE 2 pokojowe - 36 m2, ul.
Kiepury w Jeleniej Górze. 550 zł plus
czynsz 195 zł - 606 407 400
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Cieplicach + miejsce parkingowe. Spokojna
okolica. 800 zł + kaucja + liczniki - 502
352 405
POKOJE, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów, osoby indywidualne
w Jeleniej Górze - blisko UE - 606
360 443
POKÓJ - dla osoby pracującej. Używalność kuchni i łazienki - 64 27 017
wieczorem
POMIESZCZENIE - 31 m2, I piętro - 757
526 536
PÓŁ domu na wsi - tanio – 665 733
268
2 pokoje w centrum - w Jeleniej Górze
za 900 zł, w tym ogrzewanie. W nowym
budownictwie - 793 608 323
2 pokojowe, 70 m2 - umeblowane, w spokojnej dzielnicy willowej, w Cieplicach. CO
gazowe. 1000 zł + liczniki - 728 961 030
2 pokojowy - komfortowy apartament, 72
m2, blisko centrum. Umeblowany, w pełni
wyposażony. Zamknięta posesja z ogrodem. 1200 zł + opłaty - 791 608 227

LOKAL, ul. Długa - 32 m2, główny deptak.
Parter - witryna. Naprzeciw domu towarowego. Bez pośredników - 888 221 321
MAGAZYN, 110 m2 - ul. Okopowa 6.
Rampa, pomieszczenie biurowe. Cena
1500 zł netto - 604 569 485
MAŁA kawalerka - przy ul. Morcinka. 600 zł
+ liczniki. Bez pośredników - 513 715 293
MAŁA powierzchnia - usługowa - Zabobrze
- 697 397 297, 757 522 980
MAŁY domek - po kapitalnym remoncie,
70 m2, z kominkiem, na działce 400 m2,
w okolicy Jeleniej Góry. Cena 1200 zł plus
media. N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
MIEJSCE dla tipserki - manicurzystki - 512
201 648
MIESZKANIE 2 pokojowe - od zaraz.
Umeblowane, ul. Kiepury. 1200 zł + kaucja
za jeden miesiąc - 502 399 088
MIESZKANIE 2 pokojowe - 49 m2,
łazienka, kuchnia, w pełni wyposażone,
standard podwyższony, blisko centrum,
spokojna dzielnica- park, kawałek działki
- 693 177 647
MIESZKANIE 2 pokojowe - łazienka,
kuchnia, strych - 510 473 558
MIESZKANIE 2 pokojowe - nowe, centrum Jeleniej Góry. Kuchnia, łazienka,
przedpokój, cieple, słoneczne, I piętro - 606
101 372
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Cieplicach,
osiedle Widok, 65 m2, duży taras, meble,
ładne. 800 zł + liczniki - 602 218 814
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu
ul. Szymanowskiego koło Rossmana. 900
zł w tym czynsz + media do opłaty. Dla
studentów w czasie wakacji 500 zł. Kontakt
po 18:00 - 501 742 502
MIESZKANIE na II piętrze - po kapitalnym
remoncie, na Zabobrzu, 36 m2 - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój + balkon
+ piwnica. Cena do negocjacji - 693 355
935
MIESZKANIE na Zabobrzu - ul. Kiepury,
70 m2, dwupoziomowe, umeblowane 696 406 814
MIESZKANIE trzypokojowe - umeblowane,
na Kiepury - 512 144 131
MIESZKANIE, 37 m2 - po remoncie, na
deptaku w Jeleniej Górze - 601 581 359

3 pokojowe od 10 lipca - ul. Kadetów, I
piętro, studenci i nie tylko - 515 366 442

NIEDROGO, mieszkanie - w Miłkowie koło
Karpacza, dla osób niepalących. Mieszkanie jest umeblowane, 2 pomieszczenia +
WC z łazienką - 511 689 517

42 m2, teren byłej jednostki - przedpokój,
łazienka, kuchnia, duży pokój idealne dla
pary. Mieszkanie zadbane, umeblowane,
atrakcyjne położenie - osiedle „Pod Jeleniami”, blisko Kolegium Karkonoskiego.
800 zł + opłaty - 691 186 192

NOWE mieszkanie - dwupokojowe z
widokiem na Zalew Sosnówka - CO, gaz,
parking, taras. 900 zł plus liczniki - 606
778 350

ATRAKCYJNA powierzchnia - użytkowa
na Zabobrzu - atrakcyjne warunki - 603 533
953, 757 522 980

NOWE, ładne mieszkanie - przy ul. Złotniczej. Cena 900 zł z czynszem plus liczniki
- 784 641 106

ATRAKCYJNY lokal użytkowy - z parkingiem, w centrum Jeleniej Góry - tanio
- 603 347 415

OKOLICE Jeleniej Góry - 100 m2, umeblowane, dwupoziomowe, nowe budownictwo.
900 zł + liczniki - 501 525 474

DOM w Jeżowie - nowy, od zaraz, 3 pokoje,
salon, kuchnia, łazienka, toaleta, garaż oraz
wiata. Npartner, lic. 4917 - 604 869 172

POD gabinet fryzjerski - pomieszczenie w
Cieplicach, 20 m2, atrakcyjnie usytuowanyprzy Siłowni Body-Gym, gabinecie kosmetycznym i solarium. Cena do uzgodnienia
- 691 186 192

DUŻY lokal - w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 603 533 953, 757 522 980

PARTER domu w Cieplicach - 66 m2.
Spokojna okolica, ogród 400 m2. Cena
300000 zł, bez pośredników, do negocjacji
- 668 677 841

ELEGANCKIE i spokojne osiedle - las,
czyste powietrze. W pełni wyposażone
mieszkanie, 38 m2, na parterze, balkon,
950 zł + czynsz - 794 366 697

PLAC 1577 m2 - pod działalność usługowo - mieszkalną w centrum Jeleniej
Góry. Cena 245 zł/m2 do negocjacji, bez
pośredników - 691 800 131

JEDNOPOKOJOWE - kawalerka z balkonem, bardzo ładna przy ul. Złotniczej,
częściowo umeblowana 1000 zł plus
media i kaucja, lic. 5124 Nieruchomości
Atrium - 601 551 213

TANIO, dom w Jeleniej Górze - na działce
550 m2. Okolice Morcinka 120 m2 z podpiwniczeniem 60 m2 - 509 398 374

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

MIESZKANIE, 52 m2 - na ul. Złotniczej,
Jelenia Góra, II piętro, 2 pokoje, umeblowane, balkon, piwnica. 1000 zł + opłaty
- 792 668 027

DWA pokoje - aneks kuchenny, łazienka,
osobne wejście. 10 min do Uniwersytetu
Ekonomicznego - 609 824 017

TANIE mieszkanie - 3 pokojowe, o
powierzchni 69,20 m2, na wysokim parterze, na Zabobrzu, budynek IV piętrowy,
mieszkanie rozkładowe, balkon. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071

KOMFORTOWE mieszkanie - w Jeleniej
Górze, 65 m2, w dobrej lokalizacji. Cena
1000 zł plus media. N. Ż. Lic. 8032 - 509
156 552

3 pokojowe mieszkanie - w nowym
budynku za Kauﬂandem. 950 zł + opłaty.
Kuchnia na wymiar, szafa Komandor.
Nowe, ładne, warto - 791 608 227

NOWY, duży dom - w centrum, 340 m2, z
ogrodem. Wysoki standard. Bez pośredników - 501 726 467

POŁOWA domu z ogrodem - w Jeleniej
Górze. Lic. 7867 os. odp. zaw.: R. Żukowski, więcej informacji: Tomasz Zarychta
- 508 240 828

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JEDNOPOKOJOWE - umeblowane, do
wynajęcia. 500 zł + media i czynsz - 691
813 756
KAWALERKA, Kiepury - komfortowa,
800 zł/m-c + liczniki od 07.07.10 - 695
943 795
KAWALERKA na Zabobrzu - umeblowana, od zaraz - 502 206 565
KAWALERKA umeblowana 41 m2 czynsz 700 zł, ogrzewanie i Internet w cenie
+ media - 602 339 926

POKÓJ w centrum - Jeleniej Góry. Koło
ratusza, mieszkanie 3 pokojowe. Kuchnia,
łazienka, Internet. Czynsz 300 zł + media
do 150 zł - 793 575 277
POKÓJ w mieszkaniu studenckim - w
ścisłym centrum. Internet, kablówka. 400
zł + opłaty - 663 226 009
POŁOWA lokalu - na ul. Sudeckiej od
sierpnia. Najlepiej na branżę elektroniczną
lub podobną - 511 515 177
SPOKOJNE osiedle - las, czyste powietrze,
blisko do Karpacza. W pełni wyposażone
mieszkanie, 38 m2, na parterze, balkon.
900 zł + czynsz - 794 366 697
STYLOWA, czynna restauracja - w urokliwym miejscu. Odstępne - 790 609 579
TANIO atrakcyjny lokal - w centrum, na
kancelarię, z parkingiem, w Jeleniej Górze
- 513 018 455
TYLKO 750 zł - 52 m2. Bardzo ładne
mieszkanie i świetna lokalizacja. Kiepury,
II piętro, 2 pokoje gustownie umeblowane.
Pralka. 750 zł + czynsz JSM, woda i prąd
- 693 300 233

UMEBLOWANA kawalerka - blisko Kolegium Karkonoskiego. 650 zł + opłaty - 505
778 123
UMEBLOWANA kawalerka - na Zabobrzu
I. Cena za wynajem 650 zł, w tym czynsz
+ liczniki, od 3 czerwca. Tel. po 15:00 - 792
250 337
UMEBLOWANE mieszkanie - 65 m2 - 665
550 721
W Karpaczu - przy ul. Komuny Paryskiej 30
mieszkanie, pokój z aneksem kuchennym
oraz tarasem, umeblowane - 602 831 851
WIELKI lokal - w ścisłym centrum Jeleniej
Góry - 697 397 297, 757 522 980
ZABOBRZE, ul. Noskowskiego 6 - III piętro.
35,22 m2. Dwa pokoje - 724 857 656

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
WYNAJMĘ, zaopiekuję się - 3 pokojowym mieszkaniem w Jeleniej Górze,
Cieplicach i okolicach od połowy sierpnia - 607 779 303
DOM lub mieszkanie - minimum 4 pokojowe, w Podgórzynie, Sobieszowie - najbliższej okolicy. Ewelina Jarząbek, lic.
10171 - 514 600 108
MIESZKANIE 2 pokojowe - niedrogo, w
Ścięgnach lub okolicach - 514 056 949
POKOIK - w bliskich okolicach Jeleniej
Góry - 669 724 828
POMIESZCZENIE na magazyn - około
100 m2, w Jeleniej Górze lub okolicach 790 432 928
SZUKAM mieszkania - 2 pokojowego, do
650 złotych - 691 222 909
SZUKAM do 650 zł - kawalerki na czerwiec.
Od września na dłuższy pobyt. Bez pośredników - 514 352 551

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
KAWALERKA, 30 m2 - w Mysłakowicach
na większe z dopłatą - 510 498 678
DWA mieszkania – tj. komunalne - 100
m2 i własnościowe - 65 m2 na dom - 508
176 215
MIESZKANIE komunalne - duże, ładne,
3 pokoje, spokojna dzielnica, z dopłatą na
mniejsze, 2 pokojowe - 691 258 991
MIESZKANIE komunalne - ścisłe centrum
Cieplic, 98 m2, 3 duże pokoje, kuchnia,
łazienka, zamienię na 2 mniejsze dwu i
jedno pokojowe, może być z dopłatą - 697
971 028
MIESZKANIE komunalne - 35 m2 na
większe. Dopłacę - 793 611 068
MIESZKANIE na Górnym Śląsku - 37 m2,
własnościowe, zamienię na Jelenią Górę
- 791 301 099
PRZESTRONNE mieszkanie - w Legnicy
na położone w Jeleniej Górze. 4 pokoje,
ogrzewanie: kominek + gaz, 2 łazienki, taras
z grillem, garaż - 502 732 232

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
23 latka z biustem sześć - szuka sponsora,
również panie lub pary. Chętnie na dłuższy,
stały układ. Nie odpowiadam na SMS-y.
Tylko poważne oferty - 796 717 760
29 lat, on - doprowadzę Panią na szczyt
rozkoszy miękkimi ustami - 698 483 038
34 latek, żonaty - pozna Panią po 50, bez
zobowiązań - 792 764 093
40 latek dla Pań - zapewniam dyskrecję 695 727 829
AGNIESZKA - 727 530 442
AMBITNA i dynamiczna - sexy czarnula,
odda się w dobre ręce. I nie tylko - 880
973 717
ATRAKCYJNA brunetka - zaprosi lub
dojedzie - 883 480 531
ATRAKCYJNA z klasą - zaprosi lub dojedzie - 516 462 062
BIZNESMEN - hojnie zasponsoruje atrakcyjna panią - 601 731 846
CHŁOPAK Bi - oddam się Panu lub Pani,
nawet parze za nowy telefon. Stały układ
- 516 852 357
CHŁOPAK dla samotnych kobiet - wysoki,
blond włosy, niebieskie oczy, wesoły - 791
929 232
CHŁOPAK, na samotne wieczory - dla
miłych dziewczyn. Na SMS nie odpowiadam - 880 973 717
CIEMNOWŁOSA lady - dla starszych gentlemanów. Prywatnie - 880 973 717
DO czworokąta Pani bi - para z przyjacielem
- 30 lat. Szukamy Pani, która chciałaby przeżyć miłe chwile w większym gronie. Termin
do uzgodnienia - 798 537 955

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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DOJRZAŁA Pani - dojedzie, dyskrecja 600 120 914
DOSKONAŁY kwadransik na Zabobrzu zapraszam od 9 tej do... - 880 096 365
FANTASTYCZNE, głębokie - fellatio dla
miłych, szczodrych panów. Dyskrecja - 519
448 920
FRANCUZ - bez zabezpieczeń oraz clasic
koitalny - 661 524 389
GOTOWA na wszystko - blondynka o
kobiecych kształtach spełni każdą twoją
fantazję - 665 706 247
JUŻ nie musisz fantazjować - przyjdź i
zrób to ze mną. Oczekuję dyskrecji - 880
973 717
LAURA 24 - zaprosi lub dojedzie - 883
485 770
NIEDOPIESZCZONA i spragniona - seksu,
lalunia, czeka na zdecydowanego Pana 880 973 717
POSZUKIWANA kobieta - do luźnej
znajomości. Wiek i wygląd bez znaczenia
- 888 172 634
POZNAM dziewczynę - z Jeleniej Góry.
Kawaler, 33 lata, wyższe wykształcenie,
180 cm wzrostu - 794 417 789
POZNAM zadbaną i dyskretną - Panią Bi
z ładnym biustem. Jelenia Góra i okolice.
Oczekuję dyskrecji i ją zapewniam - 607
495 461
POZNAMY parę do zabawy - on wysoki,
przystojny brunet, 29 lat i ona blondynka,
szczupła, 30 lat. Bez sponsoringu, dojedziemy lub zaprosimy - termin do uzgodnienia - 518 040 696
SPRAGNIONA sexu 30-tka - zaprasza
do prywatnego mieszkanka. Poważnych
panów - 692 061 677
SYMPATYCZNA brunetka - 30 lat, umili
czas Panom z gestem. Wyjazdy - 661
524 389

SZUKAM Pani - która mnie zasponsoruje,
w zamian za seks każdego rodzaju. Zrobię
wszystko czego zapragniesz. Spełnię
każdą twoją fantazję. Dzwoń. Wiktor. - 697
715 286
WESOŁA i bardzo atrakcyjna Laska - dla
Panów po 30-ce. Czekam na Was - 880
096 365
WYSOKA, seksy czarnula - zajmie się Tobą
fachowo - 692 061 677
ZADBANA brunetka bi - zaprosi lub dojedzie - 782 535 408
ZAKAZANY owoc? - ale tylko od Ewy.
Prywatnie, dyskretnie - 661 524 389
ZASPONSORUJĘ dziewczynę - młodą i
atrakcyjną - 667 022 745

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
DACHY - więźby dachowe, pokrycia
dachowe, wymiana starych pokryć,
obróbki blacharskie - 601 981 289, 509
168 018
ŁAZIENKI, remonty kompleksowo
- mieszkania, regipsy, zabudowy, malowanie, podłogi. Szybko i solidnie - 880
992 649
REMONTY - tanio, szybko i fachowo.
Malowanie, szpachlowanie, panele,
regipsy, płytki, przeróbki wodno - kanalizacyjne, ścianki G/K - 516 048 225
REMONTY mieszkań - panele, regipsy
itd. Rozsądne ceny - 504 964 227

ROBOTY ziemne koparko - ładowarka
JCB 4x4 - 698 668 824
WYWROTKI - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski - 608 649 813
BRUKARSTWO - fachowo, gwarancja 609 136 364
BRUKARSTWO - wszelkie prace budowlane - 793 240 653
BRUKARSTWO - wykonujemy wszelkie
prace i wzory. Faktura VAT - 790 899 808
BUDOWA domków - roboty murarskie,
ocieplenia, dachy - 512 538 372
BUDOWY domów - kompleksowa obsługa
inwestycji, w dobrej cenie - 605 209 140
BUDOWY i remonty - tanio, szybko i solidnie - 724 133 336
CENTRALNE ogrzewanie - kompleksowy
montaż c.o. woda, gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z płaszczem wodnym. Tanio
i profesjonalnie - 696 484 516
CIESIELSTWO - dekarstwo - pokrycia
wszelkich typów, montaż okien dachowych,
rynny i obróbki blacharskie - 663 161 072
DACHY, elewacje - ogrodzenia i mury
oporowe z kamienia - 669 034 781
DIGGER Bud - prace ziemne - koparko ładowarka JCB, koparka gąsienicowa 3T,
wozidło ład. 3T, wywrotka, niwelator laserowy, młot wyburzeniowy, zagęszczarka,
pompa - 793 360 425
DOCIEPLENIA - elewacje - 30 lat na rynku,
od A do Z. Własne rusztowanie. Materiał.
Stawiamy na jakość - 607 730 104
FACHOWO i solidnie - wykonamy kompleksowo remont i inne prace budowlane
- 723 796 222
GABRO - prace wykończeniowe, aranżacje
wnętrz, projekty - 889 839 193

KOLEKTORY słoneczne - profesjonalny
montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych, szybko, tanio i
solidnie - 696 484 516
KOMPLEKSOWE remonty mieszkań
- kaﬂe, gładzie bezpyłowe, panele - 507
408 229
KOPARKO – ładowarka z wywrotką do
wynajęcia - tanio i solidnie - 793 240 653
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REMONTY mieszkań - łazienki. Gładzie,
regipsy, kafelki, panele, malowanie, instalacje wodno - sanitarne. Terminowo, solidnie i
kompleksowo - 609 765 913
REMONTY mieszkań - malowanie, gładzie,
regipsy, kafelki, panele ścienne i podłogowe
inne prace remontowe - 691 936 900
REMONTY mieszkań - malowanie, tapetowanie, płytki regipsy, panele itp. - 603
078 942
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SOLIDNIE wykonam remont - kompleksowo i wszelkie prace budowlane - 796
975 963
SZYBKI remont - solidnie i kompleksowo
- 609 272 704
TANIE piece c.o. - montaż, sprzedaż pieców
c.o. Węglowe, miałowe, gazowe, olejowe,
eko groszek. Wystarczy jeden telefon, a
przyjadę i wycenię. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696 484 516

MALOWANIE, gładzie - szpachlowanie,
panele, kafelkowanie, regipsy - 697 200
025
MINIKOPARKA - małe wykopy, przyłącza
gazowe, wodne, kanalizacja, prąd - 608
134 616
OCIEPLENIA - elewacje - szybko, solidnie,
profesjonalnie i w przystępnych cenach 608 026 379
OCIEPLENIA - Termomodernizacjia i kolorystyka elewacji - 509 565 541
REGIPSY, panele - przeróbki elektryki,
hydrauliki, malowanie, płytki, remonty - 885
742 245
REMONT od A do Z - wykonamy fachowo
i solidnie - 796 975 963
REMONTY - kompleksowo - mieszkań,
domów, sklepów i biur, od A do Z. Szybko,
profesjonalnie i w przystępnych cenach 608 026 379
REMONTY - przebudowy - czysto, tanio i
solidnie - doświadczenie - 509 061 763
REMONTY A-Z – malowanie, tapetowanie,
płytki, regipsy itp. Hydraulika elektryka itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny. Złota Rączka - 500
505 002
REMONTY kompleksowo - tanio i solidnie
- 783 255 751

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

kuchnia polska

êlzwêzrêspjlhujoêpê|z|nv~jo
êsNê¥±ê¥¨¾¥¦ªêqênI
{êª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢ª±êêª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢¢

vmly{hêlk|rhjquh®
kshêhizvs~lu{~ênptuhq|t

12.06.10

{®
ì 
ì ê ê
ì 
ì 
ì Xêêê
ì 

ê ê®
ì êê±ê±ê±ê ¾ ±ê ±ê
ê±ê êêê
ì ê ê
ì 
ì ±ê±
kshêhizvs~lu{~êhzhkupjlqêzrvêh~vkv~lq

{ê 8
ì êXêêê
ì ê

zlykljupl
hwyhzht
···

êêê¾®êÍê

28

7 czerwca 2010 r.

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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
Tynki maszynowe - gipsowe, wapienno cementowe - 794 581 718

Tel. 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

Tynki, regipsy, płytki - docieplenia, malowanie, remonty. Wykończenia domów i
mieszkań - 518 854 126

JACEK

Usługi budowlane - kompleksowe
remonty mieszkań, biur, sklepów, pomieszczeń gospodarczych. Budowa od podstaw
- 509 565 541

e-mail: marketing@jelonka.com

Usługi dekarskie - pokrycia dachów,
obróbki blacharskie, remonty dachów,
wstawianie okien - 782 846 082
Usługi ogólnobudowlane - kompleksowo.
Wykończenia wnętrz, łazienki. Konkurencyjne ceny - 697 269 145
Usługi ogólnobudowlane - od A do Zet,
szukam fuch - 665 944 830
Usługi ogólnobudowlane - tanio i solidnie
- 508 124 304
Usługi remontowo - budowlane - kompleksowo, solidnie, szybko i w niskich
cenach. Bezpłatne porady, bezpłatna
wycena - 608 026 379
Usługi remontowo - budowlane - ogrodzenia, altanki, murki z kamienia - 507
408 229
Wlokbud - prace ziemne - i ogólnobudowlane. Do wynajęcia koparko - ładowarki
z wywrotką, zagęszczarki gruntu - 793
240 653
Wykonam kompleksowo remont szybko, solidnie, ceny do negocjacji - 603
925 405
Wykonamy kompleksowo remont - i inne
prace budowlane. Fachowo i solidnie - 723
796 222
Wykończenia i remonty - tynki agregatem, sufity podwieszane, suche zabudowy z
płyt GK, glazura, gładzie, malowanie, elewacje, docieplenia, podbitki - 502 283 823
Wykończeniówka - remonty profesjonalnie od A-Z. Tanio, solidnie - 727
655 028
Wynajem rusztowań - wynajmę rusztowanie stalowe, nowe, 200 m2 w cenie od
40 gr. za metr dziennie. Dowóz w promieniu
20 km od centrum Jelenia Góry gratis - 509
263 111
Wywrotka - do wynajęcia. Transport
ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793
240 653

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

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Korepetycje z matematyk - konkurencyjne ceny - nawet od 20 zł/h. Szkoła
podstawowa, średnia i gimnazjum. Przygotowanie do sierpniowych poprawek - 723
894 222

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektro - instalacje - remonty.
Stare i nowe - 515 565 811
Automatyka przemysłowa - firma
Ster-Instal specjalizująca się w
wielozakresowych usługach elektrycznych wykona naprawy, modernizacje, serwis maszyn i urządzeń
przemysłowych - 602 659 842
Instalacje elektryczne, pomiary
- systemy alarmowe z powiadomieniem na tel. GSM czujki ruchu,
otwarcia drzwi / okien, dymu, gazu.
Kamery CCTV - 601 973 008

Tel. 508 082 888

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Systemy alarmowe - profesjonalne
i nowoczesne systemy alarmowe do
domu, biura, sklepu, magazynu.
Konkurencje ceny, już od 1200 zł
brutto. Dwa lata gwarancji na wykonane instalacje. Darmowa wycena
- 603 117 054

USŁUGI
MUZYCZNE
Ave Maria na trąbce - w kościele na
ślubie - 609 299 524
F o l k l o r K a p e l a - b i e s i a d y,
wesela, festyny - zabawa na
ludowo - 721 991 885
Jedna osoba - zagra do tańca
- 609 299 524
Muzyczne umilanie rozwodów profesjonalna orkiestra na każdą
okazje. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym - 603
560 398
Muzyczny duet - wesela, bankiety,
dancingi - 609 851 863
Orkiestra Najlepsi z Najlepszych
- zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na rynku, zapewni profesjonalną oprawę Twojej zabawy,
studniówki, wesela - 603 560 398
Orkiestra Summy Swoi Band
- zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra na rynku zapewni
profesjonalna oprawę Twojej zabawy,
studniówki, wesela - 603 560 398
P r o f e sj o n a l n a o r k i e s t r a Summy Swoi Band na każdą okazje
W skład zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym. Sax, akordeon - 603
560 398
Zespół Muzyczny R&A - wesela,
dancingi oraz imprezy okolicznościowe - 609 563 928

USŁUGI
OPIEKA
Kobieta na emeryturze - bez
nałogów, troskliwa, opiekuńcza,
kochająca dzieci. Zaopiekuję się
dzieckiem. Za niewielkie pieniądze
- 606 796 020
Zaopiekuję się dzieckiem - najchętniej Cieplice. Doświadczenie,
mam dwoje własnych dzieci - 516
153 342

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT –
alakow@onet.eu lub 601 837 677
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt,
atrakcyjne ceny - 609 172 300, 075 75
242 66

Auto - naprawa - zakład z wieloletnią
praktyką, świadczy usługi w zakresie
napraw powypadkowych. Blacharstwo,
lakiernictwo, mechanika pojazdowa.
Piechowice, ul. Pakoszowska 3A - 696
594 665
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowofinansowej - 601 837 677
Budowa, przebudowa i naprawa - pieców kaflowych, kominków i kominów.
Fachowe wykonanie - zdun - 510 172
730
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
Klimatyzacja, serwis - odgrzybianie
ozonowe od 100 zł. Auto Kompleks,
Łukasz Łoś, Pasiecznik 40 - 757 893
651
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
Zwrot podatku z Holandii - do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia - 695 133 584
AGD: naprawa pogwarancyjna – Aryston,
Indesit, Beko, Candy. Naprawa: pralki, zmywarki, kuchenki, piekarniki, płyty indukcyjne
- 724 790 694
Aranżacja wnętrz - doradztwo, projekty zabudowy kuchni, łazienek, pokoi.
Kompleksowo. Atrakcyjne ceny. Ciekawe
pomysły - 601 143 665
Automatyka przemysłowa - naprawa,
serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- 602 659 842
Biuro rachunkowe - usługi dla firm i wspólnot mieszkaniowych. Tanio - 605 248 272

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

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

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

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

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Certyfikaty, świadectwa - energetyczne - tanio, szybko, solidnie. Dojazd do
klienta - 510 240 885
Czyszczenie klimatyzacji - samochodowej ozonem, dezynfekcja, usuwanie
przykrych zapachów z aut i pomieszczeń
profesjonalnym sprzętem - u klienta - 502
349 102
Dorabianie kluczy - domowych i samochodowych, naprawa obuwia, awaryjne
otwieranie zamków. Ekspresowo i tanio. ul.
Karłowicza 39/ pawilon - 793 687 758
Hydraulik awarie – tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny.
Złota Rączka - 500 505 002
Hydraulika - montaż pieców, kominków - instalacji grzewczych, sanitarnych,
gazowych - ogrzewania podłogowego.
Podłączenia kuchenek i junkersów. Profesjonalista - 603 237 605
Kominki i wkłady kominkowe - montaż
i stawianie kominów dwuściennych - 691
466 704
Kopiowanie kaset VHS na DVD - 1
godzina = 1 DVD = 25 zł. Zakład Fotograficzny, ul. Pocztowa 7, Jelenia Góra - 693
963 962
Koszulki reklamowe - firmowe itp. na
zamówienie już od jednej sztuki. Bezpośredni druk cyfrowy na koszulkach. Ceny
druku full color od 6 zł/szt. - 515 576 913
Kredyty - gotówkowe, konsolidacyjne,
hipoteczne na oświadczenie - 798 066
624
Malowanie bajek na ścianie - pokoloruj
świat swojemu dziecku. Różne wzory,
indywidualne pomysły. Solidnie i niedrogo
- 517 353 073
Montaż mebli A-Z – tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny.
Złota Rączka - 500 505 002
Naprawa toreb - plecaków, zamków
błyskawicznych, nabijanie nap. Militaria JG,
ul. Górna 3. Zapraszamy od 10:00 do 18:00,
sobota do 14:00 - 518 536 580
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów
- tapicerki meblowej, samochodowej. Tylko
profesjonalny sprzęt i środki firmy Karcher
‘Marcus-Karcher’ - 792 216 988
Pomagamy odzyskać odszkodowanie
- do 10 lat wstecz. Bez opłat wstępnych,
wszystko załatwiamy za Ciebie, dodatkowe
roszczenia to nasza specjalność - 513
406 933
Poprowadzę księgowość - pełna,
książka przychodów i rozchodów, ZUS,
płace, kadry - 669 511 973

Profesjonalne pogotowie komputerowe - serwis nawigacji GPS, obsługa firm.
Faktury VAT. Najtańsze laptopy w mieście,
Dataexe Komputery. - 794 334 554
Prowadzenie sklepiku szkolnego - lub
stołówki zakładowej itp. Własna działalność
- 606 508 723
Serwis anten - CS-MONT montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT, naprawa, sprzedaż,
TV na kartę. Szybko, solidnie i z gwarancją
- 792 859 985
Serwis okien PCV - drewno, aluminium,
wymiana uszczelek, okuć, szyb, konserwacja - 606 508 723
Stolarstwo - schody, podłogi, podbitki,
tarasy, balustrady, balkony, altanki, ogrodzenia. Sprzedaż, montaż - 502 283 823
Strony WWW - już od 100 zł - 724
844 894
Tereny zielone - ogrody, trawniki. Zakładanie i pielęgnacja - 507 408 229
Trawniki - koszenie - wykaszanie - 724
133 336
Ulotki + kolportaż - Wydruk materiałów
reklamowych i kolportaż na terenie Jeleniej
Góry i okolic. Szybko i profesjonalnie. Tania
i skuteczna reklama dla Twojej firmy - 883
777 085
Wodomierze i legalizacja - kompleksowo
wymiana, montaż i przeróbki. Plombujemy
i legalizujemy, wyręczamy z wszystkich
formalności. Tanio szybko i solidnie - 500
505 002
Wykonam hydraulikę - od podstaw.
Szybko i tanio - 530 695 242
Wynajem rusztowań - 660 072 188

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Sprzątanie - biur, mieszkań, mycie
okien - 609 494 710
Dwie energiczne osoby - kobieta, czyli
dokładność i mężczyzna, czyli sprzęt.
Fachowo i niedrogo posprzątają po remontach - 506 777 103
Mycie okien - 695 151 461
Pranie dywanów, wykładzin - oraz tapicerki meblowej i samochodowej. Najtaniej w
mieście. Dojazd gratis - 600 224 431
Sprzątanie - biur, mieszkań, domów.
Tanio i solidnie - 695 151 461

Sprzątanie - po remontach i budowach.
Fachowo i terminowo - 609 765 913

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
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice - 075 75 182 55,
607 222 369
Licencjonowane przewozy do Niemiec - obsługujemy całe Niemcy od 99
zł do 160 zł - miła obsługa, komfortowa
jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe do Niemiec z adresu na adres, bez przesiadki
- 075 75 182 55, 607 222 369
Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów
nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75 76
73 971, 516 146 075
Auto laweta - holowanie, transport samochodów osobowych i dostawczych na
terenie kraju i Europy. Wystawiam faktury
VAT - 791 721 601
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice. Faktura VAT. Door to door - 607 763 204

Sprzątanie - domów, mieszkań, biur.
Fachowo i terminowo - 609 765 913

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

Sprzątanie - mieszkań, domów, wspólnot, biur, pielęgnacja zieleni, faktura VAT
- 795 329 652

Posiadam 8 wolnych miejsc - na trasie
Jelenia Góra - Oslo. Termin wyjazdu
25.06. 2010. Zapraszam - 609 086 821

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

TIPSY z dojazdem - cena 50 zł. Przedłużanie żelem, utwardzanie naturalnej płytki. 0dbudowa zniszczonych
paznokci. Klasyczny french, bogate
zdobnictwo - 517 171 414

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

TIPSY żelowe od 30 zł - do 60 zł bogate zdobnictwo, tanio i profesjonalnie, z dojazdem do domu przez 7 dni
w tygodniu. Bądź piękna na lato, nie
zwlekaj. Zadzwoń - 601 580 344

TRANSPORT - przeprowadzki - kompleksowa usługa przeprowadzek: mieszkań,
ﬁrm, w Polsce i Europie. Transport towarowy PL i UE. Faktura VAT - 795 329 652
TRANSPORT - przeprowadzki - najtaniej
i solidnie - 503 004 482

FIAT Uno - 1994 rok, zarejestrowany,
ważne opłaty, zadbany, cena 1000

Np.
PT.JEL: Golf 3,
1994 rok.
3 drzwiowy.
benzyna, gaz.
kolor bialy,
cena 2000 zl

GABINET Rehabilitacji i Terapii Manualnej, leczenie bólów
kręgosłupa i innych dysfunkcji
narządu ruchu, mgr Eryk Olszak
- 75 613 74 28, 697 855 631

MAKIJAŻ permanentny - przyjadę
do domu - wiosenna promocja.
Międzynarodowy certyfikat. 5 lat
gwarancji - 698 714 719

VW Polo 1.4 - benzyna, 1996, graﬁt,
aktualny przegląd - 504 494 539

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)

USŁUGI
ZDROWIE URODA

DOŚWIADCZONA dietetyczka
- oferuje Porady żywieniowe,
indywidualne diety, bezpieczne
diety redukujące. Atrakcyjne ceny.
Bezpłatny dojazd do klienta - 600
625 382

FIAT Uno - 1992 rok, stan techniczny
dobry, pojemność 999, przegląd i OC
ważne do marca 2011 roku. Cena 800
zł do negocjacji - 781 506 340

Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

WYWOŻENIE gruzu - Jelenia Góra i
okolice - 608 638 341

DORADZTWO dietetyczne - 600
625 382

VW Passat kombi 1.9 TD - 1993 rok,
klimatyzacja, podgrzewane fotele,
stan dobry. Cena do uzgodnienia - 721
461 421

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD

USŁUGI transportowe - przeprowadzki,
bus 1.5 t - 666 292 949

CZESANIE okolicznościowe - loki,
koki itp. oraz tipsy żelowe od 30
zł z dojazdem do domu przez 7dni
w tygodniu. Profesjonalnie i tanio.
Zadzwoń - 601 580 344

FIAT Seicento SX - 2000 rok, instalacja
gazowa, elektryczne szyby, alarm,
stan bardzo dobry. Cena 5200 zł - 511
699 191

MASAŻ, sauna, laseroterapia - magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia,
rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacustic-migrena, depresja,
nerwica - 600 106 329
PROFESJONALNE diety - dyplomowany dietetyk zaprasza na spotkania.
Skuteczne, indywidualne diety, porady
żywieniowe. Jelenia Góra i okolice porady również w domu klienta - 696
441 067
R.E.S.E.T. - metoda odprężania stawu
skroniowo-żuchwowego, bio-masaż
bańką próżniową, świecowanie uszu
- 796 066 396

REGULAMIN STRONA 22 TYGODNIK JELONKA.COM

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
OPONY - nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe - prostowanie
- 75 78 93 651
VW Golf II 1.6 D - 1990 rok, stan
dobry. Więcej informacji pod telefonem - 696 338 773
AUDI 100 C4 Avant Quatro - 1993 rok,
benzyna + gaz. Sprawny - tanio - 726
534 301
AUDI A6 w wersji Quattro - diesel TDI,
stan bardzo dobry, 1999 rok. Cena
14290 zł - 696 448 064
CITROEN AX - 1997 rok, składak,
przegląd i OC ważne, silnik 1.1 benzyna - 781 134 883
DAEWOO Matiz - 1999 rok, bezwypadkowy, przebieg 96000 km, kolor
zielony, nowy akumulator, pęknięta
szyba - 782 639 180
DAEWOO Matiz - super - 1999 rok,
w wersji top + klimatyzacja. Przebieg
tylko 65 tys. km. Kolor czerwony. Bezwypadkowy. Po moim dziadku. Cena
7700 zł - 603 959 954

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 14 czerwca a 15 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.

FIAT 126p - opłacony, zarejestrowany.
Cena 300 zł, bez negocjacji - 883
461 393
FIAT Grande Punto - 691 869 665

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 13 czerwca 2010 a od 14 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.

zł, elektryczne szyby - 604 899 303,
698 707 299
FORD Transit 2.0 + gaz - 8 osobowy,
automat, biały, wspomaganie, RM,
ABS, centralny zamek, stan dobry.
Cena 2900 zł - 692 050 387
KOMAR Ogar - uszkodzony zapłon,
opłacony, zarejestrowany, cena 150 zł.
Gmina Świerzawa - 667 130 688
KOMPLET kół zimowych VW, Audi
- używane. Felgi stalowe, rozmiar
6JX15H2 ET45 + opony 195/65/R15
Dunlop Winter Sport M3. Cena 400 zł
za komplet, stan dobry - 607 432 263
LANCIA Y - 1999 rok, złoty metalik,
przebieg 102 tys. km, stan idealny.
Cena 5200 zł - 511 699 191
MAZDA 626 2.0 TD - 2000 rok, 4
poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, klimatyzacja, zadbana - 694
740 704
PEUGEOT 306 - felgi i opony - stan
opon bardzo dobry - 693 828 283
PRIMERA i Lancer - Nissan Primera
2.0 z klimatyzacją. Lancer na części
- 791 223 232
RENAULT 19 - 1992 rok, 1.4 benzyna.
Sprawny, przegląd do 12/2010 r. Cena
1600 zł do negocjacji - 793 022 966
RENAULT Megane - 1999 rok, pojemność 1400 ccm - zielony metalik,
zadbamy, alufelgi, koła zimowe, alarm,
centralny zamek - 608 293 327
SEAT Cordoba 1.9 TDI - 2001 rok, przebieg 165 tys. km, srebrny, klimatyzacja,
alufelgi, stan bardzo dobry, zarejestrowany, ważny przegląd i OC. Cena 14500
zł - 781 957 457
SKRZYNIA biegów do VW Golf II pojemność 1.8, cena 300 zł - 798 834
007
SKUTER włoski Malaguti - 1994 rok,
pojemność 49, ubezpieczony, zarejestrowany, kolor czary, z kufrem + kask
- tanio - 721 030 538
URSUS C360 - 1987 rok, cena 12000
zł - 504 201 580
VW Golf III 1.9 TDI - kombi, 1995 rok,
cena 2500 zł do negocjacji - 694 624
017
VW Passat 1.9 TDI - 2001 rok, klimatronic, nawigacja, komputer pokładowy,
tempomat - 607 899 685

7 czerwca 2010 r.
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KOTY perskie - tanio - 2 letni kocur i
8 miesięczna kotka - niebieska - 888
307 692
AGD po gwarancji - Ariston, Indesit,
Beko, Candy. Pralki, zmywarki, piekarniki, kuchenki - 724 790 694

VW Polo 1.0 - 1992 rok, spalanie tylko 5l na
100 km, ważny przegląd i OC, cena 2000
zł. do negocjacji lub zamienię na np. Forda
Mondeo z małą dopłatą - 609 694 274

DWIE łodzie wędkarskie - oraz spalinowe silniki do łodzi - 510 042 794

WERSJA limitowana - Elefantino 102
tys. km. Cena 5200 zł - 511 699 191

FAJNY rower dla chłopca - cena 200
zł do negocjacji lub zamienię na BMX
- 694 177 935

ŻUK diesel - 1993 rok, cena 1200 zł 793 450 563

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO skup - powypadkowe i uszkodzone - odbieram własnym transportem.
Również „angliki” - 721 721 666

DWIE kanapy skórzane - czarne, cena
490 zł - 507 055 422

MEBLE - łóżko piętrowe, dwie komody
i regal na książki - kolor olcha - 606
401 609
MEBLOŚCIANKA młodzieżowa zadbana. Transport we własnym
zakresie - 660 865 123

CAŁE, rozbite, zdekompletowane gotówka od ręki - 511 209 408

MOBILNY Internet w Orange - z
miesięcznym limitem danych 7 GB.
Umowa na 20 miesięcy, abonament
miesięczny 30 zł - 661 718 591

KAŻDE auto - stan obojętny, gotówka
od ręki - 511 409 208

ORIFLAME - super promocje. Zapraszam. Czernica - 782 783 458

KAŻDE auto - w dobrej cenie - 607
162 320

PROSIĘTA tuczniki - rożnej wagi, do
chowu lub pieczeń - 605 209 637

KAŻDE do 400 zł - całe i uszkodzone
- 883 450 288

SPRZEDAŻ i montaż paneli - podłogowych, ściennych, drzwi wewnętrznych
i wejściowych, podłóg drewnianych i
parkietów. Doradztwo, własny transport, VAT 7% - 667 777 958

SKUP aut - całe i powypadkowe - mogą
być bez opłat. Odbieram własnym transportem - 693 828 283
SKUP aut - gotówka od ręki, każde
auto. Kupię całe lub uszkodzone,
osobowe i dostawcze, ciągniki rolnicze, wszystkie roczniki z opłatami
lub bez, posiadam własny transport
- 604 899 303, 698 707 299

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

SPRZĘT gastronomiczny - po likwidacji
pizzerii - 510 042 794
TARCZNICA sezonowana - czereśnia,
grubość 40, długość 120-240 - 509
160 060
WYJAZD 12 czerwca - Lanzarote - z
powodu choroby sprzedam, dobra
cena - 691 115 411

FORD Mondeo kombi - 1996 rok,
1.8 benzyna, klimatyzacja, pełna
elektryka, stan dobry. Cena 3400 zł.
Zamienię na inny w tej cenie - 514
637 400

ZA DARMO
ODDAM
DLA chłopca - piżamka, używana,
ale w bardzo dobrym stanie, na wiek
1,5 - 2 latka, z metki rozmiar 86/92
- 600 097 224
GRUZ - około tony - 663 719 399
MAŁE kotki - dwa całe rude i dwa
biało - rude. Śliczne - 724 914 067
ŁADNY segment pokojowy - w bardzo dobrym stanie - 530 712 858

ZA DARMO
PRZYJMĘ
NAROŻNIK - rozkładany do pokoju
- 609 494 710
ZIEMIA - 510 243 111

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
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

RÓŻNE
KUPIĘ
MEBLE, bibeloty oraz wszelkie
przedmioty wyprodukowane do
1945 roku. Dobre ceny - 506 487
498
SILNIK elektryczny - o mocy 7,5 kW,
w dobrym stanie, w rozsądnej cenie.
Gmina Świerzawa - 667 130 688
ZESTAW komputerowy - do którego
będę mógł podłączyć Internet bezprzewodowy z monitorem i drukarką.
Całość do 300 zł - 605 591 584
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NASZ PLEBISCYT

Pierwsze miejsce w gazetowej edycji naszego plebiscytu
przypadło Integracyjnemu
Przedszkolu nr 14, mieszczące się przy ulicy Junaków w
Jeleniej Górze (35 głosów).

20 głosów. Dziesięć głosów ma
Przedszkole nr 4, pięć osób zagłosowało na „dziesiątkę”. Swój
głos przybliżający Przedszkola do
zwycięstwa możecie Państwo już
od dziś (poniedziałek) oddawać
za pośrednictwem Internetu za
pomocą e-maili. Nasza zabawa
Na drugim miejscu jest przed- potrwa do która potrwa do 20
szkole „Piątka”, które zebrało

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

czer wca włącznie. Jeśli
inne przedszkola chciałby
się jeszcze włączyć do zabawy, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 501
354 747.

PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE II

(Angela)
FOT. ANGELA

Integracyjne Przedszkole nr 14
Przedszkole nr 4 „Miś”

Przedszkole nr 5 „Piątka”
REKLAMA

Przedszkole nr 10

Przedszkole nr 27 „Okrąglaczek”
Niepubliczne Przedszkole Bajka

Przedszkole nr 19 „Kubuś Puchatek”

Niepubliczne Przedszkole Stokrotka

Niepubliczne Przedszkole Kacperek

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bajkowo wśród gablot

WYDARZENIA / REKLAMA

Uczcili jubileusz „Solidarności”

„W Muzeum nie musi być
nudno” – oto hasło Dnia
Dziecka zorganizowanego
przez Muzeum Karkonoskie. Na zaproszenie odpowiedziały: III klasa ze
SP nr 8, zerówka i II klasa
ze SP nr 10 oraz I klasa z
„dwójki”.

Literaki”. Dzieci brały czynny udział w konkursach.
Bardzo dużo energii włożyły w układanie puzzli.
Wszystkim podobały się
opowiedziane bajki. Najmłodsi chętnie malowali.
Największą chyba przyjemwęże,
ność sprawiło im to, ze mogli mieć kręciołki, a nawet blina policzku namalowana dowolną zny.
rzecz. I tak pojawiły się piękne
(Gabi)
Joanna Peczenenko, autorka kolorowe kwiaty, motyle, pająki,
FOT.
GABI
tekstu przewodnika „Bajkowa
Jelenia Góra”, wydanego przez AD
REM, przeczytała jedną z historii
o Rzepiórku i Hyrcku (bohaterów
bar wnej książeczki). Starsze
dzieci zostały podzielone na dwie
grupy, aby w jak najkrótszym czasie ułożyć puzzle z wizerunkiem
Jeleniej Góry. Najszybsza drużyna
otrzymała nagrody niespodzianki.
Zerówkowicze kolorowali piękny
kredens. Mieli za zadanie dorysować brakujące elementy np. talerze, kubki. Otrzymali pamiątki. W
programie przewidziano zabawę
pt.: „Muzealne

Franciszek Kopeć był bardzo wzruszony
obchodami 30-lecia Solidarności.
W miniony wtorek w kościele p.w. św. Erazma i Pankracego odbył się szczególny
koncert z okazji 30–lecia
powstania Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”
. Wydarzenie objął honorowym patronatem Jerzy
Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Zagrała Filharmonia Dolnośląska pod batutą Wojciecha Rodka.
Koncert poprzedził słowem Andrzej Więckowski. Ksiądz Bogdan
Żygadło, proboszcz miejscowej

REKLAMA

Zebrani usłyszeli „Step” Zygmunta Noskowskiego, Koncert fagotowy B-dur
Mozarta, Suitę Kilara z filmu „Pan Tadeusz”
oraz Tańce słowiańskie e-moll Antonina
Dvořáka.

parafii, przypomniał zgromadzonym, że
to właśnie w
tym kościele
gromadzili
się ci, którzy
od początku
lat 80. XX
wieku chcieli
prawdy i wolności. Parafia
prowadziła
także szeroką
działalność
alternatywną
w stosunku do
reżimowej kultury. – Niech
t en koncer t
pobudzi nas
do ref leksji,
ale także będzie hołdem
pamięci dla
t ych, którzy
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zginęli w obronie ideałów „Solidarności”– mówił ks. Żygadło.
Franciszek Kopeć, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność podziękował za przybycie gościom.
Jerzy Pokój zaznaczył, że
organizacja wkroczyła na
drogę, która oparta jest na
chrześcijaństwie i na pewno
z niej nie zejdzie. W podobnym tonie wypowiedział
się Jerzy Łużniak. Ostatnim
przemawiającym był prezydent Jeleniej Góry Marek
Obrębalski.

(Gabi)
FOT. GABI
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Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

