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PLUS TYGODNIA
Kazimierz Piotrowski
samorządowiec, dokumentalista

Fot. Konrad Przezdzięk

Były wiceprezydent Jeleniej Góry, a wcześniej
radny pierwszej kadencji wybranego w wolnych
wyborach samorządu jeleniogórskiego, dzięki swojej
pasji dokumentowania, mógł w minionym tygodniu
choć częściowo wrócić do czasów sprzed 20
lat. Na wystawie „Czy warto było?” otwartej
w miniony wtorek w Książnicy Karkonoskiej, Piotrowski zgromadził swoje
zdjęcia ilustrujące wydarzenia z początku
lat 90. XX wieku będące fundamentem
rodzącej się samorządnej Jeleniej
Góry po ponad 40 latach centralnego
zarządzania. Była okazja nie tylko
do wspomnień, ale też do dokonania
swoistego bilansu samorządowego
dwudziestolecia. Co się udało, a
co nie. Jakie wyzwania jeszcze
przed nami?
O tym przeczytasz na
stronie 19.

(tejo)
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WOŚP „zagra”
powodzianom
Czwartego lipca w całej
Polsce odbędzie się jednodniowa zbiórka pieniędzy,
której celem będzie zakup
sprzętu pomagającego w
likwidowaniu skutków powodzi.
Akcję organizuje Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a działania jeleniogórskiego sztabu
koordynować będą wolontariusze
Rady Młodych Stowarzyszenia
„Wspólne Miasto”.
Od 14 czerwca wyznaczone
zostały specjalne dyżury, podczas których udzielane są bliższe
informacje zapisywani są chętni
do udziału w zbiórce - mówi szef
sztabu Kamil Polikowski.

Forma zbierania pieniędzy będzie podobna do
tej, którą znamy
ze styczniowych
finałów Orkiestry, na ulicach
Jeleniej Góry nie zabraknie zatem młodych ludzi z puszkami kwestorskimi,
oprócz tego przewidziano wystawienie
skarbon stacjonarnych w niektórych
punktach w mieście.
– Wszyscy wiemy, jak wiele szkód
w naszym kraju wyrządziła powódź,
wszyscy wiemy, że powrót do normalności zajmie jeszcze dużo czasu,
dlatego jesteśmy pewni, że nasz apel
nie pozostanie bez odzewu i 4 lipca
zbierzemy pieniądze, tak bardzo teraz
potrzebne powodzianom – apelują
organizatorzy.

(tejo)

Kontakt:
e-mail: rada.mlodych@interia.pl
tel: 75-641-77-86 lub 664-598-882

NA TOPIE
Jacek Paruszyński
aktor, edukator

ścią wejdą w dorosłość bogatsi scenicznymi
doświadczeniami z dzieciństwa.

(tejo)

Ten związany z Teatrem im.
Cypriana Kamila Norwida artysta znany jest nie tylko ze swoich
scenicznych kreacji, lecz także
z pracy edukacyjnej i budowania
miłości do sztuk scenicznych wśród
najmłodszych mieszkańców miasta.
Odnosił wiele sukcesów z młodzieżą.
Ostatnio jego realizacja „Strachy
na Lachy, czyli zabawa w teatr”
zdobyła Złotą Miniaturę na Ogólnopolskim Forum Teatrów
Dziecięcych Miniatury 2010
w Opolu. Jacek Paruszyński
wykonuje kawał dobrej
roboty od podstaw. Wszak
ci, których teraz zarazi
pasją, za lat kilkanaście
sami mogą iść aktorskoreżyserską ścieżką. A
jeśli nie, to z pewno-

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wyborczy wandalizm

Klapa Tomasza Karolaka

Włam za „pół litra”

Cykl przedstawień
prywatnego teatru z
Warszawy, którego
areną miał być Teatr
im. Norwida, został
odwołany. Hucznie zapowiadane w połowie
maja prezentacje z
udziałem – jak zapewniono – wybitnych
postaci scen warszawskich, objął
patronatem prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski.
Na początku prywatny Teatr IMCA
Tomasza Karolaka
miał zagrać na scenie
„Norwida” sztukę „O
północy przybyłem do Widawy...
czyli Opis obyczajów III” w reżyserii
Mikołaja Grabowskiego. Sztukę zapowiedziano na koniec czerwca. Jak
się dowiedzieliśmy, agencja, która
reprezentuje Teatr IMCA, odwołała

W piątek wieczorem nieznani
sprawcy stłukli szybę w lokalu,
gdzie wczoraj odbyło się głosowanie w wyborach prezydenckich.
Do incydentu doszło w lokalu
Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 3 przy ulicy Grunwaldzkiej,
który mieści się w Gimnazjum nr
3. Chuligani wybili szybę i uciekli.
Nikomu nie udało się wejść do
środka, bowiem okna mają kraty.
Sprawców poszukuje policja.
Czterdziestoletni mężczyzna
włamał się do mieszkania swojego
kolegi i okradł go. Zabrał telefon
komórkowy i pieniądze. Poniesione straty właściciel oszacował
na 600 zł. Powód? Zemsta za to,
że znajomy nie oddał sprawcy
butelki wódki. Mściciel może – za
kradzież z włamaniem – dostać
karę nawet do 10 lat więzienia.

(tejo)

spektakl. Nieoficjalnie wiadomo, że
nie sprzedano ani jednego biletu na
to przedstawienie. Cenę wejściówek
określono na 80 złotych.

(tejo)
FOT. TEJO

Czołowe zderzenie przez plamę oleju
Śliska nawierzchnia drogi i rozlane na niej benzyna lub olej napędowy to prawdopodobSamochód osobowy zderzył się rzający do Jeleniej Góry – mówił
na przyczyna poważnego wypadku, do jakiego doszło w miniony piątek po południu na czołowo z ciężarówką. Dwie osoby na miejscu krasksy mł.asp. Kacper
z poważnymi obrażeniami ciała Krauze z Wydziału Ruchu Drogodrodze krajowej nr 3 przed Szklarską Porębą.

Uwaga: ślisko!
Przyczyny zdarzenia ustala policja. Wypadek spowodował sporo zamieszania komunikacyjnego,
głównie przez stojące w korkach tiry. Policja ostrzega też wszystkich kierujących, że jezdnie są mokre i śliskie. Apeluje o zwolnienie i obserwowanie tego co dzieje się z pojazdami w trakcie jazdy.

trafiły do szpitala. Do wypadku doszło na wysokości tzw. małej elektrowni
poniżej hotelu Las.
– Jak wynika ze wstępnych relacji świadków
i kierujących, wskutek
warunków pogodowych
i rozlanej na jezdni benz y ny l u b
oleju napędowego, kierowca
daewoo
lanosa
jadąc do
Szklarskiej Poręby poko n uj ą c
łuk wpadł
w poślizg,
zjechał na
przeciwległy pas ruchu
i uderzył lewą
częścią auta w prawidłowo
jadący samochód ciężarowym marki Skania zmie-

wego Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Do szpitala w Jeleniej Górze karetką pogotowia zostali zabrani kierowca i pasażerka lanosa, obydwoje
mieszkańcy Torunia. Lekarz karetki pogotowia stwierdził wstępnie u
kobiety uraz wewnętrzny brzucha
oraz uraz ręki. U mężczyzny stwierdzono uszkodzenie obojczyka i
miednicy. Mimo tych obrażeń,
małżeństwo opuściło zniszczony
pojazd niemal o własnych siłach. W
wydostaniu się z auta pomogli im
świadkowie. Kierowca samochodu
ciężarowego z Jeleniej Góry nie
odniósł poważniejszych obrażeń.
Obydwaj kierujący byli trzeźwi.

(Angela)
FOT. ANGELA
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Złodziejska polska
mentalność
Niemiło będzie wspominał
swój pobyt w Polsce pewien
obcokrajowiec, który przyjechał do Piastowa, by serwisować maszyny jednego z
tutejszych przedsiębiorców.
W nocy z wtorku na środę z
posesji zakładu skradziono
mu samochód.

porysowano Jeepa. To jest taka polska złodziejka mentalność – mówi
właścicielka zakładu, do którego
przyjechał zagraniczny serwisant.
Obcokrajowiec cały czas wierzy w
profesjonalizm polskiej policji, ma
nadzieję, że odzyska swój pojazd.
Tymczasem, jak mówi oficer prasowy, Edyta Bagrowska, jeleniogórska
policja już podjęła czynności procesowe i operacyjne, rozpytała szereg
Doszło do tego między godzina osób, których zeznania mogą pomóc
20.30 a 6.45. Auto,
p o w ustaleniu sprawcy kradzieży.
uprzednim włamaBy uniemożniu się do niego, Pilnuj
liwić złodziea
uta!
złodzieje wyprowa- Policja ap
jowi
ucieczkę
eluje do wszystk
dzili nie zamkniętą by
ic
h
skradzionym
ki
er
uj
ąc
yc
ni
h,
gdy i pod żadnym
przez pracownisamochodem,
pozorem nie po
zo- o kradzieży poków bramą. Spra- stawiali swoich pojazdów ni
e
za
mkniętych,
wa została zgło- z kluczykami czy doku
informowane zomentami wewną
po ja zd u. W sa
szona policji.
trz stały też ościenne
m
oc ho da ch ni e
– Przy zgła- również po
na le ży jednostki policji.
zostawiać żadn
szaniu kradzie- wyc
ych war tościo- Sprawą zajęli się
h przedmiotów,
ży na polic ji
które mogą zach
ęcić t eż funkc jonaw Cieplicach złodzieja do włamania się do
riusze wydziału
pojazdu.
wstydziłam się
kr yminalnego z
być Polką. To nie
zespołu do walki
jest pierwszy przypadek, kiedy zło- z
p r z e s t ę p s t wa m i
dzieje czują się bezkarni. Jakiś czas samochodowymi.
temu próbowano ukraść moje auto
(Angela)
wybijając szybę, szefowi zakładu
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Z PRAWEJ STRONY

Ludzie są z nami
Pisząc ten artykuł jeszcze
nie znam wyników wyborów
prezydenckich z dnia 20
czerwca. Wiem jednak, że te
wybory są inne niż wszystkie. Zmieniła się atmosfera,
już ludzie nie czują wstydu
czy lęku kiedy głośno mówią
o tym, że są zwolennikami
Prawa i Sprawiedliwości.
Powstaje wspólnota ludzi, którzy
maja takie same wartości i cele.
Ja sama coraz częściej spotykam
się z wyrazami sympatii i uznania
zarówno dla partii jak i dla mnie oso-

z moją osobą. To cała rzesza ludzi,
którzy swoją obywatelską postawą,
zaangażowaniem i poczuciem solidarności działają na rzecz zmiany
otaczającej nas rzeczywistości.
Coraz krytyczniej oceniamy działaGodziny otwarcia:
nia Platformy Obywatelskiej zarówno
poniedziałek: 11:00 – 18:00 (Dyżur radcy na poziomie naszej małej jeleniogórskiej ojczyzny jak i całej Polski.
prawnego – 16:00 – 18:00)
Katastroficzna w skutkach powtorek - piątek : 11:00 – 16:00
wódź z ostatniego miesiąca nie
Tel./fax: (75) 75 222 99
dotknęła nas w sposób bezpośredni,
www.marzenamachalek.pl
ale jej skutki odczuwamy i my - jeleniogórzanie. Rząd nie zdecydował
biście. Dziś Prawo i Sprawiedliwość się na nowelizację budżetu i teraz
w Jeleniej Górze to nie tylko radni środki finansowe planowane m.in.
i członkowie koła miejskiego wraz na organizację staży zawodowych

Biuro poselskie Marzeny Machałek
ul. Długa 4/5 (Dawny „Dom Dziecka”)
58-500 Jelenia Góra

Porwała dziecko
Policjanci zatrzymali starszą kobietę, która wykorzystując chwilową nieobecność matki, zabrała w miniony wtorek z piaskownicy
jej pięcioletniego synka. Nie
potrafiła wyjaśnić, dlaczego
to zrobiła.

i Straży Leśnej. Po 10 minutach
poszukiwań w centrum miasta
zatrzymano 71-letnią kobietę wraz
z pięciolatkiem. Kobieta nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego zabrała
dziecko. Nie można było nawiązać
z nią żadnego kontaktu. Jak się
okazało, starsza pani cierpi na chorobę Alzheimera. Kobieta została
oddana pod opiekę rodziny, gdyż
Oficer dyżurny policji zarządził niezbędne jest zapewnienie jej
poszukiwania dziecka. W dzia- opieki medycznej.
łaniach uczestniczyli policjanci,
(tejo)
funkcjonariusze Straży Granicznej

Wieści z USC

Od 5 czerwca do 11 czerwca
Urząd St anu Cywilnego w
Jeleniej Górze zarejestrował
15 aktów urodzenia i wydał
17 aktów zgonów. Zarejestrowano też 14 aktów małżeńskich.

Parafie świętują

Nadchodzący weekend to
radosny czas dla wspólnot
parafialnych w Maciejowej
i w Jeleniej Górze. Okazja
to doroczne festyny. Kościół
św. Piotra i Pawła zaprasza
na zabawę z racji święta tej
części Jeleniej Gór y już w
sobotę (26 VI). W niedzielę
natomiast (27 VI) w festynie
parafialnym ud ział wezmą
wierni i goście kościoła pw.
Matki Boskiej Królowej Polski
i świętego Franciszka z Asyżu
przy ulicy Morcinka. Obydwie
imprezy zaczynają o godz.
12. W programach – wiele
konkursów i atrakcji.

Ubiegłotygodniowa kampania Jarosława
Kaczyńskiego na ulicach Jeleniej Góry.
Czytaj też na stronie 7

DO PARKOMATÓW CORAZ DALEJ
Najpierw miały działać już od czerwca, później termin przesunięto na wrzesień. Według kartą płatniczą jest rozwiązaniem,
najnowszych wieści zaczną funkcjonować dopiero od 2011 roku. Mowa o automatach na które funkcjonuje już w wielu
miastach w Polsce. Kolejny przeparkingach, które miały zastąpić parkingowych.
Choć zapytań oferentów było
bardzo wiele,
ostatecznie
do przetargu
zdecydował
się przystąpić t ylko

jeden podmiot. Ponadto podając
zbyt wysoką cenę usługi nie spełnił
wymogów.
– Na przetarg wpłynęła jedna
oferta, która jest obecnie sprawdzana pod względem formalnym,
jednak prowizja jaka została w niej

targ ma zostać ogłoszony jeszcze
zaproponowana czyli 62,5 procent w czerwcu. Parkomaty staną najest wyższa od oczekiwanej przez tomiast najprawdopodobniej od
miasto (55 procent ). Wszystko wska- przyszłego roku.
zuje na to, że z tego powodu przetarg
(Angela)
zostanie unieważniony, a następnie
ogłoszony zostanie kolejny – mówi
Jerzy Lenard, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
Co nagle
– Zmienimy też specyfikację dotyto po diable
czącą opłat w systemie sms-owym na
Jeśli pojawi się niebezpieczeństwo,
płatność kartą. Oferentów zapytujących o tę kwestię było naprawdę barże miasto nie zdąży wprowadzić pardzo wielu i myślimy, że z tego powodu
komatów we wrześniu, co jest bardzo
wycofali się oni z przetargu. Oferenci
prawdopodobne, po raz kolejny zostanie mając umowy z miastem nie mogli
wynegocjować z operatorami sieci
nie zmieniona uchwały dotycząca daty
komórkowych odpowiednich stawek.
wdrożenia nowości. Będzie też zapis,
Nie mieli więc pewności, że prowizja
że do końca roku dopuszcza się pobór
zaproponowana przez operatorów
sieci komórkowych pokryje koszty
opłat parkingowych w formie dotychzwiązane z realizacją tego typu usługi
czasowej. Samorządowcy uważają, że
- dodaje wiceszef miasta.
pośpiech nie jest tu wskazany.
Jeden z pomysłów zmiany specyfikacji czyli płatność za parking

Marzena Machałek – poseł ziemi jeleniogórskiej, Honorowy Obywatel Jeleniej Góry,
wieloletni samorządowiec, nauczycielka,
była wicekurator oświaty, prywatnie mama
26 letniego Mateusza, wielbicielka wszelkich odmian jazzu, książek i wycieczek w
Karkonosze.
nie trafią do Powiatowego Urzędu
Pracy pozbawiając ludzi nawet tych
skromnych dochodów.
Udział w kampanii wyborczej
najwyraźniej tak zaabsorbował jeleniogórskich, dolnośląskich liderów,
że na dalszy plan odsunęli ważne
dla mieszkańców naszego regionu
sprawy takie jak budząca trwogę
sytuacja w jeleniogórskich szkołach,
połączenie szpitala wojewódzkiego
ze szpitalem „Wysoka Łąka”, czy
remonty jeleniogórskich ulic.
Wszystkim, którzy wspierali swoją
pracą i działalnością społeczną
pana Jarosława Kaczyńskiego w
jego kandydaturze na Prezydenta
Rzeczypospolitej, bardzo serdecznie
dziękuję ! Tych z Państwa, których
nie przekonują poglądy i wizja
rozwoju Polski prezentowana przez
naszego lidera, zachęcam do czytania
prasy niezależnej i uważnej analizy
działań obecnego rządu.

Marzena Machałek
Ts
FOT. TEJO
Podsumują Commeniusa

Dziś w Szkole Podstawowej nr 8
uroczyście zostanie podsumowany
pierwszy rok realizacji projektu
Commenius, który pozwolił placówce na zawiązanie międzynarodowych kontaktów z szkołami w
Grecji, Słowenii i Turcji. W uroczystym apelu wezmą udział uczniowie
i nauczyciele, którzy mieli szczęście
wziąć udział w wyjazdach zagranicę związanych z wdrażaniem
projektu.

Dziura straszy

Na łamach portalu Jelonka.com
pisaliśmy o wyrwie w asfalcie na ulicy Mickiewicza przy skrzyżowaniu z
ul. Norwida. Dziurę prowizorycznie
zasypano tłuczniem, który rozjeździły samochody. Deszcz też zrobił
swoje. A drogowa pułapka wciąż
czyha na kierowców, zwłaszcza
przyjezdnych, którzy nie zdają sobie
sprawy z zagrożenia i ryzykują
poważnym uszkodzeniem auta,
a nawet kolizją lub wypadkiem
drogowym.

(tejo)
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Samo-rząd
Dwadzieścia lat temu odbyły się pierwsze w Polsce wybory
samorządowe. Zaraz po nich wydawało się, że ten eksperyment, czyli oddanie władzy ludziom, nie uda się. Do urn
poszło bardzo mało ludzi. Wydawało się, że nie nauczymy
się odpowiedzialności za nasze małe ojczyzny.
jubileuszu do Dialogów Jelonki
zaprosiłem pana posła Marcina
Zawiłę, pierwszego prezydenta
Jeleniej Góry po 1990 roku. Rozmawialiśmy o zmianach w samorządach i naszym mieście.

Dziś to właśnie do samorządów
lokalnych mamy największe
zaufanie. Znamy dobrze naszych
prezydentów, burmistrzów czy
sołtysów i potrafimy ich rozliczać
za ich działania. Z okazji tego

się, że możemy wymagać od
rządzących aby dobrze sprawowali swoje funkcje. Jak się mówi
– bliższa koszula ciału. Ważne
są nasze sprawy lokalne, nasz
własny dom, ale mówiąc półżartem na dziś i tak ważniejszy
jest Mundial w Republice Południowej Afryki. A tam też mają
samorządy i też je wybierają.

Wasz Wiktor Marconi

RA

Kamień węgielny pod nową galerię
W nadchodzącą środę rozpocznie się symbolicznie budowa
Focus Mallu, centrum handlowego usytuowanego między
ulicami 1 Maja a Kilińskiego. Spółka Parkdridge, zapewniała, że inwestycja wystartuje w czerwcu.

Ulica 1 Maja obecnie

powstanie. Szczegóły zostaną podane w
środę, 23 czerwca,
podczas okolicznościowej konferencji
prasowej. Wówczas
też nastąpi symboTargowisko miejskie –
liczna uroczystość
widok z początku lat 90.
Taka będzie
wmurowania kaprzyszłość
mienia węgielnego.
W
kina Zakończenie inwestycji przewidziano
miniony czwartek
kilkusalowego. Z in- na koniec przyszłego roku.
z przedstawicielami spółki rozmaformacji niepotwierdzonych
(tejo)
wiał prezydent Marek Obrębalski. Było wynika, że jednak taka placówka
to spotkanie zamknięte dla mediów.
Wiadomo jednak tyle, że po dziesięciu
latach zastoju na jednej z najbardziej
Jego budowę dwie firmy zapowiadały od 2000 roku. Najpierw miała być to galeria „Forum”
atrakcyjnych nieruchomości w centrum
spółki Atlant, a po nie wywiązaniu się inwestora z umowy – Galeria Focus Park spółki Parkdrigde.
Jeleniej Góry, rozpocznie się wnoszenie
Stanęło na nieco mniejszym projekcie: Focus Mall. Według optymistycznych zapewnień budowa
centrum handlowego.
miała wystartować już w 2008 roku. Skończyło się jednak na ogrodzeniu terenu. Dopiero 9
Do końca nie wiadomo, co będzie w
kwietnia tego roku zamontowano tablice z wizualizacją obiektu.
środku. Jeszcze nie tak dawno temu zapewniano, że nie przewidziano budowy

Superkandydat 2010 – nowy plebiscyt
Kampania wyborcza to okazja do
zaistnienia dla tych, którzy jeszcze
nie mają żadnych samorządowych
doświadczeń, a chcieliby swą energię poświęcić dla dobra miasta i
jego mieszkańców. Wskażmy w
naszej zabawie takie właśnie osoby.
Oczywiście nie tylko: zabawmy się w
wytypowanie człowieka, który – być
może – na tyle sprawdził się w speł-

nieniu swojej samorządowej misji,
że zasługuje na wybór na kolejną
kadencję.
Co tydzień na łamach „Jelonki” będziemy drukowali kupon oraz wstępną listę uczestników zabawy opartą na
przedwyborczych
spekula-

cjach w gronie samorządowców.
Wy, Czytelnicy, możecie głosować
zarówno na te osoby, jak też wskazywać Waszych pretendentów. Mamy
nadzieję, że zarówno Państwo, jak i
kandydaci potraktują ten plebiscyt
jako wakacyjną rozrywkę.

Redakcja
FOT. TEJO

danych w celach rekrutacji zgodnie z Usta-

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
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Od lewej
Miłosz Sajnog Marzena Machałek Marcin Zawiła Tadeusz Lewandowski
Grażyna Malczuk, Robert Prystrom, Józef Gajewski, Jadwiga RederSadowska, Zoﬁa Czernow, Józef Kusiak, Marek Obrębalski

Mój Superkandydat to:

Zabawa potrwa do końca września. W
ostatniej fazie zostanie przeniesiona na
łamy portalu Jelonka.com, aby dać też
szansę udziału w niej internautom.

PLEBISCYTOWY

Wybory do samorządu lokalnego
już jesienią. Ledwie opadną emocje
ogólnokrajowe, wyborcza gorączka
przeniesie się o szczebel niżej. Zapoznamy się z programami, twarzami,
hasłami ludzi, którzy zamierzają
ubiegać się o mandat radnych i o
wybór na stanowisko prezydenta naszego miasta. Większość kandydatów
– z dużą dozą prawdopodobieństwa
– będą stanowić ci, którzy z ratuszem
są związani od lat. Nie nam oceniać,
czy to dobrze, czy źle.

KUPON

Zabawcie się w wytypowanie
osoby, która – Waszym zdaniem – najlepiej spełni misję
prezydenta Jeleniej Góry
w nadchodzącej, kolejnej
kadencji!

Nasze typy:
Zofia Czernow
Józef Gajewski
Józef Kusiak
Tadeusz Lewandowski
Marzena Machałek
Grażyna Malczuk
Marek Obrębalski
Hubert Papaj
Robert Prystrom
Jadwiga Reder-Sadowska
Miłosz Sajnog
Marcin Zawiła

z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

(tejo)

domu. Jeśli ktoś się sprawdza,
rzetelnie pracuje dla naszego
miasta, to idąc na wybory potwierdzamy nasze zaufanie.
Samorząd to nie władza gdzieś
daleko, tylko blisko i powinniśmy
wybierać tych, których znamy i
wiemy, że nie zawiodą naszych
oczekiwań. Tych, którzy poradzą
sobie nie tylko z odpowiedzialnością, ale i pokusami sprawowania władzy.
Dwadzieścia lat minęło szybko,
zmieniły się nasze miasta, wsie i
miasteczka. A my nauczyliśmy

wą o ochronie danych osobowych

Do specjalistycznego zakładu
rzemieślniczego w Poznaniu
trafił zegar z wieży Baszty Wojanowskiej. Czasomierz zepsuł
się mało kto pamięta, kiedy.
Mechanizm chronometru pozwala jednak na jego powtórne
uruchomienie. Naprawiony
zegar ma odmierzać czas na
jeleniogórskim trakcie śródmiejskim od września.

Wielokrotnie rozmawiałem z
moimi gośćmi oraz pisałem w
felietonach o roli samorządów.
Robię to konsekwentnie, aby
przekonać państwa, że musimy
zrobić wszystko, aby mądrze
zagłosować a potem rozliczać z
działań tych, których wybraliśmy. Przez ostatnie lata przewinęło się wielu ludzi przez władze
naszego miasta.
Musimy uczyć nasze dzieci, że
nawet jeśli wybierzemy kogoś a
on się nie sprawdza, to można
go wymienić, a nie obrażać się
na rzeczywistość i zostawać w

Fot. Konrad Przezdzięk

Zegar do naprawy

W programie „Z czt erech
stron miasta” goszczą pan Jerzy
Lenard, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry oraz Marek Wasilewski z Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta w
Jeleniej Górze. Rozmawiamy o
tym co zostało zarobione od 1997
roku w kwestii zapobiegania powodziom w naszym mieście. Czy
nie zmarnowaliśmy tych ostatnich lat? O tym w szczegółach w
programie. Czy samorządy mogą
same dać sobie radę z takimi problemami, czy potrzebują pomocy
władzy centralnej.

FOT. AR
CHIWU
M INWE
STO

Wczoraj w kościele ś w.
Erazma i Pankracego została
odprawiona uroczysta Msza
Święta w 20. rocznicę działania samorządu lokalnego.
Wierni modlili się za radnych,
których już nie ma wśród nas.
Drugą intencją mszalną było
dobro i pomyślność wszystkich
mieszkańców Jeleniej Góry oraz
naszego miasta.
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NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Fot. Konrad Przezdzięk

W intencji Jeleniej Góry
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RATUJĄ ZABYTKI KREDKAMI I FARBKAMI
Rysunki pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 7 znalazły się na wystawie zorganizowanej przez Pałac Wojanów w ramach akcji „Ratujmy dolnośląskie zabytki!”.
Inspirację dla dzieci, które w
czerwcu odwiedziły zabytkowe
założenie, stanowił miejscowy
przepiękny park wraz z zespołem
pałacowym. Wystawa rysunków

otwarta w pałacu w Wojanowie
pokazuje plon zajęć plastycznych
dla ośmiolatków z „siódemki”, na
których tworzyli prace na temat
ścisłego związku pomiędzy archi-

tekturą a krajobrazem pałacowoparkowym powstałym w latach
30-tych XIX wieku w Wojanowie.
Na dziecięcych obrazkach znal e źć w ię c m o żna re zyd e nc j ę

Wycieczkę po pałacowych włościach
zakończył słodki poczęstunek i wspólne
zdjęcie przy szumującej fontannie.

utrzymaną w stylu neogotyku
angielskiego, park wojanowski z
gazonami, dalekie widoki z ogrodu na otaczający krajobraz oraz
malowniczy układ zadrzewienia.
– Pałac to bardzo fajne miejsce
na zorganizowanie takiej wystawy. A prace dzieci są naprawdę
śliczne. Widać, że najmłodsi
mają niesamowitą wyobraźnię.
Z przyjemnością dostrzegliśmy
dużą swobodę twórczą widoczną
w większości obrazków –
mówi dyrektor
Pałacu Wojanów
Wacław Markowski.
– Czuję się bardzo szczęśliwa, że
mój rysunek tutaj
wisi. Pierwszy raz
moja praca i rysunk i m o i c h ko l e g ów
są na takiej wystawie – mówi Weronika
Zdyb, uczennica SP7.
Podczas wernisażu autorom prezentowanych
prac wręczono nagrody i dyplomy. Wszyscy, zarówno dorośli,
jak i sami najmłodsi, zgodnie
twierdzili, że takich wystaw jak
t a powinno się organizować
zdecydowanie więcej.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Z ukosa na Eminencję
Książnica Karkonoska zaprosiła na spotkanie autorskie Rafała Bubnickiego,
autora książki – wywiadu
rzeki – z księdzem Henrykiem kardynałem Gulbinowiczem, długoletnim metropolitą wrocławskim.
Książka „Z Wilna do Wrocławia z
kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem rozmawia
Rafał Bubnicki” składa się
z dziewięciu
historii, opowieści,
które pojawiły się
drukiem
w latach
1995-

2005 w „Rzeczpospolitej”. Kardynał opowiedział autorowi o konkretnych historiach, sytuacjach,
które ukształtowały mu poglądy na
Wileńszczyźnie.
Szczegółowo opisana jest historia
„Jak ukryłem 80 milionów”. Na
podstawie tej historii ma powstać
godzinny film dokumentalny o
tym zdarzeniu oraz fabularny w
reżyserii Waldemara Krzystka pod
roboczym tytułem „80 milionów”.
Chodzi o fundusze zdelegalizowanej
dekretem o stanie wojennym „Solidarności”, które udało się uratować
dzięki postawie hierarchy.

(Gabi)
FOT. GABI
Autor uważa, że jedną z najciekawszych
rozmów, które znalazły się w tej publikacji, jest wspomnienie Jerzego Giedroycia, niezmiernie
inteligentne i głębokie.
Książka zawiera wiele
ciekawostek, które
pokazują jak niezwykłą postacią
jest Henryk Roman kardynał
Gulbinowicz.

Przedszkolaki na wygnaniu
Mieszkańcy gmin ościennych, których dzieci chodzą
do publicznych przedszkoli
w Jeleniej Górze, otrzymali
pisma informujące, że od
przyszłego roku maluchy
nie będą mogły uczyć się w
jeleniogórskich przedszkolach publicznych. Gminy
nie zawarły z miastem porozumienia, na mocy którego dotowałyby ich pobyt.
Chodzi m.in. o Jeżów Sudecki i Janowice Wielkie.

że od września 2010 moja córka nie w nim dobrze, ma świetną panią a
może uczęszczać do przedszkola przedszkole jest dobrze wyposażopublicznego w Jeleniej Górze. Spo- ne – mówi jedna z mam z Janowic
wodowane jest to tym, że wójt gmi- Wielkich.
Tymczasem prezydent Jeleniej
ny w Jeżów Sudeckim nie zamierza
świadczyć dotacji na nasze dzieci, Góry wyliczył, że miasto na naukę przedszkoa prezydent Jelaków z gmin
leniej Góry nie
DZIECI Z GMINY JEŻÓW
ościennych w
ma ochot y ich
SUDECKI SĄ SKAZANE NA
jeleniogórskich
s p o n s o r owa ć .
PRZEDSZKOLA OŚCIENNE,
przedszkolach
Jest tylko drobne
BO NA MIEJSCU NIE
publicznych wyale... W Jeżowie
MA TAKIEJ PLACÓWKI
daje około pół
Sudeckim nie
miliona złotych
ma przedszkola!
Nasze dzieci chodzą do różnych rocznie. W pismach rozesłanych
przedszkoli w Jeleniej Górze. Pani do gmin, nieprzyjmowanie gminZgodnie ustawą o systemie dyrektor przedszkola rozkłada nych przedszkolaków prezydent
oświaty ościenne gminy Jeleniej ręce, miasto ma to w nosie, a tłumaczy również brakiem miejsc
Góry finansują naukę przedszkolną gmina twierdzi, że nie ma pie- dla dzieci z Jeleniej Góry.
– Od lat ta sytuacja była nieswoich najmłodszych mieszkań- niędzy – mówi oburzona pani
uregulowana,
dlatego podjęliśmy
Agnieszka
TrzeciakWolska,
mama
ców, ale tylko w przedszkolach
decyzję o tym, by w końcu ten
niepublicznych. Tymczasem ro- Dominiki.
Do tego apelu dołączyli się rów- problem rozwiązać. Wspomniana
dzice nie wiedząc o tym, od lat
posyłają swoje pociechy również nież rodzice z Janowic Wielkich, kwota to dla Jeleniej Góry naprawdo przedszkoli publicznych, za co którzy otrzymali takie sama pisma. dę poważny koszt, dlaczego więc
płaci już Jelenia Góra. W tym roku – W naszym przedszkolu w takiej mamy płacić za zadania własne
jednak zapadła decyzja by tę kwe- samej sytuacji jest ponad 10 dzieci. gmin, skoro w naszej oświacie jest
stię uregulować. W ostatnim czasie Dlaczego takie decyzje podejmuje naprawdę wiele potrzeb i wciąż
przedszkola przekazały rodzicom się w czerwcu, kiedy właściwie nie brakuje pieniędzy – pyta Miłosz
pisma, które wywołały ich niepokój mamy już szans zapisania pociech Sajnog, zastępca prezydenta Jeledo przedszkoli niepublicznych, w niej Góry.
i oburzenie.
A dlaczego akurat teraz? – py– Kiedy odbierałam dziecko z naszych gminnych też już nie ma
tamy.
– Ponieważ są właśnie zamiejsc.
Moje
dziecko
chodzi
do
przedszkola, otrzymałam pismo,
w którym poinformowano mnie, przedszkola już trzeci rok i czuje się pisy do przedszkoli i zrobiliśmy
wyliczenie, ile tak naprawdę ta
nieuregulowana sprawa kosztuje
nasze miasto. Prezydent miasta
Prezydent nie ma prawa
wystąpił więc z propozycją umowy,
Do tych gmin należą Janowice Wielkie, które posiadają własne przedszkole i nie zamierzają by gminy się zadeklarowały, czy
będą dotowały dzieci uczęszczajądopłacać Jeleniej Górze żadnych dodatkowych pieniędzy.
– Wysłane do nas pismo jest naszym zdaniem błędem prezydenta Jeleniej Góry. Nie ma bowiem ce do przedszkoli publicznych w
Jeleniej Górze, czy nie – wyjaśnia
żadnych przepisów, które nakazywałyby nam dotowanie dzieci uczęszczających do przedszkoli Miłosz Sajnog.
publicznych. To tak, jakby teraz Jelenia Góra żądała od nas pieniędzy za dzieci z naszej gminy,
Napisaliśmy też, że jeśli nie będą
które uczą się w szkołach podstawowych czy gimnazjach. My mamy własne przedszkole, one zainteresowane dotacją, to żeby
refundujemy też koszty nauki naszych przedszkolaków w jeleniogórskich przedszkolach wskazywały rodzicom przedszkola
niepublicznych, ale nie zamierzamy płacić za naukę w przedszkolach publicznych – mówi niepubliczne w Jeleniej Górze, które zgodnie z ustawą gminy muszą
Jerzy Grygorcewicz, wójt gminy Janowice Wielkie.
refundować, albo żeby wskazywały
swoje przedszkola . Część samorzą-

Uczestnictwo w sesji rady w tej
dów już nam odpowiedziało, że nie mln 700 tys. zł. Ponadto na ten
jest zainteresowane dotowaniem rok nie mieliśmy zaplanowanej sprawie zadeklarowali wszyscy rokwoty 200 tys. zł i teraz ich nie dzice dotknięci problemem. Miłosz
tych dzieci – usłyszeliśmy.
Z gminy Jeżów Sudecki, która wyczarujemy. Będziemy oczy- Sajnog zapewnia, że Jeleniej Górze
własnego przedszkola nie posia- wiście prowadzić z Jelenią Górą nie zależy na wyrzuceniu gminda, do publicznych przedszkoli w rozmowy w tym temacie i mamy nych przedszkolaków na bruk,
Jeleniej Górze uczęszcza około 50 nadzieję na współpracę. Wstępne prezydent nie chce też od gmin
przedszkolaków. Roczny koszt ich decyzje ze strony gminy w tej należnych pieniędzy od razu.
– Zdajemy sobie sprawę z tego,
nauki to około 200 tys. zł. Obecnie sprawie być może pojawią się w
toczą się rozmowy w tej sprawie. najbliższym tygodniu – mówi E. że gminy nie mają tych wydatków
wpisanych do budżetu na ten rok,
Dudek.
– Naszym zdaniem gmina Jelenia
dlatego być może zgodzimy się, by
Góra zachowuje się niepoważnie
koszty za przedszkolaki uczęszczawysyłając do nas pisma i stawiając
jące do przedszkoli publicznych
nam ultimatum. Czujemy się w
gminy pokrywały od następnego
ten sposób lekceważeni. W tym
roku budżetowego. Chcemy
temacie powinno odbyć się spojednak tę kwestię w końcu uretkanie i powinniśmy po ludzku
gulować – mówi Sajnog.
porozmawiać. Poza tym oczywiście rozważamy wszelkie możAngelika Grzywacz
liwości, ten temat będziemy
FOT.
poruszać w naszej gminie w
ARCHIWUM
najbliższych dniach na poDOMOWE
szczególnych komisjach
i sesji rady 23 czerwca
– mówi Edward Dudek,
wójt gminy Jeżów Sudecki.
Gmina obecnie ma
porozumienie z Jelenią Górą, zgodnie z
któr ym dzieci mogą
uczęszczać do przedszkoli niepublicznych i co
roku zwraca miastu należną
dotację. Prezydent mówi o zbyt
małej ilością miejsc w przedszkolach publicznych dla miejskich dzieci. Zdaniem Edwarda
Dudka szef Jeleniej Góry szuka
oszczędności. Nadszedł też
niż demograficzny i w tym
roku do pierwszych klas
zapisanych zostanie o jedną
czwartą dzieci mniej niż
dotychczas. Brak miejsc
jest więc tylko przykrywką
– uważa samorządowiec.
Miasto ma problem w nosie, a gmina twierdzi, że
– Dla nas 200 tys. zł to
nie ma pieniędzy – mówi oburzona pani Agnieszka
niebagatelna kwota przy
Trzeciak- Wolska, mama Dominiki.
budżecie z deficytem 1
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Odpryski kampanii

Machał skrzydełkami i podawał
łapy przechodniom.
Gazeciarze, wśród któr ych
zauważyliśmy radnego Krzysztofa Mroza, gorliwie rozdawali
wyborczą prasę. Wydarzeniu
przypatrywał się były senator PiS Tadeusz Lewandowski. Grupa działaczy Prawa i
Sprawiedliwości agitowała w
ten humorystyczny sposób
za kandydaturą Jarosława
Kaczyńskiego. Tłumów nie
było.
Ledwie zakończyły się
działania PiS, a na plac
Ratuszowy zjechał autobus
zc działaczami Platformy
Obywatelskiej. Z portretów
na karoserii spod wąsa uśmiechał
się lider tej organizacji, kandydat
Kaczor z Oliwerem Kubickim w środku
na szefa państwa: Bronisław
Komorowski.
przekonywał, że przebrała się miarka i
– A czy będzie sam kandydat? –
będzie głosował na Jarka.
takie pytanie często padało z ust
Wyjątkowo skromnie prze- dający mieszkańcom i turystom dzające Jelenią Górę z wycieczką przechodniów, którzy przechodzili
biegł lokalny etap wyścigu gazetę „Wybór 2010”. Wszystko chętnie zrobiły sobie z Kaczorem przez centralne miejsce w Jeleniej
do fotela Prezydenta RP. w r a m a c h
Ledwie dwa sztaby zdecy- happeningu
dowały się wyjść do ludzi, Prawa i Sprawiedliwości.
aby przekonać do swoich W Kaczora,
kandydatów.
który uganiał
się zwłaszcza
Kampania prezydencka dotarła za młodymi
do stolicy Karkonoszy w minioną białogłowaśrodę. Nie były to jednak huczne m i , wc i e l i ł
wiece. W zestawieniu z wiecem s i ę O l i w e r
przedwyborczym Aleksandra Kubicki z PiS.
Kwaśniewskiego, któr y latem – Ma prawo
2000 roku zgromadził dziesiątki t ak biegać,
tysięcy ludzi, tegoroczne wiece w k o ń c u
znikły niemal zupełnie. Co cieka- jest jeszcze
we: na agitowanie w ten sposób k a wa l e r e m
Wycieczkowicze – zupełnie przypadkowi
nie zdecydował się Sojusz Lewicy – mówili touczestnicy wiecu poparcia dla „Bronka”.
Demokratycznej.
warzyszący
W środę najpierw ulicami Jele- m u d z i a ł a niej Góry spacerował dorodny Ka- cze. Żywa maskotka u jednych zdjęcie. Inne – na jego widok Górze. – Nie będzie. My go repreczor. Towarzyszyli mu gazeciarze wzbudzała entuzjazm, u innych – uciekały w popłochu. Kaczor zentujemy – odpowiadał Marek Obubrani w wyborcze koszulki, roz- – przestrach. Dziewczyny zwie- był przyjacielski dla wszystkich. rębalski, prezydent miasta, który

Wybór dla Polski
Do godz. 20 trwało wczoraj głosowanie, w którym
Polacy wybierali swojego
prezydenta. Wstępne wyniki
pierwszej tury podano już
po zamknięciu tego numeru
Jelonki.

rano, kiedy otwierano lokal, czekały
dwie osoby. Jak mówili członkowie
komisji, postawa wyborców godna
podziwu. A jaki zdaniem wyborców
powinien być nowy prezydent?
Tadeusz i Zdzisława Kruczkowie
głosowali na kandydata, który w
przyszłości miałby być człowiekiem
stonowanym i
dobrze rządzącym. – Powinien być takim
c z ł ow i e k i e m ,
żebyśmy się nie
wstydzili, że jesteśmy Polakami. Jakie zmiany potrzebne są
Polsce? Służba
zdrowia oraz
praca, by nasze
dzieci i wnuki
nie musiały
Przed obwodową komisją wy- wyjeżdżać zagranicę – mówili
borczą nr 19 zlokalizowaną w wrzuceniu swojego głosu do urny
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych państwo Kruczkowie.
na Zabobrzu w Jeleniej Górze już
(Angela)
kilka minut przed godziną 6.00

Więcej o wyborach prezydenckich na www.jelonka.com

Najmłodsi „studenci” jeleniogórscy, słuchacze Akademii
Malucha działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury
„Jelonek” zakończyli
uroczyście mijający
rok szkolny. Opiekunka akademików Ewa Bąk podziękowała
słuchaczom i ich rodzicom za
minione miesiące współpracy.
Zebrani nie ukrywali wyrazów wdzięczności dla pani
Ewy, która oprócz dobrych słów

osobiście wyszedł na Rynek
i wręczał zainteresowanym ulotki.
Towarzyszył mu zastępca prezydenta Jerzy Lenard, oraz szef rady
miasta Hubert Papaj z narzeczoną.
Wśród przechodniów znalazła
się cała wycieczka młodzieży
z Wrocławia. Na nawierzchni
Rynku przed autokarem ułożono
puzzle z konturami Polski i hasłem
wyborczym.
Działacze Platformy Obywatelskiej, którzy nadeszli na Rynek
przed godz. 13. 30, nieśli flagi partyjne. Wśród wszystkich uwijał się
poseł Marcin Zawiła. Zauważyliśmy radnych Zbigniewa Sawickiego, Grażynę Pawlukiewicz-Rehlis.
Ewę Olchówkę, a także Zygmunta
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Kampania nie zawsze
przysłania szarą
rzeczywistość.
Korzeniewskiego, dyrektora filii DODN. Wszyscy – w
myśl hasła wyborczego „Zgoda
buduje” – zrobili sobie wspólne
zdjęcie przy portrecie Bronisława
Komorowskiego, kandydata PO na
urząd Prezydenta RP.
Spotkanie poparcia dla Komorowskiego odbyło się w Hotelu Caspar w Cieplicach, dokąd także – w
ramach Błękitnego Tour – dotarł
platformiany autobus.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Sami dla siebie
Kaczor wyszedł do ludzi, portret Bronka przyjechał do działaczy – tak jednym zdaniem można
podsumować działania obu sztabów. Zarówno jedno, jak i drugie, tłumów wyborców w Jeleniej
Górze nie przyciągnęło. Trudno powiedzieć też, czy takie działanie miały nazwiska znanych
jeleniogórzan, którzy zadeklarowali poparcie dla obu kandydatów w komitetach honorowych.
Jak odbije się to na frekwencji i wyniku wyborów? Tego jeszcze – zamykając ten numer
Jelonki – nie wiedzieliśmy.

Niech żyją wakacje!
dostała kwiaty. Kiedy te dziewczęta i chłopcy
piękne już cieszą się z wakacji, ich starsi
koledzy musza okazać jeszcze trochę
cierpliwości. Rok szkolny kończy
się bowiem oficjalnie w

nadchodzący piątek (25 czerwca).
Później – troszkę ponad dwa miesiące laby. O wakacyjne rozrywki
dla tych, którzy zostają w mieście,
zadbały miejscowe placówki
kultury.

(tejo)
FOT. MT
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Tejo

Agonia lokalówek
Milionowe zadłużenia, bezład i chaos – tym według
mieszkańców cechują się zakłady gospodarki lokalowej
w Jeleniej Górze. – W takiej
formie dłużej funkcjonować
nie mogą, dlatego potrzebne
są zmiany – mówią samorządowcy. Przedstawiciele
wspólnot i sami mieszkańcy
są przekonani, że żadne
zmiany nie przyniosą rezultatów. Skuteczna terapia?
Likwidacja.
Beata Rogalska, od ponad 40
lat mieszka w budynku przy ulicy
Wolności 44. Do 2009 roku jej
budynek zarządzany był przez
ZGL Południe. W tym okresie w
budynku nie były przeprowadzane żadne większe remonty.

dynkami przez ZGL a administratorem wspólnot y. Okazało
się, że zakłady są wobec swoich
lokatorów nieuczciwe. Pobierają
pieniądze, a nie wykonują za nie
żadnych prac. Kiedy zaczęli kontrolować ich pracę, wyszło na jaw,
że wystawiane są zlecenia za coś,
co nigdy nie zostało zrobione. –
Ponadto ZGL zalega wpłacaniem
na konto wspólnot zaliczek i
kwot na fundusz remontowy. Od
stycznia 2009 roku do maja 2010
zadłużenie ZGL- u wobec naszej
wspólnoty wynosi około 8 tys.
zł – dodaje jeleniogórzanka.

Księgowość: czarna magia

Fot. Tejo

Jak zadłużenie tłumaczy ZGL?
Zdaniem lokatorów prowadzona
przez zakłady księgowość jest
dla zwykłego człowieka czarną
magią. Beata Rogulska: – Pracowałam kiedyś jako księgowa i
mam o tym pojęcie. Są bowiem
Na własną rękę
– Był problem, żeby doprosić wpłacane na nasze konto jakieś
się w administracji o najdrob- faktury z 2008 roku, to ze styczniejsze naprawy. W 2009 roku nia bieżącego roku, to z listopada
rok u poprzedniego.
wykupiłam mieszkanie i zaBez ładu i składu.
jęłam się zaWspólnota założyrządzaniem
ła osobne konto na
wspólnotą w
fundusz remontotym budynwy, by wiedzieć czy
ku składającą
zakład wpłaca nań
się z czterech
pieniądze. Okazało
rodzin, w
się, że w dalszym
tym starszych
ciągu ma z tym
osób. Od styczproblem. – Przy
nia 2009 roku Jerzy Lenard chce
takich kwotach,
w y k o n a l i ś m y reformować zakłady
jakie przez lata
już szereg prac gospodarki lokalowej.
były pobierane
remontowych,
przez ZGL – e od lokatorów,
w t ym wymianę
okien na klatkach schodowych, można było bez najmniejszego
wymianę wejściowych drzwi, problemu utrzymać budynki w
założyliśmy domofony, w naj- dobrym stanie. A jak one teraz
bliższym czasie przeprowadzimy wyglądają, każdy widzi – rozkłaremont drzwi wahadłowych we- da ręce nasza rozmówczyni.
wnątrz budynku i remonty klatek
– mówi Beata Rogalska.
Jak w slamsach
Lokatorzy zaNie najlepiej pracę Zakładów
uważyli, jaka
Gospodarki Lokalowej oceniają
również lokatorzy budynjest różnica między
ków przy
zarządzaulicy Lwóniem buwe c k i ej ,

którzy od lat nie mogą doprosić
s i ę re m o n t ów b u d y n ków. W
ost atnim czasie obok budynków została ustawiona tablica
i n fo r m uj ą c a o p l a n owa nyc h
remontach w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasto,
jednak mieszkańcy twierdzą, że
dopóki nie ruszą prace, w żaden
remont nie uwierzą.
Od 1993 rok u do dnia dzisiejszego nie mieliśmy żadnego
remontu budynku, administracja
nie dba nawet o to, by klatka schodowa miała całe okna,
by miała oświetlenie. Jesteśmy
traktowani jak ludzie pierwotni,
którym do szczęścia potrzebny
jest tylko kawałek zagrzybionego
dachu nad głową – denerwują
się lokatorzy budynku 19 i 21 z
ulicy Lwóweckiej. – Nie jesteśmy
pijakami, nasze dzieci uczą się,
studiują, my pracujemy. Płacimy około dwieście złot ych za
mieszkanie, czy to tak mało? Po
wielkich walkach są malutkie,
ale niemal niewidoczne efekty –
skarży się Barbara Schotz.
Już od kilku lat Zakład Gospodarki Lokalowej przesyła lokatorom pisma, w których obiecuje
remonty. Zmieniają się tylko daty,
a remontu budynku jak nie było
tak nie ma.
– Ze ścian odpada tynk, sufit
po kawałku kruszy się nam na
głowę. Jakieś sześć lat temu sufit
zawalił nam się w pokoju, sami
ten gruz musieliśmy wynieść.
ZGL miał to wszystko naprawić,
ale dach przecieka teraz trzech
miejscach, więc nowy sufit jest
juz pozalewamy. W drugim pokoju sufit wisi nad głowami dwójki
małych dzieci, które tam śpią. Kto
będzie odpowiadał, kiedy sufit
spadnie im na głowę i dojdzie do
tragedii? – pyta kobieta.
Lista usterek nie ma końca.
Niesprawny piec, z którego ciągle
się dymi i można się zaczadzić.
ZGL odpowiedział,
że jak
zacznie

się remont budynku, to wówczas
pomyślą o piecu. Remont się
nie zaczął, więc piec wciąż jest
groźny.
– Przez czterdzieści lat ZGL
pomalował jeden raz klatkę schodową. Jedynym rozwiązaniem
byłoby zlikwidowanie tych ZGL
– i i stworzenie wspólnot mieszkaniowych – mówi Daria Rojek,
mieszkanka ulicy Lwóweckiej.

W długach po uszy

Zdaniem Roberta Prystroma,
lidera Stowarzyszenia Wspólnego Miasta zadłużenie t ych
jednostek budżetowych sięga
około 20 mln zł.
– Ta suma wynika z zaległych
zobowiązań, jakie posiada gmina jeleniogórska reprezentowana we wspólnotach mieszkaniowych przez prezydenta
miasta – mówił Robert Prystrom,
lider WM. Jak zaznacza, miasto
powinno dopłacać wspólnotom
zaliczki na eksploatację bieżącą
oraz na fundusz remontowy, a
także powinno dokonywać wpłat
za wodę i ścieki w związku z
wystawionymi przez „Wodnika”
faktur VAT.
Jerzy Lenard, zastępca prezydenta Jeleniej Góry podkreśla,
że ta kwota zadłużenia jest kilkakrotnie mniejsza. Obaj panowie
zgadzają się jednak co do dwóch

W Jeleniej Górze nie brakuje budynków
w stanie śmierci technicznej – na zdjęciu:
ulica Górna
kwestii: zadłużenie sięga rzędu
milionów złotych i cały czas się
powiększa.
– Jeśli są to zobowiązania wobec zarządców wspólnot, miasto
stara się na bieżąco je przelewać
po podjętych uchwałach – tłumaczy Jerzy Lenard. – Część długów
stanowią zaszłości z dawnych lat.
Na przykład pod koniec kwietnia
dla zarządów zewnętrznych
ZGL Północ suma zobowiązań
wyniosła 136 tysięcy złotych –
mówi zastępca prezydenta. Nieco
większa dotyczy ZGL Południe. W
sumie można mówić o dwumilionowych długach.
Zła sytuacja finansowa zakładów wynika też z zadłużeń osób
prywatnych, które nie opłacają
czynszów czy innych opłat. Ta
sytuacja tr wa od kilku lat. Z
roku na rok w administracji
zgl jest coraz mniej mieszkań.
Zwiększa się zaś liczba dłużników. Ci, którzy wywiązują się
ze swoich zobowiązań, w dużej
mierze wykupili mieszkania przy
bonifikacie 99 procentowej i
zakładają wspólnoty. Oni już nie

płacą czynszu zakładom, czyli
miastu i tych pieniędzy jest coraz
mniej – mówi Jerzy Lenard.

Wektory zmian

Wbrew głosom mieszkańców
samorząd nie zamierza likwidować archaicznych zakładów.
Obecnie ZGL Północ i Południe
zatr udniają około 200 osób.
Wiceszef miasta mówi, że w przyszłych latach planowane jest ich
połączenie. Zapewnia jednak, że
nie będzie żadnych zwolnień pracowników. Część pracowników
odejdzie bowiem na emerytury,
a pozostała część pracowników
zostanie przekwalifikowana i
zajmie się dodatkowo przydzielonymi zadaniami.
Z kolei Robert Prystrom proponuje, aby całkowicie zmienić
strukturę zakładów i uczynić z
nich rzetelnych administratorów
miasta: chodników, targowisk
miejskich i innych terenów,
które dziś toną w brudzie, bo nie
ma kto ich posprzątać.

Angelika Grzywacz

Ekscytujące lato w ESKA TV

Eska TV, najbardziej muzyczna telewizja w Polsce przygotowuje letnie niespodzianki dla swoich widzów. W czasie kiedy telewizje ograniczają ramówki,
ESKA TV przeprowadzi zmasowany atak nowości.

Fot. Angela

„Nie mogę zdradzić co szykujemy, bo nie byłoby niespodzianki” – tajemniczo
mówi Igor Nurczyński, dyrektor programowy i szef projektu ESKA TV. Jednocześnie
przyznaje, że fani dobrej muzyki, świetnych teledysków i exluzywnych wywiadów i
filmików realizowanych na tegorocznej trasie Hitów Na Czasie oraz Hit Festiwalu
powinni być zadowoleni.
Oczywiście poza nowościami na antenie nie zabraknie zarówno rozgrzewających klipów na bardziej deszczowe dni jak i chłodzących na te najbardziej upalne. Lato
w ESKA TV będzie naprawdę gorące, nie tylko dzięki muzyce ale także dzięki temu że
letni program poprowadzą w.... letnich strojach prezenterki ESKA TV Joanka, Kaśka i
Kinia – potwierdzają nieoficjalnie osoby związane ze stacją.
Eska TV jest muzyczną stacją telewizyjną, nadającą od ponad dwóch lat. Początkowo stacja dostępna była w Internecie. W maju 2009 roku zadebiutowała na platformie nowej generacji n. Wtedy także w ramówce stacji pojawiły się popularne obecnie
programy (np. różnorodne listy przebojów i autorskie programy prezenterów). Od
momentu satelitarnego debiutu ESKA TV dynamicznie rozwija się i zdobywa kolejne
rynki. Obecnie dostępna jest także w systemie DVB-H (cyfrowa telewizja mobilna)
oraz w ponad 40-stu sieciach kablowych, do których należą m.in. UPC, Vectra, Aster,
Toya, Multimedia. www.eska.tv

Mieszkańcy ulicy
Lwóweckiej nie wierzą
w poprawę warunków
bytowych.

Do wygrania płyty ESKA TV: wytnij kupon i przyjdz we wtorek 22.06.2010 o
godz.10.00 do redakcji Jelonka.com,
mieszczacej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2

ROZMAITOŒCI

WIDZIANE Z DYSTANSU

Po pierwszym
akcie
Pisząc to jeszcze nie wiem, co
przyniosła niedziela. Graniczyłoby
to prawie z cudem, gdyby któryś z
kandydatów przekroczył barierę 50
procent. Ale niezależnie od tego, czy
ów cud się zdarzy, czy też nie - show
będzie trwał nadal.
Za chwile przecież część druga
serialu w postaci wyborów do
sejmu i samorządów lokalnych.
Tylko narzucona przez propagandę
PiS elegancja i powaga kampanijna
pryśnie. I to pryśnie niezależnie
od tego, który z panów, Prezes czy
Marszałek, uzyska więcej głosów.
Zresztą, owa głośno i obowiązkowo odmieniana przez wszystkie
przypadki „poważna dyskusja i
wizja naprawy państwa” jest tak
skutecznie lansowana, że nawet
poważni komentatorzy polityczni w
nią uwierzyli i zbesztali kandydata
Komorowskiego, że w kukiełkowej
„debacie” zainscenizowanej przez
TVP, śmiał złamać tą zasadę i - obok
okrągłych ogólników - odniósł się
bezpośrednio do poczynań i oświadczeń innych jej uczestników.
I znów muszę wrócić do Pani Poseł Machałek, która była uprzejma
napisać o kampanii Komorowskiej,
ze jest ona „cyniczną grą, obliczoną na wzbudzenie nienawiści
i pogardy wobec ludzi o innych
poglądach”. Szanowna Pani Poseł,
czymże jednakowoż jest, reklamowany przez Panią w tym samym
tekście, film „Solidarni 2010”, na
którego projekcję Pani zaprasza do
Filharmonii Dolnośląskiej?
Informuje Pani również, że
pokaz ów organizowany jest przez
Klub Gazety Polskiej. Szkoda, że
taka osoba jak Pani, parę zdań
wcześniej wspominająca o wyciągniętej ręce Prezesa do politycznych adwersarzy, psuje cały efekt
reklamując środowisko Gazety
Polskiej, która nie jest ani rzetelnym źródłem informacji, ani też,
na pewno, nie jest skłonna wziąć
udziału w „poważnej debacie o
przyszłości naszej ojczyzny”.
Cykl debat zaproponowany przez
sztab wyborcza Kaczyńskiego jest
sam w sobie wspaniałym pomysłem, z tym że takie „debatowanie”
w gronie swoich wielbicieli nie jest
napewno „otwartą debatą o przyszłości”, lecz wyłącznie chwytem

propagandowym obliczonym na
niedoinformowanego odbiorcę.
Reklamowanie tych spotkań
jako poważnej debaty jest jedynie
świadectwem arogancji autorów
tego pomysłu. I kto tu „cynicznie
gra” nastrojami wyborców? Jakże
ten felieton jest typowy dla całej
kampanii PiS – na zewnątrz łagodna i dobrotliwa mina, a z drugiego
szeregu stroją grymasy radykalni
populiści.
Mając takie zaplecze Prezes
może, w oficjalnych wystąpieniach,
spokojnie lansować zmianę wizerunku. Tylko jak długo wytrzyma
w tym nie skrojonym na jego miarę
kostiumie. Już teraz widać, że tu
i ówdzie zza tej sztucznej maski,
jeszcze nieśmiało, ale coraz częściej
wygląda jego prawdziwa twarz.
Jednak do tej pory wszyscy prawie
udają, iż sprzedawany im produkt
odpowiada opisowi na etykiecie.
Szanowna Pani Poseł, wprowadzenie pojęcia „cyniczna gra” jest
mieczem obosiecznym i okropnie
łatwo się, używając go, samookaleczyć. Teoretycznie, wydawałoby
się, że pani Machałek, jako była
nauczycielka i wicekurator oświaty
potrafi samodzielnie myśleć i potrafi odpowiednio zakwalifikować
takie proste zabiegi propagandowe. A tu niespodzianka. Okazuje
się że wierność linii Prezesa jest
ważniejsza od własnej twarzy. A
szkoda, bo istnieje również życie
po Prezesie.
Na pocieszenie Pani Poseł należy
dodać, że w takim bezkrytycznym
wygłaszaniu wyuczonych formułek
nie jest osamotniona. Wystarczy
choćby wrócić do środowej rozmowy ministra i europosła Pawła
Kowala z Moniką Olejnik. Jak on
się wił, jak bon motami usiłował
ominąć odpowiedzi na proste
pytania.
Cały program to było jego zmaganie się z zaleconymi przez Partię
tezami, a zachowaniem choć odrobiny własnej twarzy. Przykro było
tego słuchać, ale wszystko na własne
życzenie. Widać nie tylko szeregowi
posłowie, ale nawet pierwszy szereg
musi, niezależnie od okoliczności,
stać murem, choć często przeczy to
własnym rozumowi i sumieniu.

Paweł Kucharski

PLOTKI
I FAKTY
To idzie młodość!

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Patrząc na was, mam wrażenie, że wczoraj was przyjmowałem
do pracy – mówił poseł Marcin Zawiła, pierwszy prezydent Jeleniej
Góry po przemianach 1989 i 1990
roku do urzędników wyróżnionych listem pochwalnym podpisanym przez obecnie urzędującego
prezydenta Marka Obrębalskiego.
Wcześniej byli radni – na których
tak wyjątkowo korzystnie działa
czas – obejrzeli na ekranie archiwalne chwile wyboru Marcina
Zawiły na prezydenta miasta. Z
drugiego planu wyłonił się krępej
postury brodacz, który miastem
rządził praktycznie przez trzy lata
– do wyborów parlamentarnych
1993 roku, kiedy został posłem
Unii Demokratycznej. Parlamentarzysta później brodę zgolił, co
niewątpliwie odmłodziło go o lat
kilka. Wiadomo wszak, że zarost
mocno postarza.

21 czerwca 2010 r.
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Nie jesteśmy gorsi od
konkurencji!

Nawożenie rynku

Dopiero dwa dni po zakończeniu bałtyckich prezentacji na
placu Ratuszowym ekipy odpowiedzialne za czystość w mieście
zabrały się za solidne porządki
serca Jeleniej Góry. Piachu w 100
procentach nie zlikwidowano:
pozostał w szczelinach między
brukiem. Ledwie jednak te porządki skończono, w Rynku pojawiły
się ciężarówki z… ziemią. Zastanawiano się może, czy to oby nie borowina z Kołobrzegu – ulubionego
kurortu byłego prezydenta Józefa
Kusiaka. Ale nie! Ziemia okazała
się tworzywem dla kopca, na którym wczoraj (niedziela) cyrkowe
sztuczki wyczyniali rowerowi
akrobaci. Teraz warto poczekać,
aż zima naturalnie zasypie Rynek
śniegiem. Usypanie stoku i zorganizowanie biegu zjazdowego to
kwestia tylko jednej decyzji.

– Pozyskując głosy na naszego
kandydata…

– … też wierzymy w cuda!

(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.

Krzysztof Mróz, radny Prawa i Sprawiedliwości, Bogusław Kempiński, działacz Polskiego
Stronnictwa Ludowego

Redakcja

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO

Reguła chama
– Dlaczego nie mówisz mi już
„dzień dobry”? – zapytał bohater
czeskiego filmu „Butelki zwrotne”
swojego niedawnego ucznia. – Bo
pan mnie już nie uczy! – opryskliwie szczeknął pryszczaty wyrostek.
Będąc jesienią w Czechach stanąłem jak wryty, kiedy kilka osób
– choć na oczy mnie wcześniej nie
widziało – powiedziało mi „dobry
den” i szczerze uśmiechnęło się.
W pogoni za codziennością,
która coraz częściej nam ucieka,
często zapominamy o przyzwoitości. A może nie chcemy o niej
pamiętać. Albo nie chcemy być
przyzwoici. Bo po co? Korzyści
z tego nie ma żadnych. Takie to
jakieś niemodne. Jak peerelowska

reklamówka, którą na zachodzie
wyrzucało się na śmietnik, a u nas
noszono – aż do zdarcia zdobiącego folię wypiętego babskiego tyłka
w markowych spodniach – jako
Ersatz luksusu.
Zapatrzeni na zachodni pełen
luzu i braku trosk styl życia, czerpaliśmy i czerpiemy z niego, ile się
da. Dlaczego akurat wyczerpaliśmy
to, co na Zachodzie niekoniecznie
uważane jest za chlubne? Trudno
mi powiedzieć. Nie wzięliśmy
tymczasem tego, co życie w tak
zwanej cywilizacji zachodnioeuropejskiej czyni życie odrobinę
choć przyjemniejszym: obyczajów
grzecznościowych nakazujących
uśmiech i pozdrowienie.

Być może pustych emocjonalnie, Tak czy siak, pozdrowienie osoby
ale jednak zabarwionych znakiem, znajomej, bliskiej, czy też nawet
że przecież wszyscy jesteśmy ludź- takiej, którą się przy jakiejś tam
mi i niekoniecznie musimy się na okazji widziało i rozmawiało, miał
siebie patrzeć bykiem. Lub splu- i ma człowiek we krwi.
Inna historia to obyczaj górski.
wać – jak to ma w zwyczaju wielu
zakutych w kaptury. Zatruwających Choć mieszkam blisko gór, na szlasłuch charczącą kakofonią iskrzącą kach bywam bardzo rzadko. Ale –
decybelami z telefonów komórko- kiedy lat temu parę wybrałem się
na wycieczkę w
wych. Sygnał
Karkonosze –
rozpoznawczy
CHAMSTWO BYWAŁO
zdumiałem się,
w spółczesnej
WYJĄTKOWE, DZIŚ CORAZ
kiedy zupełnie
kontestacji
CZĘŚCIEJ STAJE SIĘ REGUŁĄ
nieznani mi
wszystkiego i
ludzie zaczęli
wszystkich.
Prostego „dzień dobry” uczono się wzajemnie pozdrawiać. Miło
już niemal od kołyski. A ile razy brzmiało tamto „dzień dobry”,
odebrało się burę od rodziców za na które odpowiadało się równie
pominięcie milczeniem lub odwró- miłym „dzień dobry” i dorzucało
cenie głowy od kogoś znajomego!? do tego uśmiech numer pięć.
Nie było jednak nic w tym fałszyNo, chyba że była to ciotka, na
którą aktualnie się gniewamy. Ale wego. Turystów raz spotkanych na
już nie wścibska sąsiadka. – Mów szlaku z dużą dozą prawdopodojej dzień dobry, bo zaraz rozniesie, bieństwa nie zobaczy się już więcej
że tu jakieś chamy mieszkają! do końca egzystencji. Jednak

tamto „dzień dobry” niosło za
sobą mnóstwo znaczeń ukrytych:
jesteśmy tu razem, szanujemy
gór y, szanujemy siebie, a jak
będziemy w potrzebie, nie bójmy
się poprosić o wsparcie. Musimy
sobie pomagać.
Nie wiem, jak z tym obyczajem
jest teraz. Podobno niezbyt ciekawie. Na pewno obecnie ulice
naszego miasta szlakami górskimi
nie są. A ludzie też zachowują się
różnie. W codziennej bieganinie
mam do czynienia naprawdę z
mnóstwem twarzy. Staram się je
zapamiętywać. Nie zawsze się udaje. Głupio mi i miło zarazem, kiedy
ktoś kłania mi się, a ja nie wiem,
kto to. Odpowiadam zawsze.
Przykro, jeśli widzę kogoś, kogo
znam, jak patrzy na świat pustym
wzrokiem niewidzącym nikogo. I
nie zależy mi wcale na tym jego
„dzień dobry”. Tu chodzi o coś
więcej: to pewien symptom coraz

bardziej powszechnego egoizmu.
Nie jest to zjawisko nowe, jednak
– jak z moich obserwacji wynika – nie było wcześniej na taką
skalę powszechne. Rzeczywiście:
jednych z moich sąsiadów, którzy
nie kłaniali się nikomu, jakby to
uwłaczało ich pseudo godności,
uważa się za chamów. Ale był to
wyjątek. Dziś staje się coraz częściej regułą.
Czy winić za to nauczycieli?
Dom? Rodzinę? System? Doprawdy
nie wiem, a osądzać nie chcę, bo
nie taka moja rola. Jednego jestem
pewien: „dzień dobry” kosztuje
więcej niż obojętność szydercy. Ale
na pewno prędzej zaowocuje życzliwością i miłością. Do widzenia i
wesołych wakacji (szczęśliwcom,
którzy je mają).

Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Iskrzące „Zwarcie”
ciw wartościom swych rodziców.
Także potrafi omotać swym czarem. Igor Kowalik jako nieodstępujący od wyznawanych zasad
i stęsknionym za autorytetem
nastoletni, nieco fajtłapowaty
syn po raz kolejny udowadnia,
że ma nietuzinkową osobowość.
Smaku sztuce dodaje również
pełen wdzię-

Początek sztuki: panem domu jest Jan,
zaś w epilogu – przy stole rządzi jego
antagonista: Nunek
Niełatwy w odbiorze komediodramat „Drugie zwarcie”
Jerzego Łukosza, którego
prapremierę w reżyserii
Jacka Zembrzuskiego wystawił w minioną sobotę Teatr
im. Norwida, to spektakl o
Polsce. O naszym wspólnym
domu, który – zrujnowany
– wymaga remontu. Uwaga!
Wszystko może runąć. I kto
to naprawi?
– Jesteśmy wreszcie we własnym
domu! Nie stój, nie czekaj! Co robić?
Pomóż! – któż z Polaków świadomie
przeżywających transformację
ustrojową nie pamięta tego hasła?
Zabrzmiało w ustach znanych aktorów, którzy – w kilkusekundowych
spotach telewizyjnych – powtarzali
je na przełomie 1989/90 roku
z ekranów w czasie tzw. dobrej
oglądalności.
Hasło, które miało zachęcać
do tzw. postawy obywatelskiej,
było jednak groteskowo puste i w
efekcie – chyba nikogo do niczego
nie zmobilizowało. Po 20 latach –
wyświetlane przed sztuką w postaci
projekcji multimedialnej – stało
się mottem spinającym zarazem
w klamrę kompozycyjną „Drugie
zwarcie” Jerzego Łukosza.
Ta krakowska czapka z pawim
piórkiem i narodowymi kokardami
na afiszu do spektaklu dziwnie
przywołuje na myśl słynne cytaty
z dramatu symbolicznego „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego; pointę
dyskusji panny młodej i poety - „A
to Polska właśnie!” lub przyśpiewkę chochoła dla zgromadzonych
do monotonnego tańca – „Miałeś
chamie złoty róg…”.
Czyżby te niedzielne wybory 2010
t ym mot ywują

Jacek Zembrzuski
podczas próby.

nym obrusem, słowa: – Jesteśmy wreszcie we
skojarzenie i pytanie: która partia
miałaby dostać taki złoty róg i by planuje remont rudery, odkrywa własnym domu! Nie stój, nie czekaj!
Co robić? Pomóż!
go nie straciła? Bo w zasadzie ta dzikiego lokatora.
„Drugie zwarcie” wyróżnia się
Cuchnący brudem bezrobotny
sztuka opowiada o naszej postbyły pracownik nietypową konstrukcją splecioną z
komunistycznej
d z i a ł u i n d u - dwóch gatunków dramatycznych.
współczesnoPOLSKA PEŁNA JEST,
strializacji pan Początkowa farsa stopniowo nastrój
ści. Daje się tu
NIESTETY, CHAMÓW
Nunek (Robert zmienia się w mroczny dramat, w
zauważyć inteI PANÓW NUNKÓW.
D u d z i k ) t z w. którego czeluści grzęźnie główny
lektualne zakoTA MYŚL PRZERAŻA.
„złota rączka”, bohater. Zembrzuski konsekwentrzenienie Jacka
elektryk z wy- nie podporządkował formę swej
Zembrzuskiego
w analizę ludzkiej świadomości, kształcenia (do kogoś to aluzja…). opowieści – samemu tematowi.
badanie związków, jakie zachodzą Od 20 lat pozbawiony stałego Przedstawienie zmienia się wraz z
między doświadczeniem społecz- zajęcia i wegetujący w piwnicach transformacją zachowań postaci.
nym a przeżyciami wewnętrznymi, kamienicy, w której dawno temu był Nie ma ani nieco sztucznie podtrzyczyli światem wyobraźni i marzeń hausmajstrem. Tu także dość czytel- mywanego nastroju komediowego,
ani już od początku sceny sączonej
ny przekaz między wierszami.
sennych.
Rodzina profesora Jana remon- grozy.
W szaleństwie jest metoda, i to
Ze scenariuszowego pomysłu
niejedna. William Szekspir cenił tuje zaniedbany dom. I chociaż pan
opętańców, prof. Kazimierz Dą- Nunek służy pomocą Janowi, poma- Zembrzuskiego, z tematu, rodzi się
browski mówił o dezintegracji łu a despotycznie przejmuje kontro- komediodramat. Jak życie zmienny,
pozytywnej. Jak go zwał, tak go lę nad domownikami, po swojemu a przez dokładne zaprogramowanie
zwał, wyznajmy otwarcie, że coś wprowadza w życie zmiany, bo tej zmienności – od życia ciekawnas fascynuje w szalonych cwa- on tu był „od zawsze” i wie lepiej. szy. Bezmyślne chamstwo Nunka
niaczkach, którzy w pewnym sensie Uwodzi też Annę, która nie potrafi niszczy wysublimowany intelekt
wygrywają. My, uczesani poczciwcy, oprzeć się samczemu urokowi intru- Jana i tkankę rodziny. To wszystko
jest bardzo zwypodświadomie czy nadświadomie, za (a może już
cicho i trochę chyłkiem – zazdro- domownika?). SPEKTAKLOWI TOWARZYSZY czajne i przez
ścimy im nieuczesanych myśli. Rozpoczyna się WYSTAWA ZDJĘĆ CEZAREGO to przerażające.
Nie ma tu żadZazdrościmy swobodnych harców walka o rząd
ŻEMISA ZATYTUŁOWANA
nej nadnaturalwyobraźni, galopad i pląsów bez nad duszami.
„PRÓBY” ILUSTRUJĄCA
Mamy więc PRZYGOTOWANIA DO SZTUKI. ności, jedynie
uwiązanego na szyi kamienia odzwykli ludzie w
spór o wspólny
powiedzialności.
zwykłym domu.
Tutaj historia jest taka: pozu- dom dwóch zuSurrealistyczna zabawa formą, w
jący na intelektualistę ambitny pełnie różniących się od siebie ponauczyciel chemii z liceum Jan staw: inteligenta i prostaka. Rywale której dźwięk (w sztuce pobrzmie(Tadeusz Wnuk), razem z małżonką nie mogą zajmować podium razem, wają utwory takich muzyków jak
Anną (Elwira Hamerska-Kijańska), więc ktoś ten pojedynek musi prze- Dorota Osińska, Iva Bittová, Kate
dorastającą córką Ewcią (Anna grać. Zagoniony i zapracowany Jan Bush, Arvo Pärt, Kronos Quartet,
Ludwicka) i synem Adasiem (Igor zostanie wplątany w intrygę przez
Kowalik) zamieszkał w starym i Nunka, wpadnie w alkoholizm,
wielkim, choć mocno już zaniedba- porzuci go żona, a dzieci odwrócą
nym domu, gdzie mieściła się kiedyś się od niego. W finale – zakończokręgielnia. Zupełnie niespodziewa- nym melodią „Jeszcze jeden mazur
dzisiaj na zwalniających obrotach
nie rodzina, która siadając
– miejsce przypominającego
przy stole z symbobezładny wór z ziemniakami
licznym białopana Nunka zajmie profeczer wosor Jan. W bełkocie nikną

Tadeusz Wnuk

Marta Łącka

zespół Laibach, Jordi
Savall i Koncert A-dur
na klarnet
i orkiestrę
Mozarta)
staje się inspiracją dla
poczynań aktorskich i przemienia się w satyrę
na klasę polityczną. Duża dawka
surrealizmu i humoru odsłania coraz to nowe, coraz głębsze otchłanie
symboliki. Aż do cytatów z „Wesela”
widzianego w koszmarnym śnie,
gdzie ubrany w krakowską czapkę
z pawim piórkiem prof. Jan trzyma
w ręku wędkę i opowiada o swoim
życiu w domu wariatów.
Doskonale skonstruował Zembrzuski aktorskie typy. Intelektualista Jan w powalającej
interpretacji Tadeusza Wnuka
najwyraźniej dopiero uczy się
dwoistości swej natury. Z czasem
ojciec rodziny, Jan, wkracza na
drogę, z której nie można zawrócić.
Elwira Hamerska-Kijańska wiernie portretuje nieco zmęczoną
małżeństwem, ale wciąż bardzo
atrakcyjną żonę, która wie, że
miłość męża to już tylko odległe
czasy. Z kolei Anna Ludwicka
kreuje niejednoznaczną i podszytą
erotyzmem postać nastolatki buntującej się
prze-

ku specjalny aktorski blask Marty
Łąckiej w roli anioła pełniącego
obowiązki policjantki.
Na koniec brawa za koncertowy
popis warsztatu Roberta Dudzika
w udanej roli Nunka. Ta kreacja
przypomina jego znakomite wcielenie sprzed sześciu lat – wyrachowanego i prymitywnego Edka
z dramatu Sławomira Mrożka
„Tango” w reż. Piotra Konieczyńskiego. Znamy już taki wizerunek
pazernego a tępawego „nowego
Polaka” Nunka z książek („Nic”
Dawida Bieńkowskiego, „Zwał”
Sławomira Shuty i „Ballady o dobrym dresiarzu” Marka Kochana),
ekranizacji powieści Tadeusza
Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy”. Gorzej, że Polska
pełna jest, niestety, panów Nunków. Ta myśl przeraża.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Zapasiewicz
in memoria

„Drugie zwarcie” to dziesiąta premiera
Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze.
Reżyser Jacek Zembrzuski swoje
dzieło dedykuje prof. Zbigniewowi Zapasiewiczowi w zbliżającą się pierwszą
rocznicę śmierci aktora.

Robert Dudzik z Elwirą
Hamerską-Kijańską

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mocny początek wakacji w Rynku
Zespół Myslovitz będzie gwiazdą letniego koncertu w centrum
Jeleniej Góry. Przed znaną
większości wielbicieli rocka
grupą wystąpi formacja Razturaztam grająca muzykę reggae
i ska. Wszystko w popołudnie i
wieczór, 10 lipca.

mnóstwo nagród, w tym prestiżowy grali dla 10 osobowej publiczności, ła muzyka grana na żywo przez
Paszport Polityki oraz statuetki która po wykazaniu się szczegółową formację.
Fryderyki’99. Po prawie trzyletniej wiedzą na temat grupy wygrała wej(RED)
ściówki. We wrześniu
przerwie, w maju 2002 roku, zespół
FOT. ORGANIZATORZY
Myslovitz wydał swoją piątą płytę „Korova Milky Bar”. W maju 2006,
Myslovitz zaprezentował publiczności swój siódmy studyjny album
- „Happiness Is Easy”. 29 maja 2006
roku w historie zespołu wpisało się
Koncert pod hasłem „Na dobry bardzo nietypowe wydarzenie-wypoczątek wakacji” organizuje Jelenio- stęp w ramach „Najmniejszy koncert
górskie Centrum
świata”. Zespół
Kultury. Imprejest pierwszym
PATRONEM MEDIALNYM
za zacznie się o KONCERTU JEST PORTAL I bohaterem cygodz. 18 na placu
klicznych wyTYGODNIK JELONKA.COM
Ratuszowym. Mystępów, organislovitz (początek
2007 roku we
jeleniogórskiego koncertu o godz. zowanych
Wrocławiu odby20) powstał w 1992 roku w Mysło- p r z e z
ła się projekcja
wicach z inicjatywy Artura Rojka. jedną ze
słynnego filmu
Przez pierwsze dwa lata istniał jako stacji rakina niemego
The Freshmen. Na swoim
„Nosferatu - Symdiowych.
koncie ma
fonia grozy”,
Artyści
której towarzyzaszy-

RAZTURAZTAM
Pochodzi z Wałbrzycha, gra od 2003 roku, w
swym repertuarze posiada 32 utwory własnej
twórczości utrzymujące się w klimatach SKA
REGGAE PUNK. Koncerty zarówno na dużych
scenach jak i w klubach muzycznych zawsze
przyjmowane są z wielkim entuzjazmem
słuchaczy ponieważ jest to muzyka bardzo
dynamiczna a przy tym utwory potrafią
zaskoczyć swoją różnorodnością

Dziś (poniedziałek) w Kawiarni Muza ODK na Zabobrzu na spotkaniu z cyklu ars-poetica (godz.
17) zapowiedziano promocję tomiku „Otoczeni miłością. Wiersze
o zwierzętach”, wydanego przez
Stowarzyszenie W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej. Autorzy: Krystyna
Brzezińska, Grażyna Domagalska,
Alfreda Dziedzic, Lidia Komsa,
Lidia Krzysztoń, Anna Lechowicz,
Małgorzata Mierczak, Urszula
Musielak, Danuta Mysłek, Bartek
Nowacki, Ewa Pelzer, Maria Potoczna, Anna Prysłopska, Zofia
Prysłopska, Konrad Ryży, Stanisław Schubert, Maria Suchecka,
Krystyna Susabowska, Edyta
Świetlik, Helena Wielgus, Józef
Zaprucki.

Z BWA do Wolimierza

We wtorek Biuro Wystaw Artystycznych organizuje wycieczkę
do Wolimierza, gdzie planowana
jest wizyta w pracowni „Warsztat”
oraz w „Galerii Wolimierz 58”
Wiesławy Dowchań i Marka Wąsa.
Zbiórka pod galerią o godz. 9.00,
powrót około godz. 15.00.

wbrew przeciwnościom losu. Plus
rewelacyjny Kazimierz Krzaczkowski. Grają poza tym: Magdalena Kępińska, Jarosław Góral
oraz Igor Kowalik.
Początek
o godz. 17.
Kto pragnie
zaserwować
sobie teatralny maraton,
Już w piątek (25 VI) o godz. 21
może zostać
w Pałacu Paulinum przeniesiemy
n a ko l e j n ej
Marek Prażanowski, Bogdan Koca
się w majestatyczne czasy baroku
sztuce. Na
i
Piotr
Konieczyński
w
„Kolacji
na
i będziemy świadkami niecodużej scenie
cztery ręce”.
dziennej kolacji, którą spożyją
o g o d z . 19
geniusze muzyczni tamtych czarozpocznie się
sów: Jan Sebastian Bach i Jerzy będzie okaprzedstawienie
Fryderyk Haendel. W rzeczywisto- zja, aby zobaczyć ref leksy jną
„Czarna Maska”
ści jedni z największych kompo- komedię Tomasza Mana zatytuło- Gerharta Hauptmanna w reżysezytorów nigdy
rii Bogdana Kocy. To
waną „Dobrze”.
się nie spotkaponura i monumenTo rzecz o realiWEJŚCIÓWKA NA KAŻDY
li. Zetknięcie
talna opowieść wiązacji nawet
SPEKTAKL KOSZTUJE
w t e a t r a l ny m
żąca reTYLKO 10 ZŁOTYCH!
najbardziej
uniwersum
alia
– z pozoru –
przynosi pełną
głębi wymianę poglądów o losie nierealnych
artysty i jego dylematach moral- marzeń i to
nych. Grają: Bogdan Koca, Marek
Prażanowski i Piotr Konieczyński.

„Liban” w Klapsie

Przeżycia załogi czołgu walczącej w Libanie w 1982 roku to
temat filmu, którego projekcję
zaplanowano na nadchodzący
wtorek w Jeleniogórskim Centrum Kultury. „Złoty Lew” na
MFF w Wenecji. Reżyseria: Samuel
Maoz. Początek godz. 18.00 w sali
widowiskowej przy ul. Bankowej
28/30 (cena biletu 10 zł, karnet
28 zł)

(tejo)

Tadeusz Wnuk, Elwira HamerskaKijańska, Agata Moczulska, Jacek
Grondowy oraz Igor Kowali – w
„Liście”.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Koncert przed
wakacjami

Dyplomanci Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści dadzą pożegnalny
koncert w nadchodzącą środę
w Sali Miodowej Filharmonii
Dolnośląskiej. Początek o godz.
17.00.

Gotowanie jak modlitwa

„Sekrety krysznaickiej kuchni” to temat kolejnego spotkania
w ramach Klubu Religioznawczego “Kastalia”. Z członkami
Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
rozmawiać będzie Sandra Nejranowska – Białka. Spotkanie
zaczyna się w środę, 23 czerwca,
o godz. 17 w sali teatralnej ODK
n Zabobrzu.
Audioperformance grupy KOT
Wojciecha Bąkowskiego to propozycja na środę (23 czerwca),
na którą zaprasza Biuro Wystaw
Artystycznych. Zespół stanowi
oblicze Nowej Ekspresji Poznańskiej, reprezentowanej szerzej
przez członków artystycznego
kolektywu PENERSTWO. Grupa
koncertuje regularnie od 2004 r.
Znakiem rozpoznawczym KOT’a
są używane w roli instrumentów magnetofony kasetowe.
Zespół występował w Polsce,
Czechach i Wielkiej Brytanii. Ma
na swoim koncie trzy albumy
długogrające; jeden wydany na
CD oraz dwa sieciowe. Muzycznie KOT nawiązuje do eksperymentalnego Hip Hopu i Zimnej
Fali lat 80.

NADRÓB TEATRALNE ZALEGŁOŚCI!
W sobotę dwa przedstawienia
Teatr im. Cypriana Kamila
Norwida zaprasza miło- p r z e w i d z i a n o w Te a t r z e i m .
śników sztuk scenicznych Norwida. O godz. 17 na scenie
studyjnej
na Wczesnoletni Przegląd
Spektakli mijającego sezonu
artystycznego. Zachętą jest
cena biletów: wejściówka
na każdy spektakl kosztuje
tylko 10 złotych!
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KOT-cia muzyka

Zespół Myslovitz, czyli Artur Rojek (wokal, gitara), Wojtek Powaga
(gitara), Przemek Myszor (gitara, inst. klawiszowe), Wojtek Kuderski
(perkusja) oraz Jacek Kuderski (gitara basowa, wokal).
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Poeci o zwierzętach

21 czerwca 2010 r.

tr udnych czasów spląt ane w
osobiste dramat y bohaterów
symbolizujących wszystkie warstwy społeczne dawnych Prus. Na
scenie – niemal cały zespół Teatru
im. Norwida.
Na finał sezonu – podobnie
jak w ubiegłym roku – komedia
Fredr y „List”, której scenerią
są naturalne przestrzenie Dworu Czarne – doskonałe tło dla
zgrabnej historii o miłości, zdradzie i zazdrości. Grają: Elwira
Hamerska-Kijańska, Katarzyna
Janekowicz (zastąpiła w roli Zosi
Agatę Moczulską), Jacek Grondowy, Igor Kowalik oraz Tadeusz
Wnuk. Początek sztuki o godz. 19,
w niedzielę, 27 czerwca.

Porwij kobietę!
Przywitaj lato brawurową komedią
pomyłek z udziałem znanych aktorów!
„Jeśli chcesz kobiety, to ją porwij” – oto
tytuł przedstawienia Anny Burzyńskiej
w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza,
które dziś 21 czerwca o godz. 17. 30 i 20
zostanie wystawione na dużej scenie

(tejo) Teatru im. Norwida. Wydarzenie orgaFOT. KONRAD nizuje Agencja Palma.
Główny bohater, księgowy Adam (ArPRZEZDZIĘK

kadiusz Janiczek) porywa przypadkowe
kobiety, które traktuje jak księżniczki,
podejmuje kolacją i… odsyła do domu.
Tymczasem jedna z branek, Elżbieta
(Andżelika Piechowiak), obdarza porywacza namiętną miłością, niekoniecznie
zgodnie z wolą „ukochanego”. Za
drzwiami czekają już kolejni kłopotliwi
goście – namiętna Czesława (Krystyna
Tkacz) i Wiesław (Stefan Friedmann),
uzbrojony w ciupagę.
Wartko tocząca się akcja, świetnie
napisana sztuka i doborowa obsada
gwarantują widzom niezapomniany
wieczór, po którym już żadna kolacja
nie będzie taka sama.

(tejo)
Rezerwacja biletów: 605 587 221 oraz
601 736 190.
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Były policjant zgwałcił
Dwa lata i dziesięć miesięcy
bezwzględnego więzienia
za zgwałcenie Ewy W.– to już
prawomocny wyrok, jaki usłyszał w minionym tygodniu
Marek S., były funkcjonariusz
policji. Sprawę rozpatrywał
jeleniogórski sąd okręgowy
po tym, jak obydwie strony
złożyły apelację od wyroku
sądu rejonowego. Obrona
wnioskowała o umorzenie
postępowania, prokurator – o
cztery lata więzienia.
Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze w sprawie Marka S. zapadł z
końcem lutego. Wówczas prokuratura
udowodniła, że oskarżony pamiętnej
nocy z 19 na 20 kwietnia 2008 roku

Molestował dziewczynkę?

W ręce lwóweckich policjantów
wpadł mężczyzna, który jest podejrzany o wykorzystywanie seksualne
8–letniej dziewczynki. Choć zatrzymanemu został przedstawiony zarzut,
sprawa dla śledczych nie jest taka
łatwa: domniemany sprawca twierdzi, że został pomówiony przez ojca
dziewczynki, która pochodzi z trudnej
rodziny. – Sprawa jest o tyle trudna, że
trzeba przesłuchać przed sądem osoby
nieletnie w obecności psychologa –
mówi Jerzy Szkapiak szef lwóweckich
prokuratorów. Podejrzany, któremu
zostały przedstawione zarzuty, został
wypuszczony na wolność.

(KAM)
Lato na peryferiach

W Miejskim Ośrodku Kultury w
Kowarach zostanie zorganizowane
przedsięwzięcie pod hasłem „Wakacje
z kulturą”. Od piątego do szesnastego
lipca będą odbywać się półkolonie dla
dzieci w wieku szkolnym. Ponadto
przewidziany jest kurs rysunku dla
młodzieży oraz gitarowy. Zaplanowano także darmowy wyjazd na warsztaty ekologiczne do Myśliborza. Oferta
w sierpniu będzie podobna, z tymże
zamiast nauki rysunku przewidziano
warsztaty filmowe dla młodzieży oraz
fire show. Te ostatnie odbędą się, jeżeli
zostanie zebrana odpowiednia liczba
uczestników.

Płyta z klasą

Nauczyciele i uczniowie z Zespołu
Szkół w Mysłakowicach nagrali i wydali płytę z utworami poezji śpiewanej
i piosenki turystycznej oraz rocka.
Szkoła w Mysłakowicach bierze udział
w projekcie eTwinning. Jego celem jest
kreatywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych
w edukacji. Ze względu na międzynarodowy charakter łączy on placówki
z wielu krajów świata. Inicjatorem
przedsięwzięcia jest Jacek Ziarkowski,
nauczyciel języka angielskiego.

Za unijne czyściej

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Gmina Karpacz kupiła nową
śmieciarkę. Samochód kosztował
519.110 złotych. Część środków pochodzi z dotacji unijnej. Gmina Karpacz
uzyskała je z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Pojazd używany jest m.in. do oczyszczania miasta. Pozostaje mieć nadzieję, że
wraz z kupnem tego auta, ulice kurortu
pod Śnieżką błysną czystością.

(Ania)

wtedy, kiedy orzeczona kara przez sąd
pierwszej instancji jest rażąco niewspółmierna, niewspółmiernie łagodna lub
surowa – dodaje sędzia Wieja.
– Wymierzona kara przez Sąd
Rejonowy w Jeleniej Górze jest karą
łagodną, natomiast z uwagi na to, że
oskarżony nie był wcześniej karany i nie
miał styczności z zakładem karnym, w
ocenie sądu nie jest rażąco łagodną. Za
takim rozstrzygnięciem sądu przemawiała jeszcze treść apelacji oskarżyciela
publicznego, która kwestionowała
pewne ustalenia faktyczne mające
znaczenie dla wymiaru kary.
Gdyby sąd chciał uwzględnić ten
wniosek, należałoby uchylić wyrok do
ponownego rozpoznania. To wiązałoby
się z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania dowodowego
w tej sprawie, w tym przesłuchania

pokrzywdzonej, która już podczas
ostatnich rozpraw powiedziała, że
czuje się jak oskarżona, a nie jak poszkodowana.
Z takich przyczyn sąd postanowił
wyrok utrzymać w mocy i oszczędzić
poszkodowanej kolejnych stresujących
okoliczności. Od zdarzenia minęło
obecnie dwa lata, a oskarżony w wiezieniu spędził tylko trzy miesiące tymczasowego aresztu. Podczas rozpraw
odpowiadał z wolnej stopy. Teraz
za kratami więzienia spędzi jeszcze
dwa lata i siedem miesięcy. Wyrok
nie podlega już zaskarżeniu w zwykłym trybie.

pod pretekstem „załatwienia sprawy”
popełnionych przez nią wykroczeń
drogowych, kazał wsiąść Ewie W. do
swojego samochodu, następnie wywiózł ją w ustronne miejsce i przemocą
zgwałcił. Sprawa wyszła na jaw, kiedy
kobieta w chwilach słabości opowiedziała o wszystkim swojej koleżance, która o
przestępstwie powiadomiła policję.
Zdaniem obrony całe postępowanie prowadzone przez sąd rejonowy
przeciwko Markowi S. powinno zostać
umorzone, ponieważ sąd nie ujawnił
wniosku o ściganie sprawcy tego czynu,
a przestępstwo, które zdaniem sądu
dopuścił się oskarżony, należy do kategorii przestępstw ściganych na wniosek.
Prokurator natomiast twierdził, że wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
skazujący sprawcę tylko na dwa lata i
dziesięć miesięcy pozbawienia wolności

jest zbyt łagodny.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze po
rozpoznaniu apelacji obrońcy i prokuratora w sprawie Marka S. oskarżonego
o gwałt na Ewie W. z 19 na 20 kwietnia
2008 roku, utrzymał w mocy wyrok
niższej instancji. Uznano, że wniosek
o ściganie nie jest dowodem. Wniosek
ten został bowiem złożony na piśmie i
nie był wycofany – mówi sędzia Andrzej
Wieja, rzecznik sądu.
– Mimo że sąd go nie odczytywał,
fizycznie znajdował się w aktach i na
jego podstawie wszczęto postępowanie
i skierowano akt oskarżenia, dlatego
sąd nie znalazł podstaw by przychylić
się do argumentacji obrony i umorzyć
postępowanie. Co do apelacji prokuratury i wymiaru kary, możliwość zmiany
kary przez sąd drugiej instancji jest
dopuszczalna przez ustawodawcę tylko

Osoby, dla których dotychczas wycieczka na górskie
szlaki była marzeniem nie
do spełnienia, mogą od
minionego czwartku podziwiać na własne oczy
scenerię Karkonoszy. W
miniony czwartek odbyło
się uroczyste otwarcie szlaku dla niepełnosprawnych.
Wiedzie on z Kopy do „Domu
Śląskiego”.

Wózkami inwalidzkimi w góry

– Każdy z nas w pewnym wieku
traci energię, towarzyszącą młodości. Zaczyna gorzej widzieć i ma
problemy z poruszaniem się, dlatego też tego typu szlaki są bardzo
potrzebne – mówi Stanisław Schubert . Zachęcał on również obecne
wczoraj osoby niepełnosprawne do
częstego wędrowania w tym rejonie
Na szlaku w czwartek pojawiło się Karkonoszy.
W ten sposób mają dać świawiele osób niepełnosprawnych,
dectwo, że remont drogi był
wśród nich parlamentarzysta
naprawdę potrzebny. Szlak
i wózkowicz zarazem: poseł
właściwie już w niczym nie
Sławomir Piechota. Pierwszą
przypomina drogi sprzed
górską wycieczkę przeżył
roku. Jest wyrównany i
dwunastoletni Dawid
stoją przy nim barierSkóra, który poruki, które są bardzo
sza się na wózku
pomocne osobom
inwalidzkim. –
niepełnosprawSzlak bardzo
nym.
mi się podo– Każdy ma
ba – mówił z
swój Mont
uśmiechem
Everest. Wechłopiec.
szliśmy tutaj
Otrzymał
dzięki tobie
medal od
– mówił do
Stanisława
S t a n i s ł a wa
Schuberta,
Schuberta poprezesa KarPierwszą górską
seł Sławomir
konoskiego
wycieczkę przeżył
Piechota.
Sejmiku
dwunastoletni Dawid
(Ania)
Osób NiepełSkóra
nosprawnych.
FOT. ANIA

Honory dla siewców muzyki
Urszula Gierdal, prezes
Jeleniogórskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ludomira Różyckiego, odebrała
w Warszawie dyplom od ministra kultury i dziedzictwa
narodowego za szczególne
krzewienie kultury.

działalności. – W ogniskach muzycznych poprzez naukę gry na
instrumentach takich jak: keyboard, fortepian, saksofon, klarnet,
skrzypce, gitara czy akordeon,
kształcimy świadomego odbiorcę
muzyki, przyszłego wykonawcę i
uczestnika ruchu amatorskiego.
Trzydzieści pięć lat naszej działalności to wiele pokoleń dzieci
Pracę i zaangażowanie placówki i młodzieży, które wkroczyły w
w rozwój młodzieży doceniono w dorosły świat w cudowną wła35. rocznicę
ściwością słyszejej

Angela

Tylko kasacja
Oskarżonemu i prokuratorowi przysługuje
natomiast środek nadzwyczajny, którym
jest kasacja. Strony mają siedem dni na
złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku.
Po tym czasie okaże się, czy będą chciały
wnieść kasację.

Obecni byli także m.in. wicemarszałek Jerzy Łużniak, starosta
jeleniogórski, Jacek Włodyga oraz dyrektor KPN-u, Andrzej Raj.
Szlak powstał w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych
alpejskich, subalpejskich i górnoreglowych ekosystemów
Karkonoskiego Parku Narodowego. Był to etap II – szlak czarny
„Śląska Droga”.

nia i słuchania dźwięków – mówi
Urszula Gierdal.
Co roku JTM organizuje przeglądy pracy ognisk muzycznych. W
ostatnim uczestniczyło 22 młodych
uczestników w wieku od zerówki do
18 roku życia.
– Te przeglądy, w których nie ma
trzech pierwszych miejsc, ale są
przyznawane wyróżnienia, bardzo
motywują uczestników do ciężkiej
pracy, a poza tym integrują ich ze
sobą – mówi Roman Buczniewski,
prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa
Muzycznego.

Remontowe kłopoty
W kolejną fazę robót wchodzi
modernizacja sieci kanalizacyjnej pod ulicą Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze.

Niebawem zostanie wyłączony z
użytkowania kolejny odcinek
tego traktu.
Autobusy
(Angela) MZK pojadą

Jeleniogórskie Towarzystwa Muzyczne
im. Ludomira Różyckiego działa w Jeleniej Górze od 21 grudnia 1975 roku.
Organizację nadzoruje i wspiera prezydent
miasta Jeleniej Góry. Organizacja patronuje
sieci Społecznych Ognisk Muzycznych w
regionie jeleniogórskim, obejmując swoim
działaniem powiaty: bogatyński, kamiennogórski, lubański i zgorzelecki.

objazdem ulicą Morcinka, gdzie zostanie wprowadzony zakaz parkowania.
Obecnie ludzie podjeżdżają tam samochodami pod kościół i pozostawiają
je wzdłuż ulicy na czas mszy. Na czas
realizacji zadania wszystkie pozostawione auta na zakazie będą odholowywane
i wywożone na policyjny parking. Trzeci
etap remontu będzie realizowany tylko
jedną stroną ulicy. Zakończenie prac
planowane jest na 31 sierpnia.

(Angela)
FOT. TEJO
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„Nie” dla prywatyzacji Bukowca

starostwa z inwestorem, według którego
placówka przez pięć lat musi pełnić funkcję szpitala powiatowego, po ich upływie
to właściciel zdecyduję, jaką działalność
będzie się w niej prowadzić.
– Szpital „Bukowiec” to przede wszystO zagrożeniach związanych z prywa- kim bardzo atrakcyjny obiekt.. Dlatego
tyzacją szpitala „Bukowiec” mówi radny też wciąż nie zmieniam swojej opinii
zapowiatowy Eugeniusz Kleśta. Wskazuje n a t e m a t
na zapis w umowie

grożeń związanych z prywatyzacją
– mówi Eugeniusz Kleśta – W chwili
obecnej zauważalne są głównie inwestycje związane z infrastrukturą i tutaj
trzeba przyznać, że są one wykonywane
bardzo dobrze – dodaje.
Podobne zdanie na temat placówki
ma Henryka Kępińska, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w szpitalu
Bukowiec. Uważa przede wszystkim,
że pracuje w nim za mało kadry medycznej. Według niej za kilka lat może
ona pełnić zupełnie inną funkcję niż
dotychczas.
– Na oddziałach brakuje pielęgniarek.
Powinno zatrudnić się więcej osób
do pracy. Z tymże, żeby byli chętni,
pracodawca musiałby więcej zapłacić,
bo nasze dotychczasowe wynagrodzenia są skromne – mówi Henryka

Kępińska. – Biorąc pod uwagę obecne
działania wydaje mi się, że za kilka
lat szpital „Bukowiec” będzie raczej
sanatorium leczniczym niż szpitalem
powiatowym.
Prezes szpitala Wiesława Gajewska
tłumaczy, że nie ma takich obaw. Wyjaśnia, że faktycznie wyremontowano
dach i przeprowadzono kilka innych
prac budowlanych ze względu na to, że
były one niezbędne. Przede wszystkim
nie można było dopuścić, aby pacjenci
leżeli pod przeciekającym dachem.
„Bukowiec” ma obecnie podpisany
kontrakt z NFZ-em i jak każda placówka
medyczna będzie się musiała starać o
jego przedłużenie.
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ULICZNA FETA
W Szklarskiej Porębie świętowano przekazanie nowego
wozu strażackiego oraz otwarcie wyremontowanej ul. 11 Listopada. Festyn odbył się przy
Szkole Podstawowej nr 5.

cjalistycznym pojazdem ratowniczogaśniczym z funkcją ratownictwa
ekologicznego. Zakup tak nowoczesnego wozu strażackiego był możliwy
unijnemu projektowi. Z kolei
ulica 11 Listopada do niedawna
utrudniała życie mieszkańcom i turystom, a dzisiaj jest jednym z ładniejszych
Nowy samochód, który przekazano traktów w mieście. Na 1846 metrach
strażakom
postawiono 82 lampy, po szerokich
jest spechodnikach spacerują ludzie, a kierowcy w końcu przestali jeździć
zygzakiem.

(Karolina)
Fot. Karolina

Coraz więcej szumu wokół
oddania placówki leczniczej
w ręce prywatnego inwestora.
Przeciwnicy prywatyzacji Szpitala „Bukowiec” obawiają się,
że stanie się on ekskluzywną
kliniką. Zaprzeczają temu
dyrekcja i władze powiatu

21 czerwca 2010 r.

(Ania)
FOT. ANIA

Zarządcy placówki dementują więc pogłoski, że placówka zmieni swój dotychczasowy charakter,
ale nie wykluczają także, że będzie w nim prowadzona również działalność komercyjna.

Pienisty chmielowy napitek z kilkudziesięciu browarów lał się przez dwa
dni Lwóweckiego Festiwalu Smaków
i Tradycji Regionalnych, który odbył
się w drugi weekend czerwca. Po raz
pierwszy skosztowano lwóweckiej
warki po czterech latach przerwy
w działaniu miejscowych piwowarów. Póki co smakosze napitku, aby
go skosztować, muszą udać się do
lwóweckiego Hotelu Piast, który ma
wyłączność na sprzedaż. W sklepach
piwo z Lwówka pojawi się w bliżej
nieokreślonej przyszłości.

Agatowy raj

W minioną sobotę odbył się festyn
rodzinny w Płóczkach Górnych pod
Lwówkiem Śląskim. W czasie imprezy
nie zabrakło wycieczki edukacyjnej
na pola agatowe. Choć samochód
terenowy dwa razy zakopał się w błocie, wszyscy byli zadowoleni. Imprezę
zorganizowano z okazji przyznania
przez Urząd Marszałkowski ponad 4
tysięcy złotych, które przeznaczone
zostaną na promocję wsi.

(KAM)
Lato z piłką

W Mysłakowicach odbędzie się
Powiatowa Wakacyjna Liga Piłki
Nożnej Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
Planowany jest także przegląd uzdolnionych zawodników. Pierwszy mecz
zostanie rozegrany trzeciego lipca
na stadionie w Łomnicy. Wręczenie
nagród przewidziano na 14 sierpnia
na boisku w Mysłakowicach. Nazwiska
i daty urodzenia chętnych uczestników
powinny podać kluby, sołectwa lub
opiekunowie drużyn. Zapisu można
dokonać w Gminnym Ośrodku Kultury
oraz Gminnym Centrum Informacji.

(Ania)

W wypchanym ZOO
Tomasz Sokołowski, pracownik Muzeum Przyrodniczego
w Jeleniej Górze zajmuje się
preparowaniem martwych
okazów zwierząt. W pracowni w Siedlęcinie nowe
życie dostaje tygrys, który
niebawem będzie – zupełnie
niewinnie – szczerzył kły w
Pawilonie Norweskim.

– Czym powinien
charakteryzować
się preparator?
– Nie może robić
tego pierwszy lepszy
człowiek z ulicy. Przede
wszystkim mieć
zmysł plastyczny i
zdolności ma-

Jelonka: Preparowanie
zwierząt to pasja czy
po prostu wykonywany zawód?
Tomasz Sokołowski: – Pasja, która
stała się profesją.
Zacząłem ją wykonywać na początku
lat osiemdziesiąt ych.
Wcześniej po
raz pierwszy
wypchałem czaplę, która zginęła w
srogą zimę. Z zawodu jestem elektroenergetykiem. Pod
liniami energetycznynumi często znajduje się martwe alne.
osobniki.
Ja od dzieciństwa malowa– Skąd zaint eresowanie łem, a z czasem
preparatorstwem?
s z k i c owa ł e m
– Chęć „posiadania wypchanego zwierzęta. W
ptaszka”. Z tymże dzisiaj zwierząt tym celu bardzo
się już nie wypycha, a wykorzystu- często odwiedzałem
je pijany poliuretanowe, silikony i Muzeum Przyrodnicze.

Groźna organizacja ruchu

Fot. Angela

polimery różnego rodzaju. Jest to
zupełnie inna technologia.

Wymuszenie pierwszeństwa to
standardowa przyczyna kolizji
na skrzyżowaniu ulic Grodzkiej
i placu kard. Wyszyńskiego w
Jeleniej Górze.
W miniony czwartek kierowca seata
wyjeżdżający z Grodzkiej nie przepuścił
jadącego ulica główną kierowcy lexusa.
Mimo że sprawa została zakwalifikowana przez policję jako kolizja drogowa,
zostanie skierowana do sądu. Uznany
przez policję sprawca nie przyjął bowiem
mandatu w wysokości 500 zł oraz sześciu
punktów karnych. Jego zdaniem winę
za zderzenie się pojazdów ponosi współuczestnik kolizji.
– Dodatkowo sprawcy zostało zatrzymane prawo jazdy za spowodowanie

ROZMOWA JELONKI
Tomasz Sokołowski jest kontynuatorem
tradycji znanych w regionie preparatorów
braci Martinich, którzy swoje dzieła wykonywali dla Schaffgotschów. Wykonuje
też preparaty na zamówienie. Wśród jego
klientów jest mnóstwo myśliwych, ale
nie tylko. Zdarzają się najdziwniejsze
zlecenia, na przykład wypchanie ulubionego psa zmartwionym jego odejściem
właścicielom. Pan Tomasz napisał także
poradnik preparatorski, który najprawdopodobniej zostanie wydany jeszcze w tym
roku. Wystawę jego eksponatów będzie
można podziwiać w lipcu w Muzeum
Przyrodniczym w Cieplicach

zieniu martwego zwierzęcia
należy zdjąć z niego skórkę,
w przypadku ptaków z piórami, a z ssaków z sierścią.
Należy to robić delikatnie,
aby zachowały się
wszystkie elementy anatomiczne, czyli pazury,
powieki
itd. Późn i e j
skórkę
poddaje
s i ę
procesom cza się ją przed żerowaniem szkodchemicznym. ników, pleśni, grzybów, skórniaków i
moli. Następnie wykonuje się korpus
Zabezpiezwierzęcia, najczęściej z dwuskładnikowych pian poliuretanowych,
ewentualnie z silikonu. Potem
naciąga się wcześniej przygotowaną skórę, modeluje i stawia
na podstawie. Trzeba wykonać
także make-up.

– Jak długo trwa proces
preparacji?

– Dziękujemy za
rozmowę

Anna
Pisulska
FOT. ANIA
– Samo przygotowanie jednego
osobnika trwa
najczęściej cały
dzień. Po znalezagrożenia w ruchu drogowym – mówi
mł. asp. Kacper Krauze z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.
Jak mówią funkcjonariusze na feralnym skrzyżowaniu konieczna jest zmiana
organizacji ruchu. – Nie po raz pierwszy
apelujemydozarządcydrogiojakąkolwiek
zmianę organizacji ruchu, bo każdy manewr lewoskrętu na tym skrzyżowaniu,
czy to wyjeżdżając z ulicy Grodzkiej, czy
przyjeździeulicąWyszyńskiego,jestbardzo
trudny – mówi mł. asp. Kacper Krauze.

(Angela)

Do czasu pojawienia się tych zmian funkcjonariusze apelują do kierujących o zachowanie
tu szczególnej ostrożności i rozsądku.

REKLAMA

Morze piwa w Lwówku

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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SERGIO MENDES – „Bom
Tempo”
wydawnictwo: Concord
Music/ Universal Music
Polska
W latach 60. cały świat oszalał
na punkcie bossa novy. Oprócz
Antonio Carlosa Jobima do popularyzacji tej wspaniałej muzyki
łączącej jazz i sambę przyczynił
się w dużym stopniu też Sergio
Mendes, który w tamtym właśnie okresie nagrał całą masę
znakomitych albumów. Lata 70
przyniosły kolejną falę samby i
bossa novy, która coraz częściej
wykonywał z amer ykańskimi

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

gra na for tepianie.
Coraz częściej na jego
albumach pojawiać
się zaczęły nowe
brzmienia podążając w stronę muzyki
tanecznej. To nowoczesne brzmienie słyszalne jest również
na najnowszej płycie
„Bom Tempo”, które
aż kipi od pomysłów
i świetnych muzyków
spod znaku Mike’a
Shapiro,Vinnie Colaiuty, Nathana Wattsa
,Alphonso Johnsona, Paula Jacksona,
Jr.,Klebera Jorge oraz

muzykami jazzowymi.
Jego wokalny zespół
t ym razem Brasil’77
przez kolejna dekadę
triumfował nagrywając
szereg udanych płyt.
W latach 80. już bez
wokalnej grupy Brasil
zaczął wydawać płyty
sygnując je już t ylko
własnym nazwiskiem.
Stworzył niepowtarzalny styl i brzmienie, które rozpoznawalne jest
po pierwszych dźwiękach. Oprócz tego,
że posiadł ogromny
zmysł kompozytorski
to również ś wietnie

OKIEM JELONKA

Gibi’ego. Na „Bom
Tempo” znalazło
s i ę 12 u t wo r ów
będących kompozycjami znanych twórców bossa
novy i wielu przyjaciół artysty.
Otwiera go przepiękny temat
Gilberto Gila i Joao Donato –
„Emorio” z wokalnymi popisami
Nayanny Holley i Carlinhosa
Browna.
Na płycie znalazła się jeszcze
jedna jego kompozycja „Magalenha”. Pozostałe utwory to słynny
„Orpheus (Quiet Carnival)” Moacir Santosa, „Pais Tropical” Jorge Benjor’a, „Caxanga” Miltona
Nascimento, który występuje tu
także w roli wokalisty. Ozdobą

POP ROCK & JAZZ
płyty są kompozycje wielkiego
mentora bossa novy Antonio
Carlosa Jobima „Caminhos Cruzados”. Sergio Mendes nie tylko jest
producentem tego albumu, który
miksowany był w Kalifornii, ale
tez jednym z muzyków na tej
płycie. Po wielu latach powrócił
do kompozycji „The Real Thing”,
którą w połowie lat 70. podarował mu Stevie Wonder. Teraz w
nowej wersji wykonuje go Katie
Hampton.

Andrzej Patlewicz

Ciemna dziura i ból
– Siusiak mu wyszedł! – wykrzyknął mały chłopiec na
widok rozochoconego wilka
łypiącego na skulonego zajączka. Dwie bajkowe postaci
namalowała na jednym ze
swoich licznych obrazów
zaprezentowanych w Galerii
Biura Wystaw Artystycznych
jeleniogórzanka z pochodzenia Aleksandra Urban.
Od otwarcia tej ekspozycji („Dark
Hole”) rozpoczął się w miniony piątek
p o d wó j ny

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

Bo ry s

Kub uś

Ka mi l

Łuk asz

Marita

Nadia

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

Wakacje
w górach
Sporo imprez szykuje się podczas nadchodzących wakacji zarówno pod Śnieżką jak i w innych
pasmach Kotliny Jeleniogórskiej. W Karpaczu
odbędzie się VI Międzynarodowy Zlot Pojazdów
Zabytkowych Ikar (trzeci lipca). Będzie też seria
spacerów dookoła Karpacza (początek czwartego
lipca), Mountain Marathon Śnieżka Run 1602 (17
lipca), Letni Bieg do Kotła Łomniczki (24 lipca),
Festiwal „Soliści Europy w Krainie Ducha Gór”
(rozpocznie się 25 lipca). Ponadto zaplanowano
Trzecią Światową Letnią Noc Sylwestrową” (31
lipca) i wiele innych. Więcej informacji na temat
zabaw w mieście pod Śnieżką można przeczytać
na stronie internetowej miasta. Gmina Janowice Wielkie zaprasza na imprezę pod hasłem
Szlakiem zamków, grodów i twierdz- czas na
Bolczów! – piknik w średniowiecznym stylu,
który odbędzie się 14 sierpnia.

POP ROCK & JAZZ
ARTURO SANDOVAL – „A
Time For Love”
wydawnictwo: Concord
Jazz/Universal Music
Polska
Co jakiś czas kubański trębacz
zaskakuje swoich wielbicieli nowym
muzycznym wcieleniem. Mieliśmy
nagrania w klimacie Charlie Parkera,
Clifforda Browna i Dizzy Gillespiego.
Ten ostatni wywarł niewątpliwie
ogromny wpływ na Sandovala. Był
jego ojcem duchowym. Obaj trębacze

spotkali się na Kubie w 1977 roku,
kiedy to Dizzy grał ze Stanem
Getzem. Z powodu sytuacji politycznej Kuba była odizolowana
od amerykańskiej muzyki przez
20 lat. Gillespie chciał posłuchać
tradycyjnej guaguanco (odmiany
kubańskiej samby), co umożliwił
mu Sandoval. Teraz na „A Time
For Love”otrzymujemy porcję
wyśmienitego jazzu utrzymanego w stylistyce Wielkiego Milesa.
Zresztą o Arturo Sandovalu też
tak można powiedzieć. Na Kubie
grał przecież w słynnym zespo-

(Ania)

stycznym, ukończyła wrocławską ASP, a dziś jest związana z
jedną z warszawskich galerii,
przywitała Janina Hobgarska, dyrektorka BWA.
Powiedziała, że
bezskutecznie
namawiała
autorkę, aby
pokazała
swoją pracę
dyplomoAleksandra Urban i Janina
wą. Z poHobgarska
mocą pospieszył
edukator BWA,
Grzegorz Jędrasiewernisaż w BWA. Żywe i kolorowe
obrazy Aleksandry Urban, wbrew wicz, który w archiwach placówki
znaczeniu angielskiego tytułu wynalazł rysunek 11-letniej Oli. Jako
(Ciemna dziura), kontrastują z uczennica czwartej klasy podstawówtrupim światłem i mrocznością ki wykonała go podczas jednych z
zlokalizowanej na drugim piętrze warsztatów. Na pamiątkę dostała od
ekspozycji „Kilkanaście koanów na pana Grzegorza kserokopię swojego
dzieła.
(nie)istnienie” .
– To malarstwo z pazurem, gdzie
Malarkę, która artystyczne szlify
zdobyła w cieplickim Liceum Pla- widać dziewczyńską zadziorność

Piętro wyżej – zupełnie inne klimaty. Odwiedzających wita japoński koan (pytanie oparte
na paradoksie stosowane w buddyzmie)
zwerbalizowany z pomocą neonowych
rurek, o treści: „Pokaż swoją twarz przed
urodzeniem”. Wszystko w świetle kojarzącym
się raczej z prosektorium niż z galerią. Obok
le Irakere wraz
z Chucho Valdesem i Paquito
D’Riverą. Bardzo
szybko zdobyli
światowy rozgłos
dzięki występowi na Newport
Jazz Festiwal w
1978 roku. Tym to
sposobem rozpoczęła się ich amerykańska kariera
zagwarantowana
kontraktem płytowym dla Columbii Records.
W 1981 roku San-

– tak obrazy A. Urban określiła
Janina Hobgarska. W ramach są
treści różne, których cechę wspólną
stanowi specyficzny

styl artystki. W niektórych sensualizm bije w oczy i to dosłownie (patrz obraz: „Wilk i zając”),
w innych – jest nieco zawoalowany.
Są sceny z bajek dla dzieci widziane
oczyma osoby dojrzałej, przefiltrowane przez pryzmat doświadczeń.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

w przyciemnionym pomieszczeniu – zdjęcia
odwracalne oprawione w podświetlone ramy
(lightboxy).
Tematyka fotografii a to kojarzy się ze
wspomnianym wyżej koanem, a to nie kojarzy
się zupełnie z niczym. Idea? Jak tłumaczą
kuratorzy wystawy Grażyna Tereszkiewicz i

Roman Lewandowski, zaproszeni do ekspozycji artyści mieli rok, aby zilustrować treść
koanu. Zebrani na wernisażu dowiedzieli się,
że dla niektórych twórców było to traumatyczne przeżycie, bo musieli zajrzeć głęboko
do podświadomości.
Obydwie wystawy czynne będą do 12 lipca.

doval jednak opuścił zespół i założył
własną grupę, która stała u boku
głównego nurtu jazzu. Po pozostaniu
w Ameryce zaczął nagrywać z wieloma znanymi muzykami. W 1999
roku Sandoval otrzymał amerykańskie obywatelstwo a wiele lat później
otworzył klub jazzowy w Miami Beach, gdzie przez 6 nocy grany jest bez
przerwy jazz. Na najnowszej płycie
kubańskiego trębacza, który nieźle
sobie radzi z fortepianem, pojawili się
specjalni goście: trębacz Chris Botti,
córka słynnego kompozytora Henry
Manciniego, Monica Mancini śpiewająca. W znanym standardzie Michela
Legranda „Windmills of Your Mind”
na fortepianie gra Kenny Barron. W

pozostałych tematach gra na kontrabasie Chuck Berghofer a na perkusji
i instrumentach perkusyjnych Gregg
Field. Rozmach tej płyty jest ogromny
a to dzięki obecności 21 osobowej orkiestry Jorge’a Calandrelli’ego, który
jest współproducentem albumu. Tych
wszystkich pomieszczonych tematów słucha się na płycie wybornie a
mistrz Sandoval odkrywa na nowo
zapomniane kompozycje a wśród
nich „Pavane For A Dead Princess”
Maurice Ravela. To album pełen
różnych kolorytów i orkiestrowych
rozwiązań, nad którymi czuwał
koncertmistrz Bruce Dukov.

Andrzej Patlewicz

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Fot. Archiwum WWW. WROCŁAW HYDRAL.COM

Pan władza ma problem

Jelenia Góra z lotu ptaka –
lata 60. XX wieku.

Obudziło go melodyjne pogwizdywanie zabłąkanych
w koronach drzew ptaków. Myślał z początku, że zaraz wstanie ze swojego wygodnego łóżka, przymknie
okno i położy się raz jeszcze, aby oddać się kołysaniu
Morfeusza. Ale zamiast materaca miał pod sobą twardą
i szorstką posadzkę. A kiedy próbował ruszyć prawą
ręką, zorientował się, że dłoń jest unieruchomiona.

Fot. Tejo

Sierżant Pietrucha powoli otwierał oczy odtwarzając w pamięci
zamglone kadry bardzo bliskiej przeszłości. Tak. Jechał motorem na patrol w okolice cudownego źródełka.
R u t y n owe ,
powta-

prowokatorów! Do kina poszedł
oczywiście po służbie. Wieczorem.
Z Marią Łydkowską, 35-letnią (wciąż
dziewczęcą), sekretarką w Miejskim
Handlu Detalicznym, a prywatnie
jego sąsiadką, którą – bez wzajemności – próbował od jakiegoś
czasu uwieść.
Dziwił się zresztą, że tuż po filmie Łydkowska Maria
ani

rzane dwa razy w tygodniu o tej
samej porze czynności. Rzadko kiedy
tu kogokolwiek spotykał. Dlatego
zdziwił się nieco na widok grupy
podejrzanych osobników.
Rano, na odprawie, komendant
Krempała, kazał zwrócić baczną
uwagę na elementy antysocjalistyczne, które – w przededniu
lipcowego święta – „mogły siać
zamęt wśród lokalnej społeczności”.
Wszyscy jako żywo mieli w pamięci
wydarzenia z Poznania, gdzie siły
wrogie spokojowi i porządkowi
publicznemu zbrojnie wystąpiły
przeciwko władzy ludowej.
Pietrucha był oburzony, kiedy
w ciasnym i dusznym kinie Tatry
– przed filmem „Piątka z ulicy
Barskiej” – zobaczył poznańskie
walki w materiale Polskiej Kroniki Filmowej. Widział broniących się milicjantów i żołnierzy,
atakowanych przez wściekłych

FOT. WWW.MILICJA.WAW.PL

**Mało kto wie, że w
budynku przy ulicy
Wolności mieściła się
niegdyś komenda Milicji
Obywatelskiej. Trakt do
1956 roku nazywał się Aleją
Stalina.

myślała wysłuchać jego pogadanki o bezpieczeństwie,
którą sobie w
głowie ułożył
i kilka razy
przećwiczył przed
ogromnym
lustrem
w sieni
ogromnego mieszkania
przy alei
Wojska
P o l skiego,
gdzie
wynajmował pokój
sublokatorski. Nie tylko zresztą
on. Łydkowska także. I pięć innych
osób bez perspektyw na własne
cztery kąty. Jego towarzyszka, pod
pretekstem pilnej wizyty u koleżanki
w Cieplicach, złapała odjeżdżający
właśnie z placu Bieruta tramwaj. I
tyle było ją widać.
Tak więc, kiedy zmierzał patrolować drogę i zobaczyć przy okazji,
czy nie ma dywersantów przy moście, oniemiał, gdy zobaczył tych
osobników. Bardzo, ale to bardzo
podejrzanych! Przede wszystkim nie
znał dwóch mężczyzn. Szczególnie
jeden wydał mu się groźny. Drugi –
cherlawy. No, ale wrogowie ludu nie
śpią! Mogą także podstępnie wysyłać
na przeszpiegi takich niepozornych
koślawców. Kobietę gdzieś widział.
Miał świetną pamięć do twarzy,
która jest podstawową cechą dobrego milicjanta. Ale teraz akurat nie
mógł za diabła sobie przypomnieć,
skąd ją zna.
– Pamiętajcie, Pietrucha! Najcie-mniej pod latarnią! – zwykł
powtarzać mu kilka razy dziennie
major Krempała. – Miejcie uszy i
oczy szeroko otwarte!
– Wedle rozkazu towarzyszu
majorze! – wyszczekał w myślach i
już zobaczył siebie w glorii doprowadzającego do komisariatu przy alei
Stalina** troje podejrzanych o próbę
obalenia ustroju socjalistycznego w
przededniu wielkiego święta lipc o we g o .
Już widział
t e

gazety ze swoim zdjęciem na pierwszej stronie.
Ale – ponieważ był przesądny
– przewidział też, że może polec
w tej nierównej walce. Wtedy zbudują mu piękny grób w Kwaterze
Budowniczych Polski Ludowej na
cmentarzu przy ulicy Świerczewskiego. Miał tam trzech dobrych
kolegów, którzy w latach 40. zginęli
z rąk reakcji. Dwóm reakcyjne siły
zatruły kiełbasę, którą spożyli i w
mękach zeszli struci jadem. Trzeci
rozbił się na motorze uderzając w
słup. Niechybnie wróg ludu wyrzucił
na drogę gwoździe, bo we wraku
motoru dętki były poprzebijane! I
pozbawione powietrza! – Tak czy
owak: będę sławny! – uśmiechnął
się do marzeń i zażądał od wywrotowców dokumentów.
Jego podejrzenia od razu przerodziły się w pewność. Uczciwy
obywatel Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej zawsze nosi przy sobie
dokument, który bezzwłocznie
okazuje na każde żądanie organu
władzy. Bezzwłocznie i z uśmiechem
promieniejąc radością z możliwości
mieszkania w ludowej ojczyźnie i
wdzięczność towarzyszowi I sekretarzowi Bierutowi, za wszelkie korzyści z tego wypływające. Tymczasem
ci młodzi osobnicy, w tym jedna
przedstawicielka płci żeńskiej, od
razu zachowali się tak, jak podręcznikowi reakcjoniści.
Pietrucha – jeszcze w podchorążówce – przeszedł kilka szkoleń w
tym zakresie. – Niepewny wzrok, nie
skoncentrowana postawa, brak możliwości nawiązania kontaktu, ruchy
zagadkowe. Nie, tak na pewno nie
zachowuje się człowiek, który ma
czyste sumienie obywatela PRL.
Później bieg wydarzeń i jeden z
reakcjonistów błyskawicznie pozbawił sierżanta nie tylko możliwości
snucia marzeń, ale i przytomności.
Wszystko przez ten cholerny kask!
Strasznie uciskał łeb, bo był za
mały. Cóż, trudności aprowizacyjne
nie ominęły także przedstawicieli
władzy socjalistycznej. Kaski, które
dostali funkcjonariusze przydzielani do przywileju patrolowania
terenu motocyklami, były zdecydowanie za małe na
dużą i pojemną
głowę milicjanta
Pietruchy. Kiedy
za zewnątrz
panowała
upalna
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pogoda, kask stawał się jarzmem
nie do zniesienia. Ograniczał nie
tylko horyzonty wzrokowe, ale i
myślowe.
Spocone, ostrzyżone na jeża
rzadkie włosy Pietruchy zaczęły go
raptem niemiłosiernie swędzieć, a
stróżki potu wypływające spod uciskającego czerep twardego nakrycia
zmusiły go do chwili dekoncentracji.
Zbyt mały kask to kłopot z jego
zdjęciem. Pietrucha z reguły czynił to
oburącz, i to w miejscu ustronnym,
żeby towarzysze funkcjonariusze nie
widzieli, jak ich kompan siłuje się ze
zbyt ciasną częścią umundurowania.
Zamykał się najczęściej w wychodku, skąd – po kilku minutach szarpaniny – wychodził z dumą niosąc
w naręczu swój nieszczęsny kask. Aż
do następnej służby motocyklowej.
Tu – w Borowym Jarze – nie było
jednak wychodka, a kask – mimo
powagi całej sytuacji – stawał się
balastem nie do zniesienia. Pietrucha przypomniał sobie, że jak był
mały i wsadził głowę w nocnik (bo
bawił się w żołnierza), nieszczęsny
obsikany hełm musiał mu zdejmować lekarz pogotowia, wezwanego
przez spanikowaną matkę, która
nie mogła poradzić sobie z rynsztunkiem ryczącego w niebogłosy
pięcioletniego dzieciaka.
Nie było mu jednak teraz do
śmiechu. To była chwila. Upiorny
ból powalił go na ziemię. Ledwie
przemknęło mu przez świadomość,
że to ten najbardziej podejrzany
wróg ludu wymierzył mu kopniaka
poniżej pasa, a kolejny cios poniżej
ucha – tym razem zdecydowanie
skuteczniejszy – sprawił, że znalazł

wiatru. Ćwierkanie ptaszków dopełniało tę scenkę. – To jednak jest
niebo! Jestem w niebie! A może to
czyściec? A może przedsionek piekieł! – wrócił myślami do czasów,
kiedy surowy ksiądz na katechezie
pokazywał z uśmiechem rozkoszy
obrazek: w środku gorejące serce
uśmiechniętego Pana Jezusa – po
prawej błękit nieba, a po lewej
– krwawa i ognista czerwień piekielnych otchłani z oburzoną i zafrasowaną twarzą Zbawiciela. Jako
wzorowy milicjant stojący na straży
Ludowej Ojczyzny – z natury rzeczy
odrzucał te religijne bajdurzenia.
Ale cholera… Przecież tu jest prawie
jak w niebie.
Nie mógł ruszyć ręką. Zorientował
się, że ktoś przykuł ją do barierki. –
W niebie przecież nie ma barierek!
– pomyślał radośnie, że jednak nie
trafił na łono Świętego Piotra. Ktoś
przykuł jego dłoń służbowymi kajdankami. Tymi samymi, które nosił
przytroczone do paska służbowego
mundurowych spodni. Spodni. No
właśnie. Ze zgrozą zauważył ich
brak. Spodnie pal licho! Ale służbowy pistolet TT! Matko jedyna!
– struchlał w zgrozie.
– To jednak wolałbym być w niebie – wyjąkał w myślach widząc już
srogą minę majora Krempały i jego
piskliwy wrzask służbowej reprymendy niesiony echem po długich
korytarzach komendy miejskiej. Nie
miał też butów. I kurtki też nie miał.
Kask zniknął. Z wysiłkiem odwrócił
obolałą głowę. Zobaczył majaczącą
się panoramę Jeleniej Góry. – Taką
samą widać z Wieży Krzywoustego!
– pomyślał. – Cholera. Przecież ja
Fot. Tejo

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Cmentarz przy
ul. Sudeckiej
i kwatera
milicjantów
poległych w
Jeleniej Górze
w latach 40. i
50. Okoliczności
ich śmierci nie
zawsze są jasne.
się w niebycie. Myśli odfrunęły
jak znikający obraz na ekranie
ciemności.
Teraz odtwarzał zdarzenia sekunda po sekundzie odzyskując świadomość. Nad nim rozciągało się błękitne
niebo upstrzone obłoczkami

jestem na wieży! Zebrał siłę, aby
krzyknąć: ratunkuuuuu! Ale przełknął to wezwanie. Milicjantowi
krzyczeć o pomoc nie wypada. I to w
dodatku takiemu w samych gaciach.
Zrezygnowany sierżant Pietrucha
zamknął oczy.

Konrad Przezdzięk

Rekonstrukcja
umundurowania
funkcjonariuszy
MO w latach 40. i
50 XX. wieku

sunącymi
w powolnym zaprzęgu
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WODNIAKI JĄDRA I PRZEPUKLINY DZIECIĘCE – ROZPOZNANIE,
LECZENIE W TRYBIE CHIRURGII 1 DNIA

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler 3D/4D

NZOZ Karkonoskie
Centrum Medyczne
Chirurg dziecięcy – lek.
Piotr Kwiatuszewski
Co to jest wodniak jądra?
Wodniak jądra i powrózka
nasiennego jest stanem często
spotykanym u noworodków.
Związany jest on z mechanizmem zstępowania jądra do
moszny i zamykania się kanału

pachwinowego. Do 6 miesiąca
życia płodowego powinno zamknąć się połączenie między
jamą brzuszną a moszną. Nie
zawsze jednak tak się dzieje.
Często zostaje szczelinowate
połączenie jamy brzusznej i
moszny przez tak zwany wyrostek pochwowy otrzewnej. Sam
wodniak jest zbiornikiem płynu,
otoczonym osłonkami. Może
przybierać postać izolowanego

Badania endoskopowe
* Video-gastroskopia
* Video-kolonoskopia

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

Zabieg wykonujemy w Karkonoskim Centrum Medycznym
w komfortowym trybie tzw.
Chirurgii 1 dnia, co znacznie
ogranicza stres u dziecka jak i
rodziców.
Dziecko po kilku godzinach
opuszcza klinikę i następnego
dnia po operacji jest już w pełni
aktywne.

Czy to prawda, że wodniaki się wchłaniają?
Większość wodniaków stwierdzanych u noworodków ulega
samoistnemu wchłonięciu.
Te, które nie wchłoną się do
12-18 miesiąca życia, wymagają
kontroli i zwykle operacji, tym
bardziej, że takim przetrwałym
wodniakom towarzyszy najczęściej większa lub mniejsza
przepuklina pachwinowa.

Podsumowując:

Jak wygląda leczenie wodniaków?
Podczas operacji usuwany
jest wodniak i towarzysząca
mu przepuklina. Dzieci w wieku między drugim a czwartym
rokiem życia, bardzo dobrze
znoszą zabieg operacyjny i następnego dnia po operacji SA w
pełni aktywne.

Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Karkonoskie Centrum Medyczne

wodniaka jądra, może być na
przebiegu powrózka od kanału
pachwinowego do moszny.
Jak wygląda takie schorzenie?
W badaniu wodniak ma postać jajowatego, sprężynującego
guzka, niebolesnego przy dotyku, przeświecającego sino- niebiesko przez skórę moszny.

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

- wodniaki jąder są często
spotykanym stanem u noworodków,
- większość wchłania się samoistnie,
- przetrwałe wodniaki operujemy między 2 a 4 rokiem
życia, rzadko w pierwszym
roku życia,
- wodniaków nie nakłuwamy!,
- podstawowym badaniem jest
badanie ręką przez chirurga
dziecięcego, a pomocniczym
badanie USG, które również
wykonywane jest w naszym
centrum.

Na słońcu – ostrożnie z trądzikiem
Trądzik to schorzenie, które równie często występuje u kobiet, jak
i mężczyzn. Szczyt zapadalności u
dziewcząt przypada na 14 - 17 rok
życia, a u chłopców na 16 - 19 rok
życia. Coraz częściej obserwuje się też
wcześniejszy rozwój zmian trądzikowych, jak również utrzymywanie się
ich w wieku dorosłym. Czas trwania
trądziku jest nie do przewidzenia.
U większości nastolatków po 3 - 5
latach zmiany ustępują, u niektórych
jednak mogą utrzymywać się nawet
powyżej 10 lat. Na obraz skóry trądzikowej składają się: łojotok (skóra się
świeci i jest tłusta), szorstkość (wynika z nieprawidłowego rogowacenia i
gromadzenia się martwych komórek
w ujściu gruczołu łojowego i mieszka
włosowego), obecność zaskórników,
potocznie zwanych wągrami, na
podłożu zaskórników może dochodzić do powstania stanów zapalnych
takich jak czerwone grudki i krosty.
Za powstanie stanów zapalnych
odpowiedzialne są bakterie Propionibacterium acnes, które w zaczopowanych mieszkach włosowych
znajdują wspaniałe warunki do rozwoju. Zaskórniki występują obficie
w miejscach łojotokowych takich jak
czoło, nos i broda – dlatego strefę tę
często nazywamy strefą „T”. U części

pacjentów zaskórniki w znacznej
ilości mogą występować wzdłuż
linii żuchwy. Ale nie tylko twarz
jest bogata w gruczoły łojowe i nie
tylko tutaj występuje trądzik. Zmiany
trądzikowe mogą występować też na
plecach i dekolcie. Także w okolicach
drażnionych drapaniem, ciągłym
dotykaniem czy wydrapywaniem
obserwuje się więcej zaskórników
i stanów zapalnych wynikających
z wtórnego nadkażenia. Pacjenci
skoncentrowani na ciągłym dotykaniu i drażnieniu zmian trądzikowych
pogarszają przebieg choroby i swój
wygląd.
Osoby o tłustej, łojotokowej
skórze z trądzikiem muszą więc
szczególnie dbać o jej higienę. Latem
wielu daje się zwieść złudzeniu, że
wystawiając ciało na słońce pozbywa
się trądziku. Niestety to tylko pozory.
Słońce ma działanie przeciwzapalne
i poprawia wizualnie wygląd skóry
trądzikowej. Na opalonej skórze
zmiany takie jak zaskórniki, czerwone grudki, krosty lub przebarwienia
pozapalne są mniej widoczne. Nie
znaczy to jednak, że słońce leczy
trądzik. Wręcz przeciwnie. Intensywna ekspozycja słoneczna nasili
trądzik i jego objawy. Stad jesienią
trądzik zawsze jest silniej wyrażony

niż przed wakacjami. Generalnie
nie przesadzamy z opalaniem latem
i z zasady unikamy oparzeń słonecznych. Niektóre preparaty miejscowe
lub ogólne stosowane w leczeniu
trądziku nie lubią się ze słońcem i
mogą skórę podrażniać, spowodować
oparzenia słoneczne, zmiany zapalne
skóry lub zaburzenia jej kolorytu.
Zasady jakich trzeba przestrzegać
przy cerze trądzikowej to unikanie
nadmiernego wysuszenia skóry i nie
nadużywanie preparatów przeciwtrądzikowych oraz unikanie dłubania, wyciskania,
wykonywania parówek
i tzw. „czyszczenia” skóry z wągrów szczególnie
domowymi sposobami.
Przy poszukiwaniu preparatów do pielęgnacji,
warto pamiętać o tym,
że wszystkie preparaty z
napisem przeciwtrądzikowe zawierają substancje
wysuszające skórę. Klasycznym przykładem jest
kwas salicylowy, który ma
właściwości złuszczające
i odkażające. Często jest
składnikiem toników i
płynów do przemywania
łojotokowej skóry. Zbyt
częste stosowanie preparatów zawierających
kwas salicylowy prowadzi do nadmiernego
wysuszenia skóry, nasila
jej szorstkość, bardziej
zwęża ujścia kanalików
gruczołów łojowych i pa-

radoksalnie może nasilić trądzik,
ponieważ powstający w gruczołach
łojowych łój, nie ma jak wydostać się
na przesuszoną skórę.
W okresie letnim warto
sprawdzać skład balsamów i emulsji do ciała, i unikać tych, które
zawierają masło kakaowe. Te
preparaty pomimo przyjemnego
zapachu i milej konsystencji zawierają substancje o udowodnionym
działaniu „komedogennym”, to
znaczy że pod jej wpływem powsta-

je więcej zaskórników, potocznie
zwanych wągrami. W związku z
przesuszeniem skóry pod wpływem
słońca warto stosować preparaty
i kremy nawilżające, nawet na
skórę trądzikowa i łojotokowa. W
okresie letnim dopuszcza się tylko
niektóre odmiany peelingów w
terapii zabiegowej trądziku. Bez
ograniczeń natomiast można stosować tzw. mikrodermabrazje inaczej
zwana peelingiem mechanicznym.
Mikrodermabrazje w okresie let-

nim warto zrobić nie zależnie od
trądziku, bo usunie ona martwe i
suche fragmenty naskórka, uszkodzonego pod wpływem słońca.
Dzięki temu skóra się wygładzi,
a preparaty pielęgnacyjne czy
lecznicze będą lepiej penetrowały
w naskórek dając skuteczniejszy
efekty. Zmniejszy się także ilość
zaskórników, które są punktem
wyjścia stanów zapalnych, grudek
i krostek.
Fot. www.sxc.hu

Trądzik zwyczajny dotyczy około 80 procent populacji
w wieku od 11 do 30 lat. Każdy, kto ma z nim problem
powinien dbać o niego odpowiednio do każdej pory roku.
Latem trzeba pamiętać, że słońce nie leczy trądziku. Wręcz
przeciwnie. W okresie letnim osoby z problemem tłustej,
łojotokowej skóry i trądziku nie powinny nadmiernie korzystać z promieni słonecznych.

REKLAMA/ WIADOMOŒCI
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Muzyka młodych łagodzi obyczaje
Po n a d s z e ś ć d z i e s i ę c i u
uczniów Szkoły Muzycznej
Yamaha dało 13 czerwca salach Hotelu Europa koncert
na zakończenie mijającego
roku szkolnego prezentując
przed publicznością nabyte
umiejętności.

Sztandarowe hasło Szkół Muzycznych Yamaha, których liczba
w Polsce przekroczyła już 113, to
„Bawmy się muzyką w każdym
wieku” zostało w pełni zrealizowane podczas zajęć dydaktycznych, a
koncert przybliżył zaproszonym gościom efekty tej metody nauczania.
Wiadome jest, że przygoda uczniów
z muzyką i muzykowaniem dopiero
się rozpoczęła.
Najpierw przed licznie zgromaR

wie zaprezentowali utwory
na keyboardzie. Najmłodsi
uczestnicy tej grupy wkrótce
kończą 6 lat, najstarsi to osoby
dorosłe.
Szkoła Muzyczna Yamaha
jest specjalistą w nauczaniu
grupowym i głównie taką
formę miały występy na
keyboardzie. Zaproszeni
goście usłyszeli też solistów,
najmłodszy Patryk (siedem
lat) wykonał „Moonlight
Shadows”, a najstarsza
uczennica Iza – „Preludium
I C- dur” J. S. Bacha. Ostrzejsze i
głośniejsze brzmienia zapewnili
uczniowie na gitarach
basowych i elektrycznych.
Po prezentacjach artystycznych rozdano

stępu dzieci wykonały utwory o
huśtawce, pajacyku, słoniu, cyrku
w sposób wokalny, instrumentalny
i ruchowy. Instrumentalnie zostały
przedstawione przykłady muzyki
klasycznej „Fale Dunaju”, „Tarantella neapolitańska” czy „Wejście
Gladiatorów”. W występach dzieci
dało się zauważyć dużą
swobodę, żywiołowość, a
przede wszystkim spontaniczność i otwartość na
muzykę.
Na szczególną uwagę
zasłużył występ dzieci z
grupy Dźwiękludki, podczas którego już niespełna
czteroletni ucznio-

dzoną publicznością zaprezentowały
się maluszki z programów wczesno
dziecięcych: Niemowlaki w Krainie
Dźwięków, Szkraby i Muzyka, Cudowny Świat Muzyki i Dźwiękoludki. W tej grupie znaleźli się uczniowie najmłodsi, od niespełna roku do
6 lat. W tych grupach dzieci uczą się

dyplomy, podziękowania dla uczniów oraz rodziców za dobrą współpracę i zaangażowanie w
rozwój muzyczny dzieci. Do występu
ponad 60. uczniów przygotowywali
nauczyciele: Dominika Bocheńska,
Tadeusz Kozak, Jerzy Sowa, Romu-

ald
Kołodziej, Tomasz
Trajnowicz, Katarzyna MoskalKozak.

(Angela)
FOT. MT

– Przez wszechstronne obcowanie z
muzyką prowadzimy naszych uczniów do
otwarcia się na różnorodne style i przygotowujemy ich do rzeczowej, samodzielnej
oceny każdego rodzaju muzyki. Obok rozwijania umiejętności wykonawczych dużą
wagę przywiązujemy do rozwoju słuchu,
wspólnego śpiewania, akompaniowania
i rytmiki. Szeroki wachlarz utworów daje
dużą swobodę w doborze stylistyki – mówi
Katarzyna Moskal – Kozak, właścicielka
szkoły Yamaha w Jeleniej Górze oraz w
Bolesławcu.

wraz
z
ro d z i cami, dlatego i ich na
scenie zabraknąć nie mogło.
Podczas wyE
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

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

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

L
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M

A

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

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

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

AUTO - CAMPING PARK
UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

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

www.peter.autogielda.pl
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Tancerze najwyższej klasy
Dwie pary z jeleniogórskiej
szkoły tańca Kurzak i Zamorski spełniły warunki
przekwalif ikowania do
wyższej klasy tanecznej
podczas Ogólnopolskiego
Turnieju Tańca, który odbył
się w drugą niedzielę czerwca we Wrocławiu.
Rodzeństwo Szymon i Zuzanna
Tuzowie, startujący w kategorii
12-13 lat, zajęli drugie miejsce i
zostali przekwalifikowani do klasy
tanecznej „C”. Zawodnicy zaprezentowali 4 tańce standardowe i 4
tańce latynoamerykańskie.
Z kolei Joanna Twardziszewska
i Przemił Bilat, para klasy „A” startująca w tańcach standardowych,
uzyskała przekwalifikowanie do
klasy tanecznej „S”. Jeleniogórska
para zajęła we Wrocławiu drugie
miejsce i był to 10 turniej, w którym stanęła na podium. Joanna
i Przemił jako jedni z nielicznych w okręgu dolnośląskim
otrzymali klasę „S” w tańcach
standardowych.
Jest to najwyższa klasa w
sportowym tańcu towarzyskim
i marzą o niej wszyscy zawodnicy. Co to oznacza dla dwójki
jeleniogórzan? – Jeszcze
więcej pracy – odpowiada

Tańcem
do dobrej
przyszłości
Kazimierz Kurzak zwraca uwagę na to,
że uczęszczanie na kursy tańca pomaga
wykształcić w młodych ludziach sumienność i zdyscyplinowanie – Nie zdarzyło
się, żeby ktoś po naszej szkole zszedł na
złą drogę. Nasi kursanci dobrze się uczą,
kończą studia, uczciwie trenują i nie sprawiają problemów wychowawczych – mówi
właściciel szkoły.
E

K

anny i Przed o
k l a s y
miła wielu lat
„S” w tańcach
l a t y n o a m e r y k a ń s k i c h . ciężkiej pracy. Joanna trenuje od szeJeleniogórzanie nie zamierzają ściu, a Przemek od 16 lat. Obydwoje
spocząć na laurach – Musimy się pierwsze kroki w tanecznej karierze
L

A

M

się na
uzyskaniu najlepszego miejsca
w rankingu, ale chcemy
podnosić swoje umiejętności – mówi Joanna. Teraz Przemiła i
Joannę czeka dużo
pracy i kolejne
sportowe wyzwania. Będą
jednak mieli
okazję trenować pod okiem
najlepszych.

W u b i e g ł y we e ke n d w
Szklarskiej Porębie odbywało się Roczne Zgromadzenie Worldloppet. Brali
w nim udział organizatorzy największych biegów
masowych na świecie.

w dobrych warunkach i na dobrze
przygotowanych trasach.
Corradini powiedział jednocześnie, że organizatorzy będą musieli poprawić pewne niedociągnięcia
wśród których wymienił: problemy z transportem zawodników,
parkingi, tablice informacyjne dla
zawodników zza granicy, wymiaZgromadzenie debatowało o na złamanych kijków. Powinno
sprawach organizacyjpojawić się również więcej
nych i finansowych.
punktów z czerwo– Takie spotkanie jest Julian Goz
nym
krzyżem. Pred
o
w ski, kom
również znakomitą dor Bie
an- zydent Worldloppet
g
u
P
ia
s tó
okazją do wymiany nad
zieję, że te w wyraził stwierdził także, że
doświadczeń pomięg
o
Piastów i org roczny Bieg przy obecnej ilości
dzy organizatorami
anizacja Ro
czne- zawodników warunki
p o s z c z e g ó l n y c h go Zgromadzenia
są odpowiednie, ale
u
d
o
w
o
d
niły
biegów – mówił w że przy jęcie
Biegu Pias , przy większej liczbie
Hotelu Las Angelo do World
loppet było tów biegaczy trzeba będzie
Corradini, prezy- decyzj
dobrą poszerzyć trasy.
ą
.
dent Worldlop(arec)
pet. Corradini
ocenił tegoroczny
Bieg Piastów – Był dobrze zorganizowany, zawodnicy startowali

Judocy na podium
W Mietkowie odbył się XII Turniej
Dzieci w Judo. Dla młodych zawodII miejsce w kat. 27 kg Patryk Kasprowicz
ników sekcji Judo Gwardii Jelenia
III miejsce w kat. 24 kg Mikołaj Dwojak
Góra był to ostatni start w bieżącym
III miejsce w kat.46 kg Jakub Białowąs
roku szklonym. Był to bardzo udany
III miejsce w kat. 27 kg Konrad Kania
występ naszych zawodników. OgóV miejsce w kat. 36 kg Mikołaj Dwojak
łem w zawodach wzięło udział około
90 zawodników i zawodniczek z 8
klubów z terenu Dolnego Śląska. Re- Judo „Błyskawiprezentanci Gwardii część walk wy- ca” Mietków
grywali przed czasem przez Ippon.
(arec)
Organizatorem turnieju byłą sekcja

(arec)
FOT.
CEZARY
WIKLIK

Patryk Michałek w kadrze

A

Zawodnicy Cieplickiego Chojnika
wzięli udział w konsultacjach kadry
Dolnego Śląska U–11, w Świdnicy. W
grupie 40 zaproszonych chłopców z
całego województwa dolnośląskiego
byli również zawodnicy Chojnika Jelenia
Góra: Łukasz Mężyk i Patryk Michałek.
Z grona 40 chłopców została wyłoniona
R

E

K

L

grupa 20 kadrowiczów, która 11 lipca
wyjedzie na zgrupowanie do Wronek.
Do ścisłej kadry powołany został zawodnik Chojnika Jelenia Góra Patryk
Michałek, który po raz drugi trafił do
grona kadrowiczów.

(arec)
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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

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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stawiali w szkole tańca Kurzak
i Zamorski.
Jak to często bywa przygoda
z tańcem rozpoczęła się u Przemiła przypadkowo. – Po lekcjach
miałem dużo czasu do autobusu
więc zacząłem chodzić na zajęcia
dodatkowe, którymi w mojej
szkole był taniec – wspomina
Przemił. Później rozpoczęły się zajęcia w szkole
tanecznej.
– Na początku na
kurs posyłają cię rodzice i musisz chodzić.
Później są inne motywacje.
Ktoś mi powiedział, że taniec to
najlepszy sposób na podrywanie
dziewczyn – mówi z uśmiechem
Przemił. – Faceci na tańcach to
towar deficytowy – przyznaje
Joanna. Jednak z czasem taniec
stał się dla Przemiła pasją.
Jeleniogórska para nie boi
się kolejnych wyzwań, ponieważ jak sami przyznają chcą
postawić na swój rozwój. –
Nie skupiamy

nadal szkolić – mówi
Przemił.
Uzyskanie klasy
„S” w tańcu standardowym
wymagało od
Jo-

krótko Joanna Twardziszewska. Przed
t ancerzami niemal codzienne treningi oraz udział w
licznych warsztatach, w których będą
ćwiczyć pod okiem instruktorów ze światowej
czołówki.
Joanna i Przemił
chcą wyst ar tować w
Mistrzostwach Polski w
konkurencji 10 tańców.
Jako kolejny cel stawiają
sobie przekwalifikowanie

Roczny bilans Worldloppet

Fot. Organizator
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Ósme miejsce na koniec
Piłkarze Karkonoszy Jelenia
Góra w ostatnim meczu sezonu 2009/2010 zremisowali
na wyjeździe z zespołem BKS
Bobrzanie Bolesławiec 1:1.
Tym samym jeleniogórzanie
zakończyli rozgrywki na 8.
miejscu w tabeli.
Mecz rozgrywany był przy pustych
trybunach. Od początku spotkania to
jeleniogórzanie byli stroną przeważającą. Grali futbol dojrzalszy, bardziej
poukładany, co zaowocowało jeszcze
przed przerwą zdobyciem bramki
przez Marcina Krupę.
Po zmianie stron podopieczni
Marka Herzberga pozwolili sobie na
chwilę dekoncentracji. Wykorzystali
to gospodarze, którzy zdołali wyrównać. Od tego momentu Karkonosze ponownie wyjść na prowadzenie, ale
znów odzyskały przewagę. Zespół jele- bez rezultatu. Spotkanie w Bolesławcu
niogórski konstruował ataki, próbując zakończyło się remisem 1:1.

Maja w rozjazdach
Po przygotowaniach na trasie w
Mont Sainte Anne, gdzie rozegrane
zostaną Mistrzostwa Świata, Maja
Włoszczowska trenuje przed kolejnymi zawodami. Srebrna medalistka
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie wróciła
z Kanady, gdzie przygotowywała się
do wrześniowych startów w Mistrzostwach Świata. Maja nadal odczuwa
skutki choroby. – Ciągle jestem dużo
słabsza niż przed infekcją. Ciężko
znoszę aklimatyzację po powrocie
do kraju – napisała zawodniczka na
swojej stronie internetowej. Z tego
powodu Maja odpuściła sobie starty w
Grand Prix MTB w Olsztynie. Zamierza jednak wziąć udział w szosowych
Mistrzostwach Polski, które odbędą
się w Kielcach. Będzie to jednocześnie
jeden z elementów przygotowań do
lipcowych Mistrzostw Europy. Przed
Mistrzostwami Polski Maja udała się
na treningi do włoskiego Livigno.

(arec)

– Rozegraliśmy
dobre spotkanie. Był
to kolejny mecz bez
porażki – komentował po meczu
Marek Herzberg
– Dzisiejsze spotkanie mogło się podobać. Szkoda,
że odbywało się przy pustych trybunach – dodał trener Karkonoszy.

(arec)
FOT. ROBERT IGNACIAK

BKS Bobrzanie Bolesławiec - Karkonosze
Jelenia Góra 1:1 (0:1)
Bramka dla Karkonoszy: Krupa
Karkonosze: Dubiel, Wawrzyniak, Bijan,
Siatrak, Rodziewicz, Adamczyk, Chrząszcz,
Malinowski (Burszta), Krupa (Kowalski),
Durlak (Walczak), Kotarba (Kogut).

Pocztowcy na rajdowym szlaku
W Szklarskiej Porębie odbywał się XXI Europejski Rajd
Rowerowo–Pieszy Oscar
2010. Brali w nim udział
pocztowcy zrzeszeni w Unii
Euro Jumelages z 5 krajów
europejskich.

lił Siedlęcinowi na zbliżenie się do
rywali na dystans 1 punktu.
Po przerwie mocnym uderzeniem zaczął grę LZS Siedlęcin.
Niesobski trafił za 3 i Amatorzy
przegrywali 15:17. W ciągu 3 kolejnych minut przewaga Siedlęcina
wzrosła do 5 punktów, a Amtorzy
stracili impet w ataku. Trzecia
kwarta zakończyła się wynikiem
Pierwsze minuty finałowego 27:23 na korzyść LZS.
spotkania przebiegały pod dykW ostatnich 10 minutach Amatando AŚ Amator, którzy pierwszą torom nie udało się dogonić
kwartę zwyciężyli 7:3. W tym okresie gry Amatorzy bardzo dobrze
LZS Siedlęcin – AŚ Amator 42:34 (3:7)
bronili, a LZS próbował szczęścia
w rzutach za trzy punkty.
(11:8) (13:8) (15:11)
Początek drugiej kwarty nie
LZS Siedlęcin: Niesobski 17, Jóźwicki 9,
zwiastował zmiany losów tego
Jaszczur 6, Rachmiel 4, Jackiewicz 4,
spotkania. Amatorzy zwiększyli
Doliński 2, Kiljan, Majcherek.
prowadzenie do 6 punktów i
AŚ Amator: Tokarewicz 9, Kowalski 8,
kontrolowali grę. W końcówce
uaktywnił się Rafał Niesobski,
Góra 8, Połubiński 6, Adamczyk 3, Herezo,
którego celny rzut za 3 w ostatnich
Wajdowicz, Pohoski.
sekundach drugiej kwarty pozwo-

rywali. LZS zagrał twardo w
obronie, a Rafał Niesobski zdobywał kolejne punkty. Ostatecznie
spotkanie zakończyło się rezultatem 42:34 na korzyść LZS
Siedlęcin,
który
okazał
się najlep-

szą drużyną Sudety
Basket Ligi.
Przed spotkaniem
finałowym rozegrano mecz o 3
miejsce, w którym Bartbud
pokonał zespół
Kwestia Iloma
62:59.

(arec)
FOT.
ROBERT
IGNACIAK

Rajd Rowerowo-Pieszy organizowany przez
Euro Jumelages odbywał się w Polsce po
raz trzeci. W 1996 roku zawody zostały
zorganizowane w Lubniewicach, a w 2004
roku w Garbiczu na Ziemi Lubuskiej.

Z tenisem pod Śnieżką
W ubiegły weekend Karpacz oraz
Ściegny gościły znanych miłośników
tenisa. Na kortach Hotelu Mercure
oraz ośrodka tenisowego Family Tennis Camp rozegrano Deblowy Turniej
Tenisowy i XI Mistrzostwa Karpacza
w Tenisie Seniorów +40.
Turniej deblowy co roku przyciąga
„celebrytów”. Zagrali m.in. Aleksander
Łuczak, Piotr Skarga, Piotr Cyrwus,
Stan Borys, Tadeusz Borowski, Zbigniew Górny, Krzysztof Stawowy czy
Witold Żaboklicki. Po raz pierwszy w
turnieju wystąpił także debel czeski,
w którym zagrał burmistrz Jablonca
Petr Tulpa. Z kolei w Mistrzostwach
Karpacza w Tenisie Seniorów wziął
udział m.in. Jacek Melward, Mistrz
Polski w kategorii +45. W sobotę o
godzinie 11 dokonano uroczystego otwarcia zawodów, w którym
uczestniczył starosta jeleniogórski
Jacek Włodyga, burmistrz Karpacza
Bogdan Malinowski oraz dyrekcja
Hotelu Mercure.

(arec)

Sukces cenny jak złoto
Niepełnosprawne dzieci z
Kowar wzięły udział w VIII
Dolnośląskiej Olimpiadzie
Osób Niepełnosprawnych
we Wrocławiu. Wśród nich
jest zdobywczyni pierwszego miejsca w pchnięciu kulą,
Karolina Jakóbowska.
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łatwiejsza. Pocztowcy wyruszyli
spod budynku Centrum Rehabilitacji
KRUS, minęli Wodospad Szklarki, a
następnie doszli do centrum Szklarskiej Poręby.
Oprócz piechurów w rajdzie biorą pokonuje trasę pieszo – tłumaczy Antakże udział cykliści. – Przez pierw- dre Rousselot, który jest zachwycony
szych 5 edycji tegoroczną trasą. W programie rajdu
zaplanowano również zwiedzanie
Eu
ro Jumelages
Na trasy w okolicach Szklarskiej
to organizacja
Parku Miniatur w Kowarach oraz
po
w
za
a,
rządoPoręby wyruszyli zawodnicy z Niektóra powstał
Sanktuarium w Krzeszowie.
a
miec, Francji, Danii, Anglii i Polski.
celu zbliżenie po przed 50 laty. Ma na
cz
to
(arec)
w
có
w
i telekom
Łącznie 173 uczestników.
tów z krajów eu
ropejskich. Fe unikanFOT.
AREC
Jak mówi pomysłodawca rajdów Ju
deracja Euro
melages Prac
Andre Rousselot, idea zrodziła się
owników Poc
zt y Polskiej
z zamiłowania do przyrody i chęci jest członkiem Międzynar
od
ow
ej
Ju
Unii
m
elages od 199
poznawania krajobrazów w innych
5 roku. Pier wsz Euro
w Polsce pow
państwach.
a
Sekcja
stała w Gorzo
wie Wielkopol
Pierwszego dnia uczestnicy skim w ro
ku 1990. Głów
rajdu przeszli trasą od Parkingu tego
nym organizato
ro
re
cz
m
ne
go
ra
jdu jest Mieczys
przy Wodospadzie Kamieńczyk,
ław Bulera
przez Szrenicę, Źródło Łaby, z sekcji gorzowskiej.
Śnieżne Kotły, Schronisko pod
Łabskim Szczytem do Muzeum Mi- s t a r t o neralogicznego.
wali sami cykliści. Dziś z poDrugiego dnia trasa była dużo
wodu wieku więcej osób

LZS Siedlęcin najlepszą drużyną SBL
Przed t ygodniem w hali
przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze zostały rozegrane mecze finałowe
Sudety Basket Ligi. Turniej
zwyciężyła drużyna LZS
Siedlęcin, która pokonała
AŚ Amator 42:34.
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W minioną środę w siedzibie TPD
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski odbyło się spotkanie, podczas którego uczestnicy olimpiady
opowiadali o swoich wrażeniach.
Pokazywali trofea, jakie udało się
im zdobyć.
Kamila Szmel zajęła trzecie miejsce w biegu na 60 metrów, Adam

Nadolski w tej samej konkurencji
czwarte. Tomasz Żukowski uplasował się na czwartym miejscu w
pchnięciu kulą, podobnie jak Dorota
Moruń. Takie samo miejsce w skoku
w dal zajął Leszek Lewandowski. Na
olimpiadę pojechał także sześcioletni Jakub Kubuj. Był najmłodszym
uczestnikiem. Na koniec olimpiady

wszyscy jej uczestnicy wzięli udział
w biegu przyjaźni. Pokonali czterysta
metrów.
Niepełnosprawnych wspierali
opiekunowie oraz członkowie Inreactu Rotary Klub, który działa przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących
imienia Stanisława Lema w Kowarach. – Praca z dziećmi niepełnosprawnymi jest bardzo ciężka, ale
daje dużo satysfakcji – mówi Joanna
Bednarz, uczennica kowarskiego
liceum, należąca do Interactu.

(Ania)
FOT. TOMASZ
OLSZEWSKI
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2010-06-11 - 12.30 - 2010-06-18 - 11.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 181, OGŁOSZEŃ - 892
PRZYJMĘ koleżankę - do współpracy. Miła atmosfera i dobre
warunki - 724 291 201
ABSOLWENCI i zaoczni - praca od
poniedziałku do piątku. Szkolenia
pod kątem różnych stanowisk,
wynagrodzenie co tydzień - 512
024 421
AGENCJA Ochrony - Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony
z terenu Jeleniej Góry. Praca na
stałe. Mile widziane młode osoby 605 097 861
AGENTÓW do współpracy - Firma
KRBP poszukuje do współpracy
agentów do spraw odszkodowań.
Wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia. Zapraszam na rozmowę
kwaliﬁkacyjną - 509 029 334

PRACA
DAM PRACĘ
ZATRUDNIMY emeryta - rencistę
MSWiA, pracocholika, w charakterze
kierowcy - 665 359 696
DO współpracy - szukam koleżanek.
Bardzo dobre warunki mieszkaniowe
- 607 687 488
DWÓCH szpachlarzy - w wieku od
35 do 50 lat - 698 453 298
POSZUKUJĘ nauczyciela - lub
nauczycielki języka włoskiego dla
początkującego, na terenie miasta
Jelenia Góra lub okolic - 500 019
516

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.

AKTYWNA sprzedaż – druk. Drukują
wszyscy, trzeba tylko do nich dotrzeć.
Szukam handlowca. Pilne. Sprzedaż
druku kalendarzy, folderów, gazet, etykiet,
nalepek, ulotek, opakowań, banerów,
plafonów itp. - 603 187 280
BARMAN - do baru w Borowicach.
Praca na stałe lub sezonowa - 502
548 947, 607 127 282
BARMAN - z doświadczeniem.
Restauracja Muzyczna Nad Zaporą
w Karpaczu, ul. Rybacka 8. Rozmowy kwaliﬁkacyjne codziennie od
10:00-18:00 - 660 698 176
BARMANKA lub Barman - do „pub
Belfast” w centrum Jelenie Góry,
praca od zaraz - 502 667 304 w godz.
11:00-21:00
BARMANKI do kawiarni - do PP
Cafe w Cieplicach. Mile widziane
doświadczenie, oferta tylko dla
dyspozycyjnych studentek - 693
389 292
BIURO nieruchomości - przyjmę
osoby do pracy w biurze. Wymagana
jest dyspozycyjność oraz własny
samochód. CV proszę przesyłać na
adres email: m.stepien@stepien.org.
pl - 508 240 821
BUDOWA - dekarzy, blacharzy oraz
hydraulików - 883 076 937

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.

BUDOWLANIEC - do współpracy wymagania: płytki, płyty GK, tynki, gładzie
- 608 026 379
BUDOWLAŃCY - potrzebni fachowcy
do robót ogólnobudowlanych - 691
338 602
CUKIERNIK - poszukuję osoby do
wypieku ciast w Karpaczu. Miła atmosfera
i dobre warunki - 608 347 475
DLA każdego - niezależnie od wykształcenia i wieku, czy to młoda osoba czy
emeryt. Praca w stylu MLM. Kontakt:
Fm725@wp.pl
DLA kobiety - z okolic Małej Poczty, na
umowę zlecenie, do sklepu spożywczego. Mile widziane doświadczenie
zawodowe i badania - 512 033 509
DO biura - przyjmę osobę do biura nieruchomości jako sekretarka na pól etatu. CV
proszę wysyłać na adres: monika1105@
interia.pl - 691 221 116
DO biura - z bardzo dobrą znajomością
języka czeskiego - 795 531 500
DO pomocy - zatrudnię osobę, przy przeprowadzce, wiek 25-33 lata. Praca na 2
dni. Oczekuję telefonu od pracowitych
osób - 513 155 642
DO pracy biurowej - przyjmę do pracy
w sekretariacie. CV proszę przesyłać na
adres: awa.agencja@allianz.pl. Odpowiemy tylko na wybrane oferty - 75 754
15 36
DO prasowania odzieży - zatrudnię - 696
357 627
DOŁĄCZ do najlepszych - Szukasz
solidnego dodatkowego dochodu. Dołącz
do najlepszych. Zostań dystrybutorem
networkowej Firmy Bonii. Rewelacyjne
produkty i plan wypłat, awanse, programy
- 693 482 224
FOTOMODELKA - agencja reklamowa poszukuje fotomodelki.Atrakcyjne
zarobki, praca w miłym zespole. Zgłoszenia (CV + przykładowe zdjęcia) proszę
przesyłać na fotomodelling@op.pl
FRYZJER, fryzjerka - z doświadczeniem
- 509 683 505
GRAFIK - producent odzieży sportowej
zatrudni grafika - 515 030 405
GWARANT Poznań - Firma „Gwarant
Poznań” Sp. z o.o. poszukuje pracowników do ochrony obiektów handlowych
na terenie miasta Jelenia Góra i okolic.
Proszę dzwonić w godzinach 8:00 - 18.00
od poniedziałku do piątku - 665 567 562
HOSTESSY - na promocje. Wymagania: aktualna książeczka. Mile widziane
doświadczenie. Oferty wysyłać na maila:
nesa@o2.pl
HOTEL - restauracja - w Jeleniej Górze
poszukuje na stanowisko kelner, osobę z
doświadczeniem. Umowa o pracę - 502
594 412
HURTOWNIA budowlana A - B - w
Mysłakowicach zatrudni magazynierów.
Wymagane uprawnienia na wózek,
prawo jazdy. Kontakt z kierownikiem
magazynu, od 8:00 do 14:00 - 695
855 764
HURTOWNIA Opal med - zatrudni
Panów do telefonicznej obsługi klienta.
CV: rekrutacja@opalmed.eu - 756
453 928
HYDRAULIK - zatrudnię - 693 113 773

INPOST - poszukujemy doręczyciela
listów na terenie Gryfowa i Lwówka
Śląskiego. Wymagana dobra orientacja
w terenie, dobra kondycja ﬁzyczna,
niekaralność, samodzielność i własny
samochód - 501 354 839
JĘZYK angielski - poszukuję osoby,
która udzieli lekcji j. angielskiego od
podstaw - 885 303 715
KARPACZ, sprzedawca - na okres
letni, w sklepie z pamiątkami - 728
622 013
KASJER - agencja opłat Export przy
ul. Różyckiego 4 w Jeleniej Górze,
zatrudni na stanowisko kasjera. CV
ze zdjęciem oraz list motywacyjny
proszę składać w agencji opłat - 756
428 556
KELNERKA - do restauracji w centrum
Jeleniej Góry. Informacje tel. w godzinach 11:00-20:00 - 502 667 208
KELNERKA - do restauracji w Szklarskiej Porębie - 502 933 450
KELNERKA - hotel w Karpaczu
zatrudni młodą i dyspozycyjną osobę
- 602 126 895
KELNERKA - młoda, z doświadczeniem w kuchni (przygotowywanie
produktów fast food) i do obsługi
klienta, do nowo powstałej restauracji
w centrum. Maciej - 790 890 031
KELNERKA - z miłą aparycją, profesjonalnym podejściem do pracy.
Mile widziane doświadczenie. CV +
zdjęcie. Bistrot 26. Pl. Ratuszowy 26
- 756 449 777
KELNERKA - zatrudnię - 783 846
154
KIEROWCA - poszukujemy kierowcy
z autem dostawczym ze Zgorzelca 697 377 252

KIEROWCA do pizzerii - w Jeleniej
Górze. Informacje tel. w godzinach
11:00- 20:00. Praca od zaraz, najchętniej
kierowca z własnym samochodem - 602
735 219
KIEROWCA do rozwozu pizzy - z własnym samochodem (gaz, diesel). Lokal
w centrum JG - 790 890 031
KIEROWCATIR - z kat CE, kurs na przewóz rzeczy, badania psychotechniczne
bądź świadectwo kwalifikacji do pracy w
Holandii. CV na email: pracazpr@op.pl 75 78 471 55
KIEROWCAwywrotki - praca na miejscu
- 669 935 107
KIEROWNIK sklepu - Zakłady Mięsne
Niebieszczańscy zatrudnią osobę do
sklepu firmowego we Wleniu przy ul. Plac
Bohaterów Nysy 30. CV prosimy wysyłać
na adres: opoka.d@niebieszczanscy.
pl - 607 833 190
KONSERWATOR - pensjonat w Karpaczu przyjmie do pracy osobę „złota
raczka”, od zaraz - 601 584 872
KONSERWATOR - w pensjonacie w
Karpaczu - 792 827 477
KONSULTANTKA Avon - firma proponuje dodatkowy zarobek, prezenty,
szkolenia i wiele innych atrakcji, jeśli
zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak
opłaty wpisowej. Napisz: GG 6402836
lub zadzwoń - 692 494 164
KORPORACJA medialna ATNT zatrudni osobny ambitne, chcące się
rozwijać. Proszę słać CV na mail: dwustu@op.pl
KUCHARZ - do D.W. Mieszko w Karpaczu - 756 439 922
KUCHARZ - do hotelu 3 gwiazdkowego
w Karpaczu - 605 154 020

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

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

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

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUCHARZ - osoba z doświadczeniem
- umowa o pracę Hotel w Jeleniej Górze
- 502 594 412
KUCHARZ - restauracja hotelowa w Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem.
CV proszę przesyłać na adres: joannakornosz@e-apollo.eu. - 664 499 810
KUCHARZ i kelnerka - z doświadczeniem zawodowym, w Pizzerii w Piechowicach - 792 494 910
LEGALNA praca za granicą - fizyczna
- 603 380 087
MALOWANIE klasy - zlecę pomalowanie
klasy (8 m x 7 m), wys. 3,60 lamperia 1,60
m w SP 2. Oferty na mail: monikaglowacka1@interia.pl - 503 120 128
MANIKIURZYSTKA i fryzjerka - do
salonu w centrum Jeleniej Góry - 509
156 590
MECHANICY ASO - VW, Skoda, Seat,
Audi - do wielkiej Brytanii.Tylko z doświadczeniem w autoryzowanych stacjach. CV
na talent@horizonsrecruitment.co.uk
- 0044 776 163 76 64
MECHANIK motocyklowy - osoba z
doświadczeniem. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać mail: biuro@
viktoriafinanse.pl
MECHANIK samochodowy - praca dla
ucznia, mechanika samochodowego
w Jeleniej Górze - Sobieszowie - 502
322 508
MECHANIKA- do montażu / demontażu
pojazdów na procent - 531 588 345
MĘŻCZYŹNI - od zaraz - 75 764 70 19
MONTER kotłowni parowych - monter/
spawacz kotłowni parowych - doświadczenie w danym zawodzie, znajomość
rysunku technicznego, umiejętność
spawania ciśnieniowego i gazowoelektrycznego, prawo jazdy kat. B - 668
245 371
MONTER telekomunikacyjny - proszę
dzwonić do 19:00 - 509 179 850
MONTER wentylacji - doświadczenie w
montażu wentylacji w małych i dużych
budynkach, znajomość rysunku technicznego, prawo jazdy kat. B, umiejętność
pracy w zespole - 606 778 344
MURARZ, klinkier - praca zagranicą,
tylko dla fachowców. Murarze do klinkieru.
Dobre warunki - 501 418 553
MURARZ, od zaraz - proszę dzwonić
w godzinach od 8:00 do 18:00 - 692
258 512
MURARZE, regipsiarze - umowa z
podaniem. Stawki za 1 m2. Proszę
dzwonić - 791 767 873
NA komputerze - jeśli spędzasz wiele
czasu przy komputerze, to pokaże Ci,
jak przy okazji na tym zarobić. Kontakt:
f.rekrutacja@o2.pl
NA wakacje - szukam Pani pełnoletniej,
uczącej się, do pracy w sklepie spożywczym na okres wakacji (lipiec, sierpień),
w centrum Jeleniej Góry. Kontakt mail:
kozloa@op.pl
OCIEPLENIE budynku - szukam 1-2
fachowców do ocieplenia części budynku
na wsi, za rozsądną cenę - 885 593 706
OD zaraz - poszukujemy kobiety sprzedawcy na okres wakacji. Praca na stoisku
handlowym w Szklarskiej Porębie (na
powietrzu). Dobrze płatna. Proszę wysyłać CV na: mail: szklarka@op.pl - 606
108 681
OD zaraz - poszukuję sprzedawcę,
kasjera do sklepu ‘’Żabka’’ - 601 181
043
ODSZKODOWANIA- zatrudnię nowych
agentów. Kontakt: pomocpowypadkowa@interia.pl - 723 333 669
OPERATOR wózka widłowego - hurtownia spożywcza. Wymagania: uprawnienia
do obsługi wózków widłowych, orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Kontakt: rekrutacja_oaza@o2.pl - 756
466 062
OPIEKA, bliźnięta - energicznej, zdecydowanej Pani bez nałogów do pomocy
przy opiece nad 7 miesięcznymi bliźniętami. Pół etatu, Zabobrze, 6 zł/h - 785
978 404
OPIEKA, Niemcy - legalna praca przy
opiece w Niemczech. Wymagana komunikatywna znajomość języka. Wynagrodzenie od 1000 euro plus zwrot kosztów
za dojazd. Kontakt: Tomasz Bira - 77 435
40 75, 511 844 939
OPIEKA, Niemcy - nad kobietą 89
lat, w miejscowości Wangen. Podopieczna porusza się samodzielnie oraz
za pomocą wózka inwalidzkiego poza
domem. Cierpi na demencję. Używa
pampersów - 757 223 232

OPIEKA, Niemcy - nad kobietą 92 lata,
w miejscowości Bobinger. Porusza się
samodzielnie i za pomocą rolatora na
zewnątrz. Podopieczna ma problemy
z zapominaniem, demencją - 757 223
232
OPIEKA, Niemcy – nad mężczyzną 91
lat. Podopieczny porusza się samodzielnie. Ma problemy z pamięcią. Od opiekunki wymaga się pomocy przy myciu,
ubieraniu. Wymagane prawo jazdy kat.
B. - 757 223 232
OPIEKA, Niemcy - nad mężczyzną 84
lata. Podopieczny porusza się samodzielnie oraz za pomocą rolatora na zewnątrz.
Cierpi na lekka demencję, ma początki
Parkinsona - 75 72 23 232
OPIEKA, Niemcy - potrzebna opiekunka
do starszego pana w Niemczech .
Wymagane prawo jazdy, własna działalność, niemiecki komunikatywny. Bardzo
dobre warunki. Wyjazd 19-21 czerwca
- 508 293 734
OPIEKUNKA - do rocznego dziecka 697 495 774
OPIEKUNKA, Niemcy - 4h do kobiety z
demencją (łagodna), mieszka sama. Prowadzenie domu, pomoc w ubraniu się, do
toalety przychodzi. Pflegedienst, płaca
1200 euro i 100 euro podróż. Zlecenie do
17.06 na 2 miesiące - 602 320 892
OPIEKUNKA, Niemcy - zlecenie dla
opiekunki z działalnością gospodarczą
lub Gewerbe, znajomością j. niemieckiego. Podopieczna kobieta 80l., praca
od 22.06 na zmiany, płaca 1250 euro/
mies. - 602 320 892
OSOBY do wykończenia - produkcji
odzieżowej - 696 357 627
PANI do prowadzenia domu - dobrze
gotująca, znająca się na roślinach ozdobnych. Kontakt na maila: oknet@adres.
pl - 600 323 643
PILNE poszukuję kucharza - do smażalni
ryb nad morzem, zapewniony nocleg,
wysokie zarobki - 503 560 438
PIZZERIA Dalmacija - poszukujemy:
kelnerki, kucharza, pomocy kuchennej
- 757 648 006
PODWYKONAWCA- systemy wentylacyjne. Oczekujemy sprawnego wykonania wg wytycznych, projektów. Oferujemy
wsparcie techniczne i materiałowe przy
realizacji zadań. Informacje: 668 245
371 - dorotam@elear.pl
POKOJOWA- gościniec Perła Karkonoszy Karpacz zatrudni pokojową, doświadczenie mile widziane - 075 761 60 98
POKOJOWA - umowa o pracę, hotel w
Jeleniej Górze - 502 594 412
POMOC kuchenna - do D.W. Mieszko w
Karpaczu - 756 439 922
POMOC kuchenna - umowa o pracę
Hotel w Jeleniej Górze - 502 594 412
POMOC kuchenna - do pizzerii i restauracji w centrum Jeleniej Góry. Kontakt
telefoniczny od 11:00 do 20:00 - 668
410 007
POMOC kuchenna w Karpaczu - do
hotelu *** Vivaldi. Oferty proszę wysyłać
na adres: dorota.lachowicz@vivaldi.
pl - 501 444 017
POMOC kuchni, pokojowa - pensjonat
w Karpaczu zatrudni osobę na umowę
o pracę, z bliskich okolic. Oferty na maila:
anton241@wp.pl. Opisać przebieg pracy,
umiejętności
POMOCNIK budowlany - zarejestrowany w urzędzie pracy. Kontakt: justakominki@wp.pl
POMOCNIK na budowie - do prac ogólnobudowlanych w Karpaczu. Kontakt
tel. od godzinach 8:00 do 14:00 - 601
440 360
POSZUKUJĘ auta do ślubu - do przewiezienia pary młodej z kościoła na
wesele oraz na zdjęcia. Termin 17 lipiec
- 793 198 735
POSZUKUJĘ nauczyciela - lub nauczycielki języka włoskiego dla początkującego, na terenie miasta Jelenia Góra lub
okolic - 500 019 516
SPRZEDAWCA- prężnie rozwijająca się
firma w branży mięsnej zatrudni Panią
na stanowisko sprzedawcy. Umowa o
pracę, miła atmosfera, wynagrodzenie
1800 zł netto. Szklarska Poręba - netto,
stoisko - mięsne - 691 203 326
DLA studenta - w Niemczech przy
zbiorze tytoniu. Lipiec - sierpień - 502
662 100
DLA studentek - przyjmę do pracy studentkę studiów zaocznych lub na okres
wakacji na stoisku z upominkami - 791
715 887
FIZYCZNA - dla studentów, dorywczo.
Montaż reklam (billboardy). Poniedziałek
- piątek. Reklama -Agencjamb, ul. Klonowica 3, Jelenia Góra - 757 524 438

INWENTARYZACJE - poszukujemy
osób do przeprowadzenia inwentaryzacji - rekrutacja do 20.06.2010 - 603
925 486
NA 2 dni, cena 250 zł - równanie ziemi,
obsadzanie krawężników, wykopy melioracyjne, utwardzanie terenu. Ważne do
17.06.10 - 531 060 688
OD zaraz - na stałe 10 osób. Od 1500
netto i szkolenia bezpłatne - Cyfra + - 75
764 70 19
W Dialog S.A. - szuka pracowników
na stanowisko sprzedawcy w Punkcie
Sprzedażowym w Zgorzelcu. Stałe
wynagrodzenie + prowizja. Kontakt telefoniczny 75 64 12 944 lub mail: malgorzata.
mrozek@dialog.pl W Oriflame - kupuj kosmetyki bez 30%
marży, sprawdź co jeszcze możesz
zyskać. Kontakt: bonia265@wp.pl lub
GG 5387793 - 695 448 409
ZA min. 1200 zł - zatrudni Panów do
telefonicznej obsługi klienta. Umowa o
pracę, stałe godziny. Praca w biurze. CV
prosimy wysyłać: rekrytacja@opalmed.
eu - 75 64 53 928
PRACOWNIK administracyjny - hotel
„Chata za wsią” poszukuje osoby do
pracy w dziale administracyjnym. Oferty
prosimy składać na adres mailowy: info@
chatazawsia.com - 756 466 058
PRACOWNIK budowlany - przyjmę
osobę znającą się na obróbkach blacharskich - 502 362 187
PRACOWNIK magazynu - hurtownia
spożywcza. Wymagania: orzeczenie
o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Kontakt: rekrutacja_oaza@o2.pl - 756
466 062
PRACOWNIK produkcji - Wyślij CV na
adres: karolina.dwornik@akcjajob.pl, w
tytule wpisując „Pracownik Produkcji”.
Zadzwoń lub wyślij SMS - my do Ciebie
zadzwonimy - 519 332 931, 519 332
932
PRACOWNIK produkcyjny - FX Sport
Sp. z o.o. zatrudni osobę z możliwością
przyuczenia do pracy na stanowisku.
Informacje pod nr telefonu lub przy ul.
Waryńskiego 23 - 756 450 830
PRACOWNIK produkcyjny - LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o. Stara
Kamienica 66. Wymagania: zdolności
manualne, wcześniejsza praca na produkcji, dyspozycyjność - 075 75 283 12
PRACOWNIK produkcyjny - z okolic Karpacza, Mysłakowic, Kowar. Kontakt tel. w
godzinach 9:00-11:00 - 757 618 965
PRACOWNIK recepcji - Gościniec w
Karpaczu zatrudni pracownika recepcji,
praca bez nocnych zmian. Wymagana
znajomość języka niemieckiego - 510
291 747
PROGRAMISTAC++ - poszukuję osoby
do napisania programu na umowę zlecenie - 664 494 952
PROGRAMISTA komputerowy - szukam do współpracy - 604 459 945
PROJEKTANT mebli - kuchennych i szaf
przesuwnych. Wymagane doświadczenie - 756 469 803
PROMOTORZY - na promocję. Wymagania: aktualna książeczka. Mile widziane
doświadczenie. Oferty wysyłać na maila:
nesa@o2.pl
PRZEDSTAWICIEL handlowy - do
sprzedaży markowych win. Dystrybucja
w systemie Van Selling, zaopatrywanie
sklepów - 507 030 053
PRZEDSTAWICIEL handlowy - firma
Prestige: śruby, narzędzia, zamocowania,
zatrudni do pracy osobę z doświadczeniem - 757 182 139
PRZEDSTAWICIELE handlowi - atrakcyjna praca w branży telekomunikacyjnej.
Mile widziane osoby z doświadczeniem w
handlu bezpośrednim. Aplikacje prosimy
wysyłać na adres: praca@intelcom.com.
pl - 516 781 085
PRZYkomputerze - masz włączony komputer 3 godziny dziennie? Zarób dodatkowe pieniądze. Kontakt: praca55@onet.
pl - 660 725 384
PRZYJMĘ koleżankę - do współpracy.
Miła atmosfera i dobre warunki - 724
291 201
PRZYJMĘ piekarzy - piekarnia zatrudni
dobrego ciastowego oraz piecowego,
dogodne warunki pracy. Zainteresowanych proszę kontakt tel. w godzinach
od 17:00 do 20:00 w dni robocze - 757
621 469
RADIOTAXI 19625 - odstąpię miejsce
- 603 178 545
RECEPCJA - Pałac Łomnica - wymagana biegła znajomość j. niemieckiego,
dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie w pracy w hotelu. CV + list na
adres: hotel@palac-lomnica.pl -

RECEPCJA - przyjmę recepcjonistkę,
pokojową do nowego obiektu w Szklarskiej Porębie - 501 090 139
RECEPCJA, sprzątanie - zatrudnię
osobę, w Szklarskiej Porębie - 601
429 662
RECEPCJONISTKA - do hotelu 3
gwiazdkowego w Karpaczu - 605 154
020
RECEPCJONISTKA - pensjonat w
Karpaczu poszukuje pracownika recepcji
ze znajomością języka niemieckiego.
CV proszę kierować na adres: biurosniezka@interia.eu - 500 238 521
SALONIK z prasą i artykułami tytoniowymi - zatrudni osoby do pracy
na weekend i kilka godzin w tygodniu
(Kowary i Karpacz). Osoby zainteresowane mail: kowary@tobaccopress.
pl - 785 230 037
SAMODZIELNY kucharz - do hotelu
„Sasanka” w Szklarskiej Porębie. CV
proszę przesyłać na adres: hotel@hotelsasanka.pl - 757 528 000
SKŁADANIE biżuterii - artystycznej w
domu. CV ze zdjęciem prosimy przesłać
na adres: polskie.kolczyki@gmail.com
SPONSOR dla poety - potrzebuję
osoby, która pomoże mi przy wydaniu
pierwszego tomika. Po sprzedanym
nakładzie zwrot kosztów z procentami 663 360 629
SPRZĄTACZKA, pracownik gospodarczy - osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności - na terenie Jeleniej
Góry - 512 346 915, 501 164 349
SPRZĄTANIE - dla Pani z drugą grupą
inwalidzką, na zastępstwo urlopowe - 691
961 013
SPRZĄTANIE - dla Pani, z grupą inwalidzką, w Karpaczu - 665 408 172
SPRZĄTANIE - na terenie marketu Carrefour od 5:00 do 8:00 - 661 991 555
SPRZEDAWCA - kobieta, zarejestrowana w rejonowym urzędzie pracy - 502
529 665
SPRZEDAWCA- szukam kobiet z okolic
Małej Poczty do pracy w sklepie spożywczym. Mile widziane doświadczenie i
książeczka zdrowia - 512 033 509
SPRZEDAWCA - zatrudnię panią do
sklepu spożywczego - 691 875 790
SPRZEDAWCA mini marketu - Zakłady
Mięsne Niebieszczańscy poszukują
kandydatów na stanowiska sprzedawców mini marketu w Jeleniej Górze przy
ul. Piłsudskiego 9. CV prosimy wysyłać
na: opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607
833 190
SPRZEDAWCA, dla studentki - w
sklepie ze sztuczną biżuterią, na pasażu
w Kauflandzie. CV proszę składać w
sklepie - 661 060 350
SPRZEDAŻ reklam - telebim LED - to
najnowocześniejsza forma reklamy.
Dobre zarobki. Praca na stałe lub dodatkowo - 603 187 280
STOISKO GSM - poszukujemy pracownika na stoisko z telefonami i akcesoriami
GSM. Mile widziane doświadczenie w
handlu i ogólna wiedza na temat telefonii
komórkowej. Więcej szczegółów telefonicznie - 506 220 616
STOLARZ - zatrudnię - 609 674 316
STOLARZ i pomocnik - zatrudnię w
warsztacie - 791 734 758
SUDETY radio taxi - poszukuje kierowców z licencją na miasta: Jelenia Góra,
Karpacz, Szklarska Poręba. Kontakt
telefoniczny lub: a-asudety@o2.pl. - 609
172 261
SZEF kuchni, od zaraz - hotel zatrudni
osobę z doświadczeniem, w Karpaczu.
Informacje na temat pracy udzielane są
do godziny 16:00 - 669 993 808
SZUKAM DJ - prezenter muzyki, do
małego klubu - 695 692 942
SZUKAM pani do opieki - nad 2 letnią
dziewczynką, okolice Malej Poczty, od
poniedziałku do soboty, od 6:00 do 13:00
i od 12:00 do 18:00, sobota od 6:00 do
15:00, jedna sobota wolna w miesiącu 500 zł, od zaraz - 695 198 837
SZWACZKI, Anglia - z doświadczeniem
w szyciu płaszczy - praca od lipca 2010
- 756 474 402
SZWACZKI - zatrudnię - 696 357 627
TRENER wellness - zadania: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz
układanie planów żywieniowo - suplementacyjnych. Umowa zlecenie + prowizja. Szkolimy z certyfikatem. CV: biuro@
trenerzywellness.pl - 504 044 995
TYNKARZ - tylko dla osoby z doświadczeniem - 693 400 769

TYNKARZY maszynowych - pilne przyjmę dwóch, trzech tynkarzy maszynowych, z dużym doświadczeniem.
Praca w Niemczech, dobre zarobki - 0049
157 852 133 54
W ogrodzie - szukam dwóch mężczyzn
do prac w ogrodzie. Praca 3 dni w tygodniu, po 8 godzin. Swój samochód - 606
918 651
W serwisie rowerowym - szukam
chętnego chłopaka do pracy w dniach
29.06-11.07 w godzinach 11:00-19:00
Wymagania: wiek 18-25, uczeń, książeczka sanepid. Mój kontakt: tesco.e1@
biuropromo.pl - 507 338 756
W sklepie „Toy Planet” - pasaż Tesco.
Poszukuję chętnej, miłej osoby do pracy.
Mile widziane CV - 756 454 415
WOLNE miejsca - asystent pośrednika
obrotu nieruchomościami - osoby pow.
25 lat, z prawem jazdy i samochodem. z
dobrą obsługą komputera, wykształcenie
min. średnie. CV proszę przesyłać na
biuro@stepien.org.pl
WYNAGRODZENIE 2000 zł netto atrakcyjny system awansów. Szukamy
osoby młode, kreatywne, chcące się
rozwijać - 757 647 019
ZARABIAJ z FM Group - Potrzebujesz
trochę grosza ? Interesuje cię stała lub
dodatkowa praca? Jeśli tak, to zapraszam - 663 777 093
ZATRUDNIĘ 5 glazurników - od zaraz
- 791 583 563
ZATRUDNIĘ 8 murarzy - niepijących 791 583 563
ZATRUDNIĘ sprzedawcę - do sklepu z
tapetami. CV proszę kierować na maila:
karolina.miden@wp.pl
ZATRUDNIĘ sprzedawców - sezonowych w branży owoców (truskawka,
czereśnia itp.) oraz kierowcę z doświadczeniem, najchętniej kat. B, C - (umiejętność jazdy busem) - 515 363 820
ZLECĘ otynkowanie domu - zaprawą
cementowo-wapienną - 606 266 328
ZLECĘ pomalowanie dachu - kontakt
i oferty na: kitka.c.p@wp.pl. 180 m2,
faktura VAT - 888 820 909
ZLECĘ wykopanie studni - na ok. 6 m 725 382 454

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
EMERYT - stolarz meblowy ze znajomością tapicerki i renowacji mebli
- 504 476 123
EMERYTKA - jako sprzątaczka, pomoc
kuchenna lub opiekunka nad starszą
osobą/dzieckiem. Zdrowa, szczupła,
energiczna, bez nałogów - 699 911 113
JAKAKOLWIEK praca - posiadam
prawo jazdy kat. A i B oraz mam uprawnienia na wózki widłowe. Mam 25 lat,
jestem osobą bez nałogów, szybko się
uczę - 722 267 733
PILNIE, na umowę - jako murarz oraz
przy dociepleniach - 785 473 678
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3, 4 pokojowe - w starym budownictwie,
rozkładowe, bez pośredników - 507
065 179
DLA zdecydowanego klienta - 2 pokoje
w Cieplicach. Os. odp. zaw.: Banaszak
Dorota, lic. 10171. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
MIESZKANIE 2 pokojowe - dla poważnego klienta, o powierzchni do 50 m2,
może być do remontu, do II-piętra w bloku
lub w wieżowcu wszystkie piętra, płatne
gotówką. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu.
Bez pośredników. Najchętniej parter lub I
piętro - 665 670 342
MIESZKANIE 3 pokojowe - z ogródkiem,
cena do 140000 zł. Pilnie. Lic. 8151 - 600
258 703
MIESZKANIE powyżej 60 m2 - 3 pokoje,
na Zabobrzu, najchętniej do remontu 790 603 402
NOSKOWSKIEGO - 2 lub 3 pokojowe
mieszkanie przy ul. Noskowskiego 6 lub
w bliskiej okolicy. Interesuje mnie max.
III piętro. Dysponuję gotówką, lic. 5524
- 503 111 466
PILNIE 2 pokojowe - na Zabobrzu III,
może być do remontu. Marcin Chaszczewicz. Os. odp. lic. 8761 - 660 359 500
W Cieplicach - 3 pokojowe mieszkanie,
chętnie z garażem, dla klienta z gotówką.
Lic. 5877 - 500 122 446
W Jeleniej Górze - lub okolicy, zabudowanie gospodarcze, min. 25 m2,
do remontu. Kupię lub wynajmę - 723
501 757
WIEJSKI domek - dla mojego klienta
poszukuję domu w okolicach Jeleniej
Góry. Dom do remontu, ale możliwy
do zamieszkania od razu, w odległości
nie dalej jak 15 km od Jeleniej Góry. Lic.
4917 - 721 185 158

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
BEZ pośredników - mieszkanie 2
pokojowe, 43 m2. Dobra lokalizacja.
Balkon, piwnica, słoneczne, środkowe, III piętro, Zabobrze I. Cena
140000 zł. Mile widziana zamiana na
kawalerkę na Zabobrzu. Dopłata z
metrażu - 723 143 567
DOM przy potoku - wszystkie media.
180 m2, Podgórzyn. Sprzedam lub
zamienię - 504 262 045
DOM w Podgórzynie - dzwonić po
20:00 - 75 75 543 35
DZIAŁKA 85 arów - pięknie położona,
na wzgórzu, z 3 stron las, 300 m od
drogi. Cena 100000 zł. Mojesz, koło
Lwówka Śląskiego - 661 059 918
KAWALERKA na Zabobrzu - fajna.
Cena 95000 zł. Atrakcyjna lokalizacja
i sąsiedztwo, widok na góry - 796
489 565
KOWARY - Wojków - 3 pokojowe, 61
m2, stan bardzo dobry, atrakcyjna
cena - 607 278 711
MIESZKANIE 2 pokojowe - 44 m2,

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 20 TYGODNIK JELONKA.COM

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 - 3 pokoje w bloku - dla zdecydowanego
klienta. Artur Wowk, os. odp. D. Banaszak, lic.10171 - 508 240 830
2 pokojowe - z niskim czynszem. Pilne.
Lic. 3059 - 668 667 637
2 pokojowe na Zabobrzu - dla zdecydowanego klienta z gotówką. Najlepiej w
bloku z windą, I-III piętro. Ewelina Jarząbek, lic. 10171 - 514 600 108
3, 4 pokoje - Cieplice - pilne -Artur Wowk;
os. odp. D. Banaszak, lic. 10171 - 508
240 830

z ogrodem o powierzchni 300 m2.
Jelenia Góra, ul. Wyczółkowskiego.
Cena 155000 zł - 602 198 859
MIESZKANIE 2 pokojowe - z aneksem,
kuchnia z aneksem, 58 m2. Mysłakowice. Cena 85000 zł - 603 925 373
MIESZKANIE 3 pokojowe - po remoncie, słoneczne, bardzo ładne. Okolice
Małej Poczty - 512 567 169
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
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Mieszkanie, 50 m2 - blisko centrum,
stare budownictwo, I piętro, zainstalowana siła, ogrzewanie elektryczne.
Tanio, bez pośredników. Sprzedam
lub wynajmę - 606 493 620
Mieszkanie, 90 m2 - na Zabobrzu,
4 pokojowe. Piękny widok na góry,
doskonała lokalizacja komunikacyjna
i sklepowa. Cena 270000 zł - 508 118
179
Stary, mały domek - 100 m2, po
generalnym remoncie. 4 pokoje,
3 łazienki - na działce 16 arowej w
Mojeszu koło Lwówka Śląskiego.
Zamienię na duże mieszkanie w
mieście lub sprzedam za 300000 zł.
SMS - 661 059 918
366581. 1/2 domu w Piechowicach piętro domu po remoncie, ogród , dobra
lokalizacja, lic. 9482 - 606 405 109
366962. 2 pokoje w centrum - z ciekawym
widokiem, 49 m2. Marcin Chaszczewicz.
Lic. 8761 - 660 359 500
366475. 2 pokojowe - na Zabobrzu, z
dużym, słonecznym balkonem. Cena
129000 zł do negocjacji. Lic. 10750 - 691
210 677
365672. 2 pokojowe - ul. Moniuszki słoneczne, duży balkon, piwnica, 35
m2, wysoki parter, okolice Kauflandu, lic.
10750 - 501 181 875
367420. 2 pokojowe 2700 zł/m2 - mieszkanie do wprowadzenia. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój. Teren
ogrodzony, miejsce parkingowe. Ok. 50
m2 za niecałe 2700 zł/m2 lic. 7867 - 514
600 107
365706. 2 pokojowe, do remontu - ok. 70
m2, ok. 2200 zł/m2, ciekawa lokalizacja,
możliwość negocjacji ceny. Więcej informacji: Bartosz Kordecki, os. odp. Dorota
Banaszak, lic. 10171. - 508 240 825
365637. 2 pokojowe, Sobieszów - 50 m2,
na II piętrze, mieszkanie jest zadbane,
słoneczne w stanie do zamieszkania,
propozycja ceny 155000 zł do negocjacji.
Lic. 11965 - 509 949 961
366442. 2 pokojowe, cena 115000 zł - 35
m2, ul. Moniuszki, IX piętro, mieszkanie
słoneczne z dużym balkonem, nowe
okna. Atrakcyjna cena. Lic. 7453 - 601
869 663
367040. 2 pokojowe, os. Orle - I piętro,
39 m2, z balkonem, zadbane. Lic. 5877
- 500 122 446
366980. 2 pokojowe, po remoncie - II
piętro, Zabobrze II, balkon. Mieszkanie
po generalnym remoncie. Zapraszam
na prezentację, Marcin Chaszczewicz,
lic. 8761 - 660 359 500
366473. 2 pokojowe, Morcinka - mieszkanie, 49 m2, rozkładowe, słoneczny
balkon, blisko centrum. Cena 165000 zł
do negocjacji. Lic. 10750 - 691 210 677
367306. 2 poziomowe - w centrum Cieplic, 3 pokoje, kominek okna PCV, 87 m2,
panele, piec 2 funkcyjny gazowy. Bardzo
pilnie - cena 2250 zł/m2. Nieruchomości
- Sudety - 509 263 111
367399. 3 pokoje, parter - piwnica, balkon,
panele podłogowe, okna PCV, kafelki
w łazience i w WC, ciepła woda z sieci,
meble wliczone w cenę 222000 zł. Nieruchomości - Sudety - 509 263 111
367041. 3 pokoje, Zabobrze - 54 m2, I
piętro, cena 160000 zł . Lic. 5877 - 500
122 446
366999. 37 m2, Karłowicza - 2 pokojowe,
mieszkanie po remoncie, z balkonem
i zabudową kuchenną, w atrakcyjnej
cenie. Nieruchomości Otti, lic. 13225 603 491 335
367901. 38 m2, cena 110000 zł – mieszkanie, duża ładna kawalerka, oddzielna
kuchnia, funkcjonalny układ pomieszczeń, słoneczne z balkonem. Wspólnota,
budynek po remoncie. Cena jest propozycją. Lic. 11965 - 509 949 961
366599. 4 pokojowe, cena 205000 zł
- ładne mieszkanie z ogrzewaniem gazowym, w kamienicy, wymagające jedynie
odświeżenia. Wyremontowana klatka
schodowa, czynsz 100 zł. Nieruchomości
Otti, lic.13225 - 603 491 335
367001. 59 m2, cena 119000 zł - 3 pokojowe mieszkanie do remontu, w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, klatka schodowa
po remoncie. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 603 491 335
366597. 59 m2, cena 135000 zł - rozkładowe, 3 pokojowe mieszkanie, z
balkonem wymagające remontu. Możliwość dokupienia ogródka w pobliżu oraz
garażu - 603 491 335
366563. 63 m2, na Kiepury - mieszkanie
na III piętrze, po remoncie, do zamieszkania, od zaraz. nPartner, lic. 4917 - 604
869 172

og£oszenia
366600. 70 m2, Noskowskiego - mieszkanie po remoncie, z dwoma balkonami,
rozkładowe i przestrzenne, na I piętrze,
blok ocieplony. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 605 079 790
366601. 79 m2 z ogrodem - i garażem. 3
pokojowe mieszkanie z, w kilkurodzinnym
domu, w willowej dzielnicy, na I piętrze.
Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 605
079 790
366529. 79 m2, przy Małej Poczcie mieszkanie trzypokojowe, po remoncie,
położone na III piętrze, ogrzewanie
gazowe oraz kominek. Atrakcyjna cena.
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
365692. Agroturystyka - działający obiekt
z bazą stałych gości, więcej informacji
Bartosz Kordecki, os. odp. Dorota Banaszak, lic. 10171 - 508 240 825
366998. Apartament w Wojcieszowie luksusowy. Cena tylko 180000 zł, 71 m2, I
piętro N.CITY, lic. 5524 - 503 111 466
368087. Atrakcyjna cena - tylko 130000 zł
za mieszkanie w centrum dwupokojowe
po kapitalnym remoncie(budynek również) N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
365708. Bardzo ładne - dwupokojowe
mieszkanie, 57 m2, po kapitalnym remoncie, w ścisłym centrum. N. Żebrowscy, lic.
8032 - 505 074 854
366580. Bardzo ładne mieszkanie - 73
m2 w poszukiwanej dzielnicy Jeleniej
Góry. Cena do negocjacji, lic. 4917 - 721
185 158
367443. Bardzo tanio M3 - rozkładowe,
50 m2, po kapitalnym remoncie, zadbany
budynek, spokojna okolica, dobra cena.
Zapraszam: Kamil Żur, kamilzur@nPartner.pl - 604 906 257
367320. Cieplice 68 m2 - ładne mieszkanie w centrum Cieplic na Placu Piastowskim 3 pokoje, kuchni, łazienki, WC
i przedpokoju. Mieszkanie słoneczne,
przestronne, nie wymagające nakładów
finansowych, lic. 5877 - 515 285 788
366809. Cieplice, nowa szeregówka własna, z ogrodem i garażem, w trakcie
budowy, stan deweloperski, możliwość
wykończenia. 144 m2, doskonała cena,
warunki do domówienia. Bez pośrednictwa - 721 647 684
367792. Cieplice, z ogródkiem - mieszkanie 3 pokojowe, o powierzchni 54 m2,
parter, po remoncie. NM, lic.5877 - 500
122 447
367383. Dom na „Czarnym” - powierzchnia 264 m2 na działce 2300 m2. Atrakcyjne miejsce i piękny widok. Nietypowa
oferta dla wyjątkowego klienta. Cena
700000 zł do negocjacji. Lic. 5524 - 503
111 466
367900. Dom przy ul. Głowackiego - 6
pokoi, 2 łazienki, zagospodarowany
ogród, lic. 10171 - 662 009 400
366555. Dom w Łomnicy - nowy, w trakcie wykańczania, o powierzchni 200 m2,
na działce 1050 m2. Parter wykończony,
do zamieszkania. Cena 330000 zł. nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
365705. Dom w zabudowie bliźniaczej
- stan deweloperski, z bardzo ładną
lokalizacją. N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854
365648. Dom, cena140000 zł - na wsi
25 km od Jeleniej Góry, dom nadaje
się do zamieszkania - wszystkie media,
nowe okna, szczelne pokrycie dachu. Lic.
11965 - 509 949 961
367039. Duże mieszkanie w centrum 117 m2, 5 pokoi, w dobrej cenie, 2500 zł/
m2, lic. 5877 - 500 122 446
366559. Dwupokojowe - w centrum
miasta, o powierzchni 80 m2, położone
na I piętrze kamienicy, po remoncie
kapitalnym. Mieszkanie nadaje się na
biuro lub gabinet. nPartner, lic. 4917 - 604
869 172
367892. Dwupokojowe, cena 120000
zł - ul. Moniuszki, Zabobrze. Mieszkanie
36 m2. Nieruchomości Partner, lic. 4917
- 604 508 308
367860. Dwupokojowe, Kiepury - cena
145000 zł i obejmuje umeblowanie
mieszkania. Wymaga jedynie odświeżenia, duży słoneczny balkon, niski
czynsz. Nieruchomości Otti, lic.13225
- 603 491 335
365683. Działka, Jeżów Sudecki - 1704
m2, piękne widoki, media, cena do
negocjacji. Więcej informacji Bartosz
Kordecki. Os. odp. Dorota Banaszak, lic.
10171 - 508 240 825
367896. Działka przy drodze - wylot z
Cieplic na Podgórzyn, 1500 m2, dopuszczenie usług turystycznych i handlowych
Cena 70000 zł. Nieruchomości Partner,
lic. 4917 - 604 508 308

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

367368. Działka w Podgórzynie - składająca się z dwóch działek budowlanych, o
powierzchni łącznej 2539 m2, w bardzo
dobrej lokalizacji, pełne nasłonecznienie,
wszystkie media. nPartner, lic. 4917 - 604
869 172
367385. Kawalerka 28 m/2 - Zabobrze,
I piętro, blok ocieplony, czynsz 140 zł.
Atrakcyjna cena. Osoba odp. Lic. 5627
Dominika Stępień Cichońska. Więcej
informacji: Wojciech Gęgotek - 662
009 700
367327. Kawalerka ul. Karłowicza - 29
m2 na I piętrze, w bloku po termomodernizacji, po generalnym remoncie, lic. 5877,
cena 100000 zł - 515 285 788
367003. Kawalerka w Cieplicach - 37
m2, na parterze, z malutkim ogródkiem,
łazienka po remoncie, ogrzewanie
gazowe. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 605 079 790
366463. Kiepury, okazja - słoneczne,
trzypokojowe mieszkanie, 61 m2, V piętro, drewniane podłogi, nowe okna PCV,
atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662 112 344
367867. Klasyczne, w kamienicy - 123
m2, na I piętrze, 4 pokojowe mieszkanie, zachowane w starym stylu, ładne i
zadbane. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 605 079 790
366595. Kochanowskiego, 58 m2 - lokal
na parterze, w nowym bloku. Idealne
miejsce na biuro, gabinet, lic. 9482 - 606
405 109
368082. Komfortowe trzypokojowe mieszkanie 61 m2 na Zabobrzu III z pięknymi widokami , X-piętro N. Żebrowscy,
lic. 8032 - 505 074 854
367428. Lokal w centrum - na parterze, w
okolicy Placu Ratuszowego (Mroczna 1).
Zapytaj o szczegóły. Kontakt: Kamil Żur,
kamilzur@nPartner.pl - 604 906 257
367417. M1 na Małej Poczcie - kawalerka
o powierzchni 27 m2, w idealnej lokalizacji. Poddaszowe, bardzo ciepłe, na III
piętrze w bloku z 2002 roku. Tylko 115000
zł, lic. 5524 - 503 111 466
367447. M3 na Zabobrzu - balkon,
rozkładowe, nowe okna, dobra cena.
Zapytaj o szczegóły. Zapraszam: Kamil
Żur - 604 906 257
366997. M3 po remoncie - 65 m2, na I
piętrze, z balkonem. Bardzo słoneczne
i ciepłe mieszkanie - okolice wzgórza
Kościuszki. CO i woda z sieci. Bezpieczna, spokojna okolica. Zapraszam do
obejrzenia, lic. 5524 - 503 111 466
365702. Mieszkanie - nowa cena - komfortowego mieszkania, 74 m2, przy ul.
Matejki, doskonałe także pod gabinety. N.
Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074 854
367430. Mieszkanie, ul. Słowackiego
- 2 pokoje, 46 m2, rozkładowe, balkon,
łazienka po remoncie.Tanio - Zapraszam:
Kamil Żur, kamilzur@nPartner.pl - 604
906 257
367416. Mieszkanie 2300 zł/ m2 - po
generalnym remoncie dwupoziomowe,
3 pokoje, w Dziwiszowie + garaż z piwnicą. Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz. Lic. 8761 - 660 359 500
366478. Mieszkanie 3 pokojowe - po
kapitalnym remoncie, blisko centrum, w
bloku po termoizolacji. Cena 162000 zł do
negocjacji. Lic. 10750 - 691 210 677
367322. Mieszkanie 57 m2 - bardzo ładne mieszkanie 2 pokojowe, o
powierzchni 57,33 m2, położone na III
piętrze, kamienicy w Centrum Jeleniej
Góry. Kamienica z nową elewacją, klatką
schodową i nowym dachem, lic. 5877 515 285 788
365676. Mieszkanie z garażem - 3
pokojowe, na II piętrze, w bardzo dobrym
stanie, na obrzeżach Jeleniej Góry, w
spokojnej lokalizacji, otoczonej łąkami i
lasami - 603 491 335
366989. Mieszkanie z ogrodem - 2
pokojowe, I piętro, bezczynszowe w
atrakcyjnej cenie. Os. odp. zaw.: R.
Żukowski. Lic. 7867. Więcej informacji:
Tomasz Zarychta - 508 240 828
367375. Mieszkanie za 83000 zł - 2
pokojowe, poddaszowe mieszkanie w
Sobieszowie u podnóża zamku Chojnik.
Ze względu na skosy ma powierzchnię
ok. 21 m2. Bardzo niska cena. Pilnie, lic.
5524 - 503 111 466
366389. Mieszkanie za 99000 zł - o
powierzchni 101 m2, w okolicach Jeleniej
Góry, do kapitalnego remontu.Atrakcyjna
cena. Os. odp. zaw.: R. Żukowski, lic.
7867. Więcej informacji:Tomasz Zarychta
- 508 240 828
367711. Mieszkanie, Zabobrze - ul.
Karłowicza 99000 zł. Nieruchomości
Karkonoskie, Lic. 6327 - 501 357 406,
756 436 051
367313. Miłków 60000 - 35 m2 do wykończenia Lic. 5877 - 500 122 446

366526. Mysłakowice, działki - budowlane różnej wielkości w całkiem nowej
lokalizacji w cenie 75 zł/m2. nPartner, lic.
4917 - 604 869 172
367366. Niższa cena - mieszkanie 2
pokojowe, 45 m2, II piętro, ul. Karłowicza.
Po generalnym remoncie. Atrakcyjna
cena 153000 zł. Lic. 7453 - 601 869
663
367253. Nowa cena - trzypokojowego
mieszkania 86 m2, przy Bramie Wojanowskiej. N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854
367418. Nowy dom, cena 275000
zł - w budowie w okolicy Jeleniej Góry,
powierzchnia 142 m2, działka 1240
m2, możliwość pełnego wykończenia
przez sprzedającego. Zapraszam na
prezentację. Marcin Chaszczewicz. Lic.
8761 - 660 359 500
366548. Nowy, do wykończenia - niewielki dom, w stanie surowym zamkniętym, z instalacją elektryczną, położony w
Mysłakowicach, na działce o powierzchni
900 m2, w atrakcyjnej cenie. nPartner, lic.
4917 - 604 869 172
366445. Okazja, ul. Kiepury - słoneczne
mieszkanie, 3 pokojowe, 61 m2, V
piętro. Nowe okna, drewniane podłogi.
Atrakcyjna cena 190000 zł. Lic. 7453 601 869 663
366584. Okazja, Piechowice - nowy
niewielki dom w Piechowicach, do
zamieszkania, od zaraz, lic. 9482 - 606
405 109
367886. Okazja, pilnie - 2 pozimowe, w
centrum Cieplic, 3 pokoje, kominek, okna
PCV, 87 m2, panele, piec 2 funkcyjny
gazowy. Cena 2250 zł/m2. Bardzo pilne,
warto. Nieruchomości - Sudety - 509
263 111
365897. Piękne, duże mieszkanie - w eleganckiej, spokojnej okolicy blisko centrum
JG.Artur Wowk; os. odp. D. Banaszak, lic.
10171 - 508 240 830
367044. Piętro willi w Cieplicach - willa 2
rodzinna, 5 pokoi, 2 łazienki, weranda,
taras, duży ogród. Lic. 5877 - 500 122
446
366590. Plac Ratuszowy, 35 m2 - I piętro,
niskie koszty utrzymania, ok. 100 zł z
ogrzewaniem, lic. 3454 - 693 539 967
366456. Podgórzyn Górny - rewelacyjna
działka budowlana, 4000 m2, pełne
uzbrojenie, górski strumień przy dolnej
granicy, teren nie zalewowy. Atrakcyjna
cena 155000 zł. Lic. 7453 - 601 869
663
367904. Sobieszów, 2 pokojowe - mieszkanie o powierzchni 50 m2. Rozkładowe,
słoneczne, II piętro. Cena 150000 zł. Lic.
11965 - 509 949 961
365695. Szeregówka w Cieplicach - ciche
osiedle, piękne widoki, dom po generalnym odświeżeniu, więcej informacji: Bartosz Kordecki, os. odp. Dorota Banaszak,
lic. 10171 - 508 240 825
367894. Świeradów Zdrój - mieszkanie
w kamienicy, 80 m2, dwa duże pokoje,
weranda, łazienka, WC, przedpokój.
Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
508 308
366542. Trzypokojowe - na ul. Noskowskiego, po remoncie, o powierzchni 63
m2, położone na VII piętrze wieżowca
po termomodernizacji. nPartner, lic. 4917
- 604 869 172
367251. Tylko 130000 zł - za komfortowe
dwupokojowe mieszkanie, 57 m2, w
centrum N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854
367246. Tylko 55000 zł - za dwupokojowe
mieszkanie z ogrodem w Kostrzycy N.
Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
367851. Widokowa działka budowlana
- Jeżów Sudecki, 1554 m2, słoneczna,
na wzgórzu, z pięknymi widokami na
Karkonosze. Woda, prąd i gaz na granicy
działki. Nieruchomości Otti, lic. 13225 603 491 335
367795. Zabobrze - mieszkanie 4 pokojowe, 82 m2, mieszkanie bardzo przytulne, słoneczne. NM, lic. 5877 - 500
122 447
365670. Zabobrze 39 m2 - 2 pokojowe,
loggia, 39,8 m2, okolice sklepu „Rondo”,
w dobrej cenie, lic. 10750 - 501 181 875
366765. Zielone tarasy - Cieplice, nowe
mieszkania i lokale usługowe dla Ciebie.
Budynek z windą, każde mieszkanie z
balkonem. TOMPOL SC - 518 959 151
366523. Zielone tarasy - nowe mieszkania w Cieplicach. 47, 49, 55 i 69 m2, każde
z balkonem, miejscem parkingowym.
Budynek z windą. Roksanes Ż. Lic. 7867
- 508 240 831
2 pokoje - cena 120000 zł, do remontu,
46 m2, lic.1749 - 609 043 414

2 pokoje - Na Zabobrzu. Atrakcyjna
cena. Os. odp. zaw.: Banaszak Dorota,
lic. 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
2 pokoje, super tanio - bez remontów,
świetna okolica. Artur Wowk, os. odp. D.
Banaszak, lic. 10171 - 508 240 830
2 pokoje, do remontu - cena 40000 zł,
lic.1749 - 609 043 414
2 pokoje, 29 m2 - I piętro, ul. Karłowicza.
Bez pośredników - 512 269 838
2 pokoje, na Kiepury - 42 m2, do wprowadzenia, nie wymaga wkładu finansowego. Cena 145000 zł do negocjacji. Lic.
8761 - 660 359 500
2 pokoje, ul. Malczewskiego - cena
163000, IV piętro, po remoncie, kuchnia
na wymiar i komandor, nowe okna, słoneczny balkon - 692 722 686
2 pokoje, z tarasem - zaciszna dzielnica,
I piętro. Cena 180000 zł, lic. 1749 - 609
043 414
2 pokojowe na Malczewskiego - 40 m2,
do wprowadzenia. Ewelina Jarząbek, lic.
10171 - 514 600 108
2 pokojowe na Zabobrzu - właściciel - 694
172 156
2 pokojowe w TBS - 50 m2, Kiepury, słoneczne, winda, balkon, bez pośredników,
odstąpię - 787 377 930
2 pokojowe, Zabobrze III - 62 m2, okolice
„pętli siódemki”, bardzo ciekawe mieszkanie. Lic. 8781 - 660 359 500
3 pokoje - przy Wiłkomirskiego. Os. odp.
zaw.: Baszak Dorota, lic. 10171. Więcej
informacji: Zienkiewicz Marta - 514
600 110
3 pokoje, na Kiepury - w bardzo dobrej
cenie. Mieszkanie po remoncie, do
zamieszkania. Lic. 5908 - 695 034 321
3 pokojowe - na Wzgórzu Roweckiego,
48 m2, parter bez balkonu, wyremontowane i umeblowane. Cena 210000 zł.
Bez pośredników - 791 855 180
3 pokojowe, w centrum - bez pośredników. Przestronne, ciche mieszkanie. 54,5
m2. Plac Ratuszowy, ogrzewanie z sieci.
Cena 185000 zł - 517 171 414
3 pokojowe, rozkładowe - mieszkanie we
Wrocławiu. 64 m2, ul. Hallera 5, blok IV
piętrowy. Mieszkanie na II piętrze, balkon,
piwnica, okna PCV, parkiet. Cena 390000
zł - 794 424 395
3 pokojowe, w centrum - Jeleniej Góry.
Cena 190000 zł. Fajne mieszkanko w
samym centrum miasta z loggią, kafle,
panele, wyposażenie. Lic. 3059 - 602
727 242
3 pokojowe, Zabobrze - z balkonem w
Jeleniej Górze, II piętro, atrakcyjna cena.
Os. odp, zaw.: R. Żukowski, lic. 7867.
Więcej informacji: Tomasz Zarychta - 508
240 828
32 m2, Plac Ratuszowy - dwa pokoje,
na I piętrze, niskie koszty utrzymania ok.
100 zł z ogrzewaniem , lic. 9482 - 606
405 109
35 m2, Plac Ratuszowy - mieszkanie
dwupokojowe, na I piętrze, niskie koszty
utrzymania, lic. 3454 - 693 539 967
4 pokoje, na ul. 1 Maja - w bardzo
dobrej cenie. Mieszkanie częściowo po
remoncie, 86 m2. Cena 215000 zł. Lic.
5908 - 695 034 321
47 m2, cena 133000 zł - po remoncie, lic.
1749 - 609 043 414
70 m2, ul. Noskowskiego - śliczne mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze. Jeldom, lic.
3059 - 600 434 800
72 m2, cena 125000 zł - mieszkanie do
remontu, blisko ścisłego centrum Jeleniej
Góry, niskie koszty utrzymania - 68 zł
czynsz. Mieszkanie w kamienicy na III
piętrze. Lic. 3059 - 602 727 242
Bliźniak - w Jeżowie Sudecki, ok. 150
m2. Lic. 5877 - 515 285 788
Budynek gospodarczy - „stodoła”,
położony na działce 1,8 ha, w tym działka
budowlana. 20 km od Jeleniej Góry. Lic.
5354 - 693 056 760
Centrum - nowe mieszkania. Cena już
od 2800 zł brutto za m2 - 697 397 297,
757 522 980
Do remontu - mieszkanie 2 pokojowe
w Cieplicach, przy Placu Piastowskim.
Cena 90000 zł. NM, lic. 5877 - 500
122 447
Dom - 3 sypialnie, salon, kuchnia garaż,
ogród, okolice Itermarche. Lic. 11965 509 949 961
Dom - przytulny dom w zabudowie
szeregowej, 3 sypialnie salon, kuchnia,
łazienka, garaż, zadbany ogród. Lic.
11965 - 509 949 961
Dom 12 km od Jeleniej Góry – piękny,
z dużą działką. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800

Dom 5 km od Jeleniej Góry - do niewielkiego wykończenia. Działka 1600 m2,
zagospodarowana - 665 036 679
Dom na wsi - lic. 5354 - 693 056 760
Dom w budowie - cena 230000 zł.
Pośrednikom dziękuję - 782 645 654
Dom w budowie - w Wojcieszycach, 142
m2, działka 1240 m2. Istnieje możliwość
wykończenia przez dotychczasowego
właściciela. Lic. 8761 - 660 359 500
Dom w centrum - Jeleniej Góry. Cena
350000 zł do negocjacji - 609 872 905
Dom w okolicy Jeleniej Góry - z pięknie
zagospodarowanym ogrodem, w atrakcyjnej cenie. Dobra lokalizacja. Lic. 8032
- 602 631 396
Dom w Piechowicach - okazja, bardzo
tanio - 604 988 292
Dom, 90 m2 - w Kowarach. Okazyjnie,
bezpośrednio - 667 252 525
Duże mieszkanie - z garażem i ogrodem, w okolicach Starej Kamienicy - 693
584 921
Duże mieszkanie 3 pokojowe - blisko
centrum Jeleniej Góry - 693 934 669
Duże tanie mieszkanie - 3 pokoje w
doskonałej lokalizacji. Okna z widokiem
na zielone podwórko. Artur Wowk, os.
odp. D. Banaszak, lic. 10171 - 508
240 830
Duże w centrum, pilnie – ładne, duże
mieszkanie, super tanio, świetna lokalizacja.Artur Wowk, os. odp. D. Banaszak,
lic. 10171 - 508 240 830
Dwa pokoje, Zabobrze I - cena 130000
zł, IV piętro, 47 m2, ładne, słoneczne, bez
pośredników - 883 371 457
Dwupoziomowe, po remoncie - 52
m2 i 20 m2. Piękna zielona, spokojna
okolica. W cenie garaż i zabudowa mebli
kuchennych + AGD. Cena 175000 zł do
negocjacji - 607 232 664
Działka budowlana, cena 50 zł/m2
- piękna, na zboczu w Komarnie, o
powierzchnia 3200 m2, doskonałe widoki.
Właściciel - 792 434 657
Działka 25 zł/m2 - w Mniszkowie koło
Janowic Wlk. Marcin Chaszczewicz, Lic.
8761 - 660 359 500
Działkabudowlana - w Wojcieszycach,
4271 m2 lub 2100 m2. Piękna okolica,
bez pośredników. Tanio - 608 810 644
Działka budowlana 1,2h - pomiędzy
Jelenią Góra, Sobieszów - Podgórzyn.
Przy drodze 366. Właściciel - 660 123
979
Działka, Przesieka - rewelacyjna,
budowlana, 4000 m2, pełne uzbrojenie,
górski strumień przy dolnej granicy, teren
niezalewowy.Atrakcyjna cena 155000 zł.
Lic. 7453 - 601 869 663
Działka rolno budowlana - 3.2 ha,
idealna pod budowę. Koło Świerzawy, 15
km od Jeleniej Góry. Wymarzony domek.
Tanio - 693 246 771
Działka w Kopańcu - z widokiem na
góry, 11 zł/m2. Lic. 8761 - 660 359 500
Działka, gmina Podgórzyn - budowlana, nasłoneczniona, w cichym, spokojnym miejscu, z dobrym dojazdem drogą
asfaltową, blisko tras spacerowych. 1800
m2, cena 120000 zł do negocjacji. Lic.
10750 - 691 210 677
Działka, Jeżów Sudecki - widokowa,
nasłoneczniona, widok na Karkonosze,
wśród nowych domów jednorodzinnych.
1500 m2, cena 180 zł/m2 do negocjacji.
Lic. 10750 - 691 210 677
Garaż murowany - w zabudowie szeregowej. W Jeleniej Górze, ul. Wiejska, przy
torach. Cena 18000 zł - 798 617 570
Garaż murowany - z kanałem i siłą,
przy ul. Ogińskiego, za kwotę 24000
zł - 501 584 022
Grunt rolny - cena 1 zł/m2. powierzchnia 1,98 ha, lic. 1749 - 609 043 414
Hale magazynowe, produkcyjne - teren
12000 m2 w Piechowicach. Tanio sprzedam lub wynajmę - 604 988 292
Kawalerka - na parterze w bloku,
blisko centrum, o powierzchni 25 m2, blok
ocieplony, klatka schodowa zadbana,
cicha okolica, w pobliżu park. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka do remontu - 25 m2.
Ścięgny. Cena 40000 zł, do negocjacji
- 504 278 275
Kawalerkado remontu - cena 35000
zł, lic. 1749 - 609 043 414
Kawalerka w Cieplicach - w nowym
budownictwie, 34 m2 - duży pokój,
kuchnia, łazienka, garderoba + piwnica.
Lic. 5877 - 515 285 788
Kawalerka, 29 m2 - I piętro, Zabobrze II. Właściciel - 514 000 838

og£oszenia / reklama
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Kawalerka, 36 m2 - na Zabobrzu III
. Mieszkanie środkowe, na II piętrze, do
zamieszkania od zaraz - 666 598 069
Kawalerka, 36m2 - okolica centrum,
nowy budynek. Cena 130000 zł - 793
276 386
Kiosk ruchu - w bardzo dobrym miejscu
na Zabobrzu - 605 224 576

Komfortowe mieszkanie - dwupokojowe przy Matejki, doskonale nadające
się nie tylko na cele mieszkalne, ale także
na gabinety. N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854

Ładna kawalerka - na II piętrze, o
powierzchni 30 m2, w centrum. Budynek
wielorodzinny, ogrodzony, spokojna
okolica, bardzo dobra lokalizacja, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071

Kompletnie wyposażone M2 - nowoczesne, na ul. Ogińskiego, II piętro, 54 m2.
Cena 205000 zł - 503 111 466

Ładne, słoneczne mieszkanie - 3
pokoje, 63 m2, okolice ZUS. Cena
195000 zł - 601 284 907
Ładne, tanie mieszkanie - w Dziwiszowie, bardzo fajne, nowe okna,
panele, kafle, 2 pokoje kuchnia, łazienka
i dodatkowy pokój ładnie wykończony
jako sypialnia (antresola). Lic. 3059 - 602
727 242
M3, pilnie - 65 m2 na IV piętrze, przy ul.
Elsnera . Tylko 3100 zł/m2. Mieszkanie
jest po remoncie, rozkładowe i słoneczne.
Lic.5524 - 503 111 466

M3, 70 m2 - dwupoziomowe z garażem.
Wymienione wszystkie instalacje, okna,
podłogi. W czynszu ogrzewanie i woda.
Leśne Zacisze. Cena 175000 zł - 607
232 664
Mieszkanie 2 i 1 pokojowe - 695
989 948
Mieszkanie 2 pokoje - 44 m2, na I
piętrze z balkonem, ogródek, ogrzewanie
gazowe. NM, lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, o powierzchni 48 m2, na wysokim
parterze, Zabobrze III, dobry standard,
klatka schodowa zadbana, czynsz 267
zł/m-c, cena do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na I piętrze,
o powierzchni 57,50 m2, budynek 9
rodzinny, II piętrowy, nowy dach, wyremontowana klatka schodowa, doskonała
lokalizacja. Czynsz 226 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na I piętrze,
po kapitalnym remoncie, o powierzchni
59,76 m2, wymieniono instalacje, nowe
okna i podłogi, budynek wielorodzinny,
blisko centrum, czynsz 180 zł/m-c. N.
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
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Mieszkanie 2 pokojowe - na III piętrze
w bloku, środkowe, o powierzchni 42 m2,
kuchnia w formie aneksu, podłogi panele
i kafle, ogrzewanie z sieci, czynsz 189
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na parterze, z
ogrodem, o powierzchni 51,44 m2, budynek 4 rodzinny, ogrzewanie kominkowe,
kuchnia osobna, czynsz 200 zł/m-c,
spokojna zielona okolica, atrakcyjna cena.
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, o powierzchni 38,9 m2, w bloku
IV-piętrowym, rozkładowe, środkowe,
słoneczne, wolne od zaraz, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu.
35,2 m2, parter, bez pośredników. Cena
124000 zł - 505 865 407
Mieszkanie 3 pokojowe - 48 m2, na
Wzgórzu Roweckiego, parter, bez balkonu, wyremontowane i umeblowane.
Cena 230000 zł. Bez pośredników - 791
855 180
Mieszkanie 3 pokojowe - 60 m2, na
parterze w bloku, w cichej i spokojnej
okolicy. NM, lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko
centrum, o powierzchni 57 m2, w bloku
IV piętrowym, rozkładowe, bardzo słoneczne, ciekawa aranżacja mieszkania,
ogrzewanie miejskie, czynsz 360 zł/m-c.
N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - cena 189000
zł. Jelenia Góra, zielona okolica, ładne, 67
m2, centralne ogrzewanie. Słoneczne,
środkowe, III piętro. Do odświeżenia 510 042 734
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 parterze
w bloku IV piętrowym, o powierzchni 59
m2, rozkładowe, cicha okolica, wyremontowana klatka schodowa, czynsz 335 zł,
ogrzewanie z sieci. N. Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum,
o powierzchni 71 m2, II piętro, kamienica
III piętrowa, mieszkanie rozkładowe,
wymaga niewielkiego remontu, doskonała lokalizacja, czynsz 220 zł/m-c. N.
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - w Dziwiszowie, po generalnym remoncie. 72
m2, dwupoziomowe. Pilnie. Marcin
Chaszczewicz. Lic. 8761 - 660 359
500
Mieszkanie 3 pokojowe - z małym
ogródkiem lub zamienię na mniejsze
- 665 504 557
Mieszkanie 4 pokojowe - w Cieplicach, o powierzchni 75,24 m2, II piętro,
budynek 3 rodzinny, wymaga remontu,
ogród przy posesji, bezczynszowe,
dobra lokalizacja. Nieruchomości
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie centrum - Jeleniej Góry,
do remontu, 130 m2 - 607 730 188
Mieszkanie do remontu - 50 m2,
z zabudowaniami gospodarczymi +
10 arów działki. Cena 100000 zł - 508
895 079
Mieszkanie na os. Orle - 3 pokoje,
na III piętrze, z balkonem i garażem.
Cena 185 000 zł. Lic. 5788 - 500
122 445
Mieszkanie nowe - w pełni umeblowane, bezczynszowe, na II piętrze, w
pobliżu centrum. 700 zł. plus media
- 504 032 410

og£oszenia
Mieszkanie pod działalność - 61 m2,
parter, centrum. Cena 150000 zł do
negocjacji. Bez pośredników. Kontakt po
godzinie 20:00 - 663 937 722
Mieszkanie w centrum - 2 pokojowe,
46 m2, II piętro, bardzo niskie koszty utrzymania. NM, lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry, 69 m2, w kamienicy, II piętro. Cena
135000 zł - 691 759 463
Mieszkanie w centrum - na III piętrze,
w kamienicy. Opłaty miesięczne 120 zł,
powierzchnia 58,20 m2. Cena 170000
zł. Sprzedam bez pośredników - 609
047 574
Mieszkanie w dobrym stanie - 3
pokoje, 60 m2, atrakcyjna lokalizacja. Okolice Małej Poczty. Cena do
negocjacji - 792 930 047
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe o powierzchni 33,60 m2, na
I piętrze, budynek wielorodzinny,
ogrzewanie gazowe, nowe okna,
duża łazienka, czynsz 50 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Kowarach - 37 m2,
po remoncie. Cena 95000 zł, do
negocjacji - 605 553 720
Mieszkanie w ok. Malej Poczty - 3
pokoje, kuchnia, łazienka, WC. Centralne ogrzewanie, okna plastykowe,
balkon - 501 171 866
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie
- dwupokojowe, 55,5 m2. Świeżo
po remoncie. Niedaleko drogi na
Kamieńczyk. Cena 190000 zł - 695
044 473
Mieszkanie własnościowe - dwupokojowe + poddasze, łazienka,
kuchnia i przedpokój. 54 m2. Pilne
- 796 491 790
Mieszkanie, 55 m2 - 3 pokojowe, 10
metrów od Kolegium Karkonoskiego,
10 min. do Tesco i szkoły podstawowej.
Cena 150000 zł - 500 454 936
Mieszkanie, 60 m2 - umeblowane, na
parterze, z małym ogródkiem i miejscem
parkingowym. Niski czynsz. Od zaraz 605 308 619
Mieszkanie, 79 m2 - na Widoku, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, ogród. Bez
pośredników - 510 129 927
Mieszkanie, okazja - cena tylko
135000zł, w centrum, 57 m2, dwupokojowe, po kapitalnym remoncie, z nowymi
meblami kuchennymi, przestronne. W
odrestaurowanej kamienicy. N. Ż. Lic.
8032 - 509 156 552
Mieszkanie, Plac Ratuszowy - III
piętro. Kuchnia, balkon, 80 m2, słoneczne
lub zamienię na dom - 692 712 710
Niższacena - mieszkanie 3 pokojowe, 2
poziomowe 100 m2, ul. Kadetów. Wyremontowany budynek, mieszkanie w pełni
urządzone, słoneczne i ciepłe. Tylko 2600
zł/m2. Lic. 7453 - 601 869 663
Nowe 3 mieszkania - pod biura, gabinety, bez umeblowania, blisko centrum,
ul. Sobieskiego. Bez pośredników - 502
478 280
Nowy bliźniak - lewy segment, z pięknymi widokami na góry, stan surowy
zamknięty, z możliwością wykończenia,
NM, lic. 5877 - 500 122 447
Ok. Małej Poczty - 3 pokojowe - 67 m2,
mieszkanie po remoncie. Jeldom, lic.
3059 - 600 434 800
Okazja, cena 220000 zł - za mieszkanie trzypokojowe w Szklarskiej Porębie.
108 m2. Os. odp. zaw.: Banaszak Dorota,
lic 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
Pół domu z ogrodem - po remoncie.
Cena 120000 zł. Lic. 1749 - 790 683
088
Przy ul. Słowackiego - mieszkanie dwupokojowe, 46 m2, I piętro z balkonem - N.
Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074 854
Przy ul. Wrocławskiej - 0,53 ha pod
stację, motel - 695 981 315
Punkt na Florze - bardzo dobrze prosperujący, z dziecięca odzieżą używaną
(Anglia). Możliwość dowozu towaru.
Okazja - 792 837 859
Sobieszów, tanio - M2 w kamienicy położonej w przepięknej okolicy, u
podnóża zamku Chojnik. Mieszkanie
ze skosami ma powierzchnię 21 m2,
istnieje możliwość dzierżawy działki o
powierzchni 800 m2. Cena - tylko 83000
zł, lic. 5524 - 503 111 466
Stary dom w Uboczu - z gruntem 0,39
ha, z pięknym widokiem na Izery - 606
438 110
Stragan-pawilon - przy ul. XX-lecia
w Jeleniej Górze - 605 209 150

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Super 2 pokojowe - w najściślejszym
centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie po
remoncie, z wyposażeniem. Super niskie
koszty utrzymania - 97 zł czynsz, z CO i
ciepłą wodą oraz kosztami eksploatacyjnymi. Ładne podwórko. Lic. 3059 - 602
727 242
Tania kawalerka - na I piętrze, w bloku
IV piętrowym, o powierzchni 26,50 m2,
czynsz 250 zł/m-c z funduszem remontowym, klatka schodowa zadbana, cena
do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400
- 669 620 071
Tanie mieszkanie - 3 pokojowe, o
powierzchni 59,10 m2, na III piętrze, słoneczne z balkonem, wymaga remontu,
niski czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Tanie, 2 pokojowe - na osiedlu XX-lecia,
parter 35 m2. Lic. 5877 - 500 122 446
Tanie, Piechowice - mieszkanie na
II piętrze - 52 m2 za 140 000 zł. - 500
122 445
Trzy pokoje - bardzo atrakcyjne. Pilnie,
tanio. Bez pośredników. Wszystko do
uzgodnienia - 512 269 844
Tylko 68000 zł - za budynek z możliwością na cele mieszkalne, z ogrodem,
w Jeżowie Sudeckim. N. Żebrowscy, lic.
8032 - 505 074 854
Tylko 85000 - Kawalerka blisko centrum, 27 m2, na I piętrze, do wprowadzenia - N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
W Podgórzynie - mieszkanie dwupokojowe ok. 40 m2, na I piętrze, po kapitalnym
remoncie, N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854
Z ogrodem i garażem - piękne mieszkanie w Cieplicach. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800
Zabobrze III - 3 pokojowe, 63 m2 na IV
piętrze. Jeldom, lic. 3059 - 600 434 800

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Bez pośredników - umeblowane,
3 pokoje, na Pl. Ratuszowym oraz
kawalerkę
Kawalerka - w pobliżu Akademii
Ekonomicznej - 604 221 464
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
Lokal, 49 m2 - w Janowicach Wielkich, na sklep lub inną działalność
- 600 386 436
M2, wyposażone - centrum Jeleniej
Góry. 1000 zł + prąd - 609 655 488
Mieszkanie - 44 m2 - 699 918 846,
514 913 182
Mieszkanie - 50 m2, Zabobrze - 605
533 862
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, 43 m2, słoneczne, z balkonem,
III piętro. Od października. 950 zł +
kaucja 1000 zł - 723 143 567
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, ul. Kiepury - tanio - 512
567 169
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach, spokojna okolica, miejsce
parkingowe. 800 zł + liczniki + kaucja
- 502 351 405
Mieszkanie spółdzielcze - 2 pokoje,
36 m2, na IV piętrze. Jelenia Góra, ul.
Kiepury. 550 zł + czynsz 190 zł + media.
Kaucja 1900 zł - 606 407 400
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 - 15 m2 - 668 519
457
Pół domu na wsi - tanio - 665 733
268
2 pokoje + ogródek - Jeżów Sudecki. 700
zł + liczniki. Od zaraz - 691 229 508
2 pokojowe - pełny rozkład, oddzielna
kuchnia. Zabobrze, bardzo dobry standard, 50 m2 , umeblowane. 1000 zł +
liczniki - 662 212 090
2 pokojowe - umeblowane mieszkanie,
w nowym budynku. 1000 zł + liczniki. Lic.
5627 - 514 600 103
2 pokojowe mieszkanie - umeblowane,
po remoncie, na dłuższy okres - 724
857 656
2 pokojowe, 70 m2 - umeblowane, w
spokojnej dzielnicy willowej w Cieplicach.
900 zł + liczniki - 728 961 030

3 pokoje - 1000 zł, lic. 1749 - 609 043
414
3 pokojowe - od 10 lipca do 30 września
- 515 366 442
72 m2, pod Jeleniami - mieszkanie: kuchnia, łazienka i 2 pokoje. Umeblowane.
800 zł + opłaty - 503 417 287
900 zł, w tym czynsz - 3 pokoje. Dzwonić
po 18:00 - 506 094 161
Apartament w centrum - Jeleniej
Góry. Wyposażony, luksusowy. Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604 508 308
Apartament w centrum - M3, 60
m2, wysoki standard, TV-LCD, wanna
z hydromasażem, lodówka, parking
podziemny, miejsce parkingowe przed
budynkiem, 1 min. od Pl. Ratuszowego,
widok na góry. Kontakt: Kamil Żur - 604
906 257
Atrakcyjny apartament - 65 m2, na
ul. 1 Maja, w nowej kamienicy. N. City, lic.
5908 - 609 500 019
Centrum, 90 m2 - piękne, słoneczne
mieszkanie w centrum Jeleniej Góry. 3
pokoje, kuchnia z meblami na wymiar i
AGD w zabudowie, łazienka, II piętro w
kamienicy, piwnica. 1100 zł + rachunki 693 503 602
Cieplice - lokal 30 m2, w ścisłym centrum- 697 397 297, 757 522 980
Dom, 70 m2 - w okolicach Jeleniej Góry,
z kominkiem, po kapitalnym remoncie,
umeblowany. Do tego ogród 400 m2.Od
zaraz. N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
Duży pokój - w pełni wyposażonym
mieszkaniu studenckim, blisko do centrum. Wolne od zaraz, do końca września
lub dłużej. Cena 350 zł plus rachunki - 511
156 236
Dwa pokoje - umeblowane i zadbane
mieszkanie. ABN Stępień, Lic. 5627 514 600 103
Dwupokojowe mieszkanie - w
nowym budynku, przy ul. Kraszewskiego
- 601 566 508
Dwupokojowe w centrum - nowe,
umeblowane, parking. Kontakt telefoniczny po godzinie 10:00 - 691 266 299
Kawalerka- o powierzchni 38 m2. Po
remoncie kapitalnym - 500 323 200
Kawalerka na Zabobrzu - umeblowana - 660 484 318
Kawalerka w centrum miasta - na
I piętrze, z balkonem, umeblowana i
wyposażona, z miejscem parkingowym.
Od zaraz. Cena tylko 850 zł. N. Ż. Lic.
8032 - 509 156 552
Kawalerka w centrum - nowa, umeblowana, parking. Kontakt telefoniczny po
godzinie 10:00 - 691 266 299
Kawalerka w Cieplicach - umeblowany aneks kuchenny, balkon, piwnica
- 501 039 240
Kawalerka, Zabobrze - IV piętro,
28 m2, czynsz 680 zł. Osoba odp. Lic.
5627 Dominika Stępień Cichońska.
Więcej informacji: Wojciech Gęgotek 662 009 700
Kawalerka, ul. Kiepury - komfortowa.
800 zł/m-c + liczniki, od 07.07.2010 - 695
943 795
Komfortowa kawalerka - w Jeleniej
Górze, 32 m2, ul. Krasickiego, umeblowana, słoneczna, nowe budownictwo,
balkon, WIFI, miejsce postojowe, bez
pośredników. 850 + liczniki - 606 283
031
Lokal - o powierzchni 70 m2, w centrum Karpacza - 608 021 462
Lokalbiurowo - handlowy - 50 m2, przy
ul.1 Maja. Parter, WC, parking. Cena 900
zł - 602 195 714
Lokal użytkowy - 21 m2, I piętro, 500
zł + prąd, Zabobrze III, więcej informacji:
Bartosz Kordecki, os. odp. Dorota Banaszak, lic. 10171 - 508 240 825
Lokal użytkowy - w bardzo dobrej
lokalizacji, 100 m2. Niska cena. Lic. 8032
- 602 631 396
Lokal użytkowy - w Podgórzynie 95
m2, po kapitalnym remoncie doskonale
nadający się np. na sklep wielobranżowy
lub inną działalność. Cena 1500 zł/m-cm
N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074 854
Lokal biurowy w centrum - ul. 1 Maja,
I piętro, 38 m2, koszt 1200 zł plus liczniki,
lic. 5524 - 662 112 344
Lokal w centrum - parter, 25 m2, bliska
okolica Placu Ratuszowego. Zapytaj o
szczegóły: Kamil Żur - 604 906 257
Lokal, 90 m2 - blisko centrum, z dużym
parkingiem, lic. 1749 - 609 043 414
Lokal, sala w Cieplicach - 286 m2,
doprowadzone media, przygotowany do
dalszych inwestycji - 609 337 331
Ładne mieszkanie - niedaleko KK, 51 m
2, dwa pokoje. 1100 zł plus energia, woda,
TV i Internet - 609 150 245

Magazyn, 110 m2 - ul. Okopowa 6.
Rampa, pomieszczenie biurowe -1500
zł netto - 604 569 485
Małcużyńskiego - trzypokojowe,
dwupoziomowe, mieszkanie częściowo
umeblowane, koszt 1200 zł plus licznik.
Wolne od 01.07.2010 r., lic. 5524 - 662
112 344
Mieszkania dla firm - 2 pokojowe,
umeblowane, świetna lokalizacja, faktura
VAT. Więcej informacji Bartosz Kordecki,
os. odp. Dorota Banaszak, lic. 10171 508 240 825
Mieszkanie - dwa pokoje, kuchnia
łazienka, w centrum Jeleniej Góry, od
zaraz - 667 119 538
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka, po kapitalnym remoncie, w
centrum Jeleniej Góry (ul. Okrzei). Cena
1000 zł/m-c + liczniki - 691 141 314
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, wyposażone, ul. Kiepury. 1200 zł,
w tym czynsz, kaucja - 502 399 088
Mieszkanie 2 pokojowe - z łazienką i
kuchnią z pełnym wyposażeniem, dla 3
lub 4 uczniów, studentów - 510 473 558
Mieszkanie 3 pokoje - umeblowane,
100 m2. Kuchnia, łazienka. Mieszkanie
z tarasem i miejscem na parkingu, 4
przystanki od KK i UE - 692 491 235
Mieszkanie 4 pokojowe - od lipca. II
piętro, centrum, 1100 zł/m-c. NKrol, lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie dla 4 osób - 2 pokoje, w
centrum Jeleniej Góry, na lipiec i sierpień.
TV, Internet, kuchnia, łazienka - 793
489 002
Mieszkanie na Zabobrzu III - od zaraz.
2 pokojowe, 36 m2, umeblowane. 750 zł
z czynszem. Kontakt po godzinie 19:00
- 693 977 936
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry. Salon, sypialnia, łazienka, kuchnia.
Umeblowane. Opłata 1000 zł + prąd. Lic.
5627 - 508 240 823
Mieszkanie w centrum Cieplic - 4
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
CO gaz i kominek. Pełne wyposażenie
- 509 921 231
Mieszkanie w Pasieczniku - 51 m2,
na parterze, łazienka i WC osobno - 660
449 652
Mieszkanie, 52 m2 - na ul. Złotniczej,
Jelenia Góra, 2 pokoje, umeblowane,
balkon, piwnica. 1100 zł + liczniki i kaucja
- 796 412 284
Mieszkanie, 70 m2 - w Cieplicach. 3
pokoje, kuchnia, garderoba, łazienka do
wynajęcia - 509 208 879
Mieszkanie, kawalerka - od zaraz. 41
m2. 700 zł, ogrzewanie i Internet w cenie.
Jeżów Sudecki + media - 607 464 623
Nowa hala, 235 m2 - ogrzewana,
z placem manewrowym, cena 4000
zł. Ewelina Jarząbek, lic. 10171 - 514
600 108
Park Sudecki, 38 m2 - dla firmy. Parter,
balkon, 850 zł + czynsz. 10 min. spokojnej
drogi do Karpacza - 602 463 191
Pokój - dla 1 lub 2 osób - 791 489
563
Pokój dwu osobowy - w mieszkaniu
studenckim, blisko centrum. 200 zł/os. +
opłaty - 502 161 453
Pokój w centrum - niezależny, Internet,
parking. Kontakt telefoniczny po godzinie
10:00 - 691 266 299
Pokój z kuchnią - w domku przy ul.
Wyspiańskiego, z osobnym wejściem.
Dla studenta i nie tylko - 880 490 649
Pomieszczenia biurowe - 2 pokoje,
kompleks, umeblowane, o łącznej
powierzchni 33 m2, w Jeleniej Górze 605 661 481
Pomieszczenie biurowe - przy ul.
Okrzei, wejście od ulicy, lokal wyremontowany ok. 20 m2 - 609 806 055
Powierzchnia- do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub inne
propozycje. Niskie ceny, teren chroniony.
Cieplice - 509 671 878
Przyjmę czwarta osobę - do mieszkania studenckiego na ul. Kraszewskiego,
od zaraz - 791 349 076
Szukam współlokatorki - do kawalerki
na ul. Różyckiego. 320 zł + media (ok.
50 zł) od osoby - 661 661 668
Umeblowana kawalerka - Internet,
spokojna dzielnica - 516 218 935
Wolny pokój od lipca - 2 osobowy,
w mieszkaniu studenckim. Mieszkanie
cieple, słoneczne, wyposażone i umeblowane. Internet - 603 852 277
Wyposażone i umeblowane - mieszkanie 2 pokojowe, na ul. Złotniczej. Nowy
blok, balkon, miejsce parkingowe. Wolne
od lipca - 606 331 315

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Dwa pokoje - kuchnia, łazienka, przedpokój na ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej
Górze lub zamienię na 1/2 domu - 606
101 372
Kawalerka- małe mieszkanie, piętro
domku w Mysłakowicach, Łomnicy,
Wojanowie. Chętnie umeblowane - 792
469 730
Lokal pod małą gastronomię - w Jeleniej Górze. Bez pośredników. Dzwonić
po 20:00 - 723 570 707
Lokal w Jeleniej Górze - parter lub I
piętro, minimum 2 pokoje - 509 375 412
Mały pokój - z kuchnią i łazienką, na
terenie Karpacza lub najbliższej okolicy
- 510 408 447
Pensjonat, pilnie - w Karpaczu lub w
Szklarskiej Porębie, standard obojętny.
Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660
359 500
Pokój - najlepiej centrum lub okolice,
od zaraz. Pilne - 663 055 962
Pokój, pilnie - z dostępem do kuchni i
łazienki - 667 556 844
Pokój - u samotnej Pani - 607 495
461
Pokój we Lwówku Śląskim - z dostępem do kuchni i łazienki - 667 556 844
Pomieszczenie magazynowe - ok.
20 m2 lub garaż, dobry dojazd. Mogą być
okolice Jeleniej Góry - 605 550 051
Spokojna para - umeblowane, 2
pokojowe mieszkanie, bez pralki. Do 700
zł + liczniki w centrum Jeleniej Góry. Od
lipca - 724 307 608

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Dwa mieszkania - na jedno duże - 694
823 469
Kawalerka25,1 m2 - w Orzyszu woj.
Warmińsko Mazurskie na Jelenią Górę
Kawalerkaw Karpaczu - w centrum,
na większe w okolicy Jeleniej Góry, Kowar
- 883 725 720
Ładna kawalerka - 31 m2 na duże,
może być komunalne i zadłużone - 604
620 100
Mieszkanie 2 pokojowe - 52,5 m2,
na I piętrze. Kuchnia, łazienka, weranda.
Mieszkanie rozkładowe, piece. Zamienię na kawalerkę, bez dopłaty - 695
408 641
Mieszkanie komunalne - w centrum
Kowar. 2 pokoje, 46 m2. Dobre miejsce
na działalność gospodarczą. Zamienię
na większe - 3 pokoje, z dopłatą lub
zadłużone - 505 910 591
Mieszkanie komunalne, 25 m2 - niski
czynsz, parter na większe - 500 490
882
Mieszkanie spółdzielcze - umowa
najmu, 24 m2, na większe w Cieplicach.
Może być zadłużone - 509 132 969
Mieszkanie, 48 m2 - I piętro, 2 pokojowe, w bardzo dobrym stanie, które
znajduje się przy ul. Karłowicza na mały
domek lub bliźniaka w Jeleniej Górze i
okolicy - 665 658 000
Mieszkanie, 90 m2 - z ogrodem i
werandą, na parterze, po remoncie, w
Cieplicach - na dom lub bliźniak w okolicach Cieplic - 663 577 540

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
20 lat, filigranowa blondynka - zaprasza
do siebie - 782 535 408
25 latek dla dojrzałej - nie interesuje mnie
sponsoring. Jelenia Góra. SMS - 517
736 819
37 latek szuka - dojrzalej kobiety - 666
512 372
Anielskie doznanie - i diabelskie
ssanie - 507 384 490
Apetyczna, szczupła blondi - 24l,
zaprasza na miłość grecką i nie tylko 880 973 717
Atrakcyjnapara - razem lub osobno
- 795 389 104
Brunetka i blondynka - zapraszają 883 480 531
Brunetka, niunia - zaprosi prywatnie
- 519 448 920
Delikatny francuzik - u starszej - 781
326 934
Dominacja - 661 524 389
Doskonały kwadransik - na Zabobrzu. Zapraszam od 9:00 do... - 880
096 365

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

DWIE blondynki - 22 latka, z biustem szósteczka i 26 latka z biustem czwóreczka,
zapraszają dyskretnych i kulturalnych
Panów - 883 427 396
DYSKRETNIE, wyjazdy też - głębokie
gardło i konkretna akcja - 661 524 389
DZIKA Natasza - do siebie zaprasza, na
nie zapomniane chwile - 507 384 490
FULL obsługa - mniam...24l. Blondynka.
- 880 096 365

GOTOWA na wszystko blondynka - o
kobiecych kształtów - 665 706 247
MĄŻ na godziny - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
MIŁOŚĆ grecka - 519 448 920
MŁODA brunetka, 20 lat - zaprosi miłych
panów - 504 444 967
NA całą noc - fajna pisia. Mniam. U mnie
lub u Ciebie. Dyskrecja - 880 096 365

NAMIĘTNA, dyskretna - spełni Twoje
fantazje - 665 706 247
NIE piękne lecz umiejętne - 885 319
656
NIEŚMIAŁALaura - dla Vipów, zaprasza
- 782 115 982
ON, po 30-tce - dla zdecydowanych Pań.
Proszę o SMS - 515 359 455
PANI Domina - dla uległych niewolników.
Wyjazdy także - 661 524 389
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POZNAM dziewczynę - z Jeleniej Góry kawaler, 33 lata, 180 cm wzrostu, wyższe
wykształcenie - 794 417 789
SYMPATYCZNY - dobrze sytuowany
pan z Niemiec, poszukuje milej i cieplej
partnerki życiowej, bez zobowiązań - 692
531 577
ŚLICZNE dziewczynki - zaproszą - 516
462 062
ŚREDNIO latek pozna - miłą, zadbaną i
dyskretną Panią. Mile widziana Pani Bi.
Jelenia Góra - 607 495 461
TRZY seksowne laski - zaproszą lub
dojadą - 880 096 365
U starszej - delikatny francuzik - 667
424 672
WIESZ co to rozkosz? - odwiedź mnie, to
się dowiesz. Prywatnie. Dyskrecja - 880
973 717

USŁUGI
BUDOWLANE
BRUKARSTWO - układanie kostki
betonowej i granitowej - 757 514 321,
608 658 351
CYKLINOWANIE, solidnie - montaż
podłóg, panele, cyklinowanie schodów, renowacja drzwi, malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
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

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

TELEFON DO BIURA

PRENUMERATA

75 76 78 975

PROMOCJA

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

Już od teraz
E
C
M
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R
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I
N
E
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S
OGŁO

5

zł
+VAT

Regulamin

e może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia ni
160 znaków
o się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazał do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
ej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowski
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PRACE remontowo - budowlane,
konserwatorskie, ogrodowe, drobne
naprawy, podjazdy, murki z kamienia.
Karpacz, Jelenia Góra i okolice. Firma
jednoosobowa - 506 140 865
REMONTY - tanio, szybko i fachowo.
Malowanie, szpachlowanie, panele,
regipsy, płytki, przeróbki wodno
- kanalizacyjne, ścianki G/K - 516
048 225
REMONTYmieszkań - 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 - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
BUDOWA od podstaw - wykonujemy
stany surowe zamknięte, ciesielstwo dekarstwo - 697 090 301
CENTRALNE ogrzewanie - kompleksowy montaż CO woda, gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z płaszczem
wodnym. Tanio i profesjonalnie - 696
484 516
CIEŚLA i murarz - wykonuję usługi takie
jak: stropy, schody, pokrycia dachowe,
usługi murarskie, tynkarskie. Okolice
Gryfowa Śląskiego - 783 919 182
CIEŚLA, dekarz - profesjonalnie - 697
090 301
DACHY, dekarstwo - pokrycia wszelkiego rodzaju. Montaż okien dachowych,
obróbek blacharskich, rynien - 609
654 791
DACHY profesjonalnie - najnowsze
technologie, wszelkie pokrycia, obróbki
blacharskie, rynny, okna dachowe,
odgromy. Szybko i terminowo - 602
730 084
DACHY, elewacje, remonty - ogrodzenia i mury oporowe z kamienia - 669
034 781
DOKŁADNIE i czysto - sufity podwieszane, gładzie, tynki, malowanie,
panele ,kafle. Przekonaj się jak niedrogo
możesz odmienić swoje mieszkanie 515 565 653
FIRMAZawa - kamieniarstwo, nagrobki,
układanie kostki brukowej - 607 740
737
IZOLACJE, wzmacnianie i docieplenia
- fundamentów starych budynków - 723
796 222
JUNKERSY, hydraulika - montaż pieców, kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego. Podłączenia - kuchenek - junkersów. Profesjonalista - 603
237 605
KOLEKTORYsłoneczne - profesjonalny
montaż, sprzedaż i serwis gwarancyjny
kolektorów słonecznych, szybko, tanio i
solidnie - 696 484 516
KOMINKI i wkłady kominkowe. Montaż i
stawianie kominów dwuściennych - 691
466 704
KOMINKI, wykończenia - kominki - obudowy, wykończenia, glazura, terakota,
mozaiki, montaż drzwi wewnętrznych,
adaptacja poddaszy - 782 846 106
KOMPLEKSOWE wykańczanie mieszkań - adaptacje strychów, docieplenia
domków. Konkurencyjne ceny - 692
067 234

OG£OSZENIA
KOPARKO - ładowarka - usługi roboty
ziemne, równanie terenu, zbieranie
humusu, wykopy pod fundamenty, nowa
silna maszyna, równe koła. Tanio - 785
535 629
KOPARKO - ładowarka - z wywrotką
do wynajęcia. Tanio i solidnie - 793
240 653
KOSTKAbrukowa itd. - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie itp.
oraz profesjonalne doradztwo. Faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie - 787 210
943, 511 545 064
MALOWANIE - dachów, domów, ogrodzeń, balustrad - 664 727 188
MĄŻ na godziny - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
MINIKOPARKA - małe wykopy, przyłącza gazowe, wodne, kanalizacja, prąd
- 608 134 616
MINIKOPARKA- wykopy pod ogrodzenie, fundamenty, w trudno dostępnych
miejscach itp. - 721 074 711
MINIKOPARKA Bobcat - do wynajęcia,
z operatorem - 793 240 653
MURKI i mury - ozdobne, ogrodzeniowe
i oporowe z kamienia - 669 034 781
MUROWANIE z kamienia - wykończenia wnętrze - 666 990 655
OCIEPLENIA - termomodernizacja i
kolorystyka elewacji - 509 565 541
OCIEPLENIE, elewacje - profesjonalnie, solidnie i tanio. Bezpłatne porady,
bezpłatna wycena. Faktura VAT - 608
026 379
PARAPETY, schody, kominki - z granitu.
Tanio - 512 600 552
PRACE brukarskie - podjazdy, ogrodzenia, schody - wszystko z kamienia.
Szybko, tanio i fachowo - 509 939 927
PRACE ziemne - koparko - ładowarka
JCB, koparka gąsienicowa, wozidło,
wywrotka, niwelator laserowy, zagęszczarka gruntu, młot wyburzeniowy,
pompa do wody - 500 454 936
PRZYJMĘ zlecenia na remonty - i wszelkie prace budowlane - 723 796 222
REMONTY - prace remontowe, wykończeniowe, aranżacje wnętrz, projekty.
Wysoka jakość i przystępne ceny mail:gabropastel@gmail.com - 794
319 451
REMONTY domów i mieszkań - elektryka, hydraulika, tynki, gładzie, glazura,
sufity podwieszane, adaptacje poddaszy,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
garażowej - 723 379 850
REMONTY kompleksowo - płytki, malowanie, płyt G-K, panele, tapetowanie i
wiele innych prac - 517 757 668
REMONTY kompleksowo - szybko,
tanio i solidnie - 783 255 751
REMONTY mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele ścienne i podłogowe. Inne prace remontowe - 721
924 294
REMONTY mieszkań, wykończenia gładzie, regipsy, panele itp. Artystyczna
dekoracja wnętrz. Od zaraz - 513 556
324
REMONTY od A do Z - jesteśmy firma
specjalizującą się w remontach mieszkań, domów, biur i sklepów jak i w
wykańczaniu nowych budynków. Oferujemy profesjonalne, solidne i szybkie
wykończenie w konkurencyjnych cenach
- 608 026 379
REMONTY od A do Z - kompleksowo,
profesjonalnie, solidnie i tanio. Bezpłatna
wycena, bezpłatne porady - 608 026
379
REMONTY, wykończenia - gładzie, tynki,
płytki, panele, regipsy, montaż drzwi i
okien - 518 854 126
„RENOMAX” ogólnobudowlane usługi remonty mieszkań domów, docieplenia,
elewacje, budowy - 606 508 723
TANIE piece CO - montaż, sprzedaż
pieców CO węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Wystarczy jeden
telefon, a przyjadę i wycenię. Mam
konkurencyjne ceny pieców i usług - 696
484 516
TECHNIKA grzewcza - kompleksowy
montaż CO woda -gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z płaszczem wodnym.
Tanio i profesjonalnie - 696 484 516
UKŁADANIE kostki brukowej - przyjmę
zlecenia po godzinach - 510 285 126
UKŁADANIE kostki z granitu - przy
pomnikach. Tanio i solidnie - 506 541
869
USŁUGI brukarskie - bruki, murki z
granitu, kamienia, klinkieru, łupka oraz
elementów gotowych. Kompleksowe
wykonanie i doradztwo - 723 379 850

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI budowlane - kompleksowo.
Remonty mieszkań, biur, sklepów,
pomieszczeń gospodarczych. Budowa
od podstaw - 509 565 541
USŁUGI hydrauliczne - 513 194 392
WYKONAM prace brukarskie - niedrogo,
po godzinach - 510 285 126
WYKONAWSTWO budowlane budowa domów - 882 673 482
WYNAJEM rusztowań - 200 m2, cena
od 40 gr./metr, dowóz do 20 km od Jeleniej 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
ANGIELSKI, karnet - „przed wyjazdem”, dla wyjeżdżających za granicę
na wakacje, do pracy - 4, 6 lub 8 lekcji.
Program dostosowany do potrzeb
ucznia - 791 998 632
ANGIELSKI z doświadczonym lektorem - korepetycje, konwersacje, business english, tłumaczenia. Pierwsza
lekcja gratis - 507 191 956
JĘZYK angielski - pomogę w nauce nie lekcje. Tylko na terenie Cieplic - 509
132 969
JĘZYK niemiecki - studentka V roku germanistyki tanio nauczy - 693 243 281
PISANIE prac - magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych z rożnych dziedzin.
Szybko, fachowo i terminowo. Wieloletnie
doświadczenie - 663 359 461
STUDENT filologii angielskiej - udzieli
korepetycji z języka angielskiego, wykona
tłumaczenie - 781 747 457
SZKOLENIA z przedłużenia paznokci metodą żelową, ukończone certyfikatem
międzynarodowym - 502 638 152

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
ELEKTRO - instalacje - remonty. Stare
i nowe - 515 565 811
HYDRAULIK, tanio - instalacje elektryczne - 697 320 304

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FOTOGRAF - ślub, wesele, impreza.
Atrakcyjne ceny - 605 695 742
FOTOGRAFIA ślubna i okolicznościowa - cena 600 zł. Szeroki zakres
usług. Zapraszam - 664 727 188

USŁUGI
MUZYCZNE
WESELA, imprezy - muzyka instrumentalno-wokalna. Różny repertuar. Muzyka akordeonowa. Ceny
umowne. „Muzyk Orkiestra” - 757
533 921, 692 046 727
ZESPÓŁ muzyczny R&A - wesela,
dancingi oraz inne imprezy. Cena do
uzgodnienia - 609 563 928
AKORDEON - na rożne okazje, ogniska, wesela itp. - 609 272 704
DJ na imprezy - wesela, festyny,
bankiety, 18-stki. Profesjonalnie i tanio.
Duże doświadczenie. Potężne nagłośnienie, oświetlenie i lasery. Kontakt tel.
lub GG 12997082 - 882 445 991
MUZYCZNY duet - wesela, bankiety,
dancingi. Tanio i solidnie - 609 851
863
ZESPÓŁ „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi - bogaty repertuar 604 186 987
ZESPÓŁ Merkury - z Jeleniej Góry to
dojrzały czteroosobowy zespół - 609
299 524
ZESPÓŁ muzyczny Topaz - wesela,
studniówki, imprezy okolicznościowe
- 693 295 832
ZESPÓŁ Saxband - wesela i inne
imprezy. Saksofon, akordeon. Muzyka
rozrywkowa, dyskoteka, biesiadna 609 325 082

USŁUGI
OPIEKA
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

PRYWATNY dom - Jesienny Liść”
oferuje: usługi pomocowe i opiekuńcze w domu klienta oraz pobyty osób
starszych - 516 067 924, 75 76 12 393
OPIEKA nad osobami starszymi - w
domu, na dojazdy i na miejscu - 600
545 787
OPIEKUNKA - do osób starszych. Niepaląca, kwalifikacje, prawo jazdy - 667
138 290
ZAOPIEKUJĘ się – starszą osobą lub
dzieckiem powyżej 2 lat. Jestem dyspozycyjna – 787 400 399

USŁUGI
RÓŻNE
BIURO Rachunkowe - KO-ALA- pełen
zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele
innych - W. Polskiego 54 obok sądu,
budynek NOT – alakow@onet.eu lub
601 837 677
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300, 075 75 242 66
BIURO Rachunkowe - poprowadzi
księgowość firmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej - 601 837 677
HYDRAULIK, tanio - łazienki, tanio 605 180 403

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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KARCHER - podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa
- 756 420 315, 609 600 807

ANTENY TV-SAT - montaż anten

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

osprzętu. Systemy antenowe dla hoteli

naziemnych i satelitarnych. Ustawianie
anten, usuwanie usterek, wymiana

i pensjonatów. Darmowa wycena - 603
117 054

ANTENY TV-SAT - montaż, serwis,
ustawianie. Telewizja na kartę. Polsat, N,
Cyfra +, sprzedaż zestawów telewizji na
kartę - 693 355 889
ARANŻACJA wnętrz - doradztwo, projekty, zabudowy kuchni, łazienek, pokoi.
Kompleksowo, atrakcyjne ceny, ciekawe
pomysły - 601 143 665

BIURO rachunkowe - usługi dla firm i
wspólnot mieszkaniowych, tanio - 605
248 272
BŁYSKAWICZNY kredyt dla firm - bez
zabezpieczeń. Wypłata środków nawet
do 24 h - 510 171 225
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CIĘCIE drewna opałowego - kompleksowe usługi pilarką spalinową, wycinka
drzew, przerzynka, rozłupywanie. 7 dni w
tygodniu. Atrakcyjne ceny - 665 574 629
EKOLOGICZNE oczyszczalnie - montaż, serwis ekologicznych oczyszczalni
ścieków oraz separatorów tłuszczu.
Szybko, tanio, solidnie. Wysokie rabaty
na komponenty - 603 237 605
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HYDRAULIK, montaże A-Z - awarie,
usterki naprawy modernizacje itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny. Złota Rączka - 500 505
002
HYDRAULIKA, kanalizacja, gaz - uprawnienia. Montaż kuchenek, junkersów,
wodomierzy, centralnego ogrzewania.
Awarie 24h - 604 922 815

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
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
ZWROT podatku z Holandii - do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia - 695 133 584

RESTAURACJA HEXA 66

ANTENY - Serwis CS-MONT montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT, naprawa, sprzedaż,
TV na kartę szybko, solidnie i z gwarancją
- 792 859 985

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

ANTENY satelitarne - montaże, ustawienia - 506 623 977

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

kuchnia polska
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INWESTYCJE - gromadzenie kapitału
na emeryturę, OFE - 601 594 442
KREDYT dla firm - bez zabezpieczeń.
Decyzja w ciągu 24 godzin - 510 171
225
KREDYT gotówkowy - szybko i bez
poręczycieli. Sprawdź ofertę 20 banków
w jednym miejscu - 510 171 225
KSIĘGOWOŚĆ dla firm - posiadamy
bardzo duże doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej. Biuro Rachunkowe
- 601 837 677
MALOWANIE - staranne malowanie,
tapetowanie, regipsy itp. Hydraulika,
elektryka itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny. Złota
Rączka - 500 505 002
MEBLOZABUDOWY, szafy itp. - pawlacze, garderoby, drzwi rozsuwane lub
klasyczne. Szybko, profesjonalnie i tanio,
a nawet taniej - 603 328 832
MONTAŻ mebli A-Z - tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Złota Rączka - 500 505 002
NAPISZĘ wniosek o dotację - na Twój
projekt, rozwój firmy. Rzetelnie, ceny do
uzgodnienia - 509 491 163
OKNA, drzwi, rolety - montaż. Szybko,
solidnie. Gwarancja - 609 272 704
OZDOBNE malowanie pokoi - dzieci i
wzorów ściennych - 664 727 188
PLANUJESZ wesele, urodziny - chrzciny
lub inną uroczystość? Czekoladowa fontanna jest doskonałym punktem integracyjnym każdej imprezy - 501 336 690
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dywanów - tapicerki meblowej, samochodowej.
Podciśnieniowe. Tylko profesjonalny
sprzęt i środki firmy Karcher ‘MarcusKarcher’ - 792 216 960
PODNOŚNIK koszowy - wynajem
nowoczesnego podnośnika koszowego
o dużej manewrowości i osiągach.
W koszu prąd 230V oraz oświetlenie.
Wystawiamy faktury VAT, polisa OC,
pełne uprawnienia - 605 326 223
PROFESJONALNE instalacje alarmowe - projekt, montaż, serwis. AlfaProtect instalacje teletechniczne. Bezpłatna
wycena. Alarmy, monitoring, domofony,
TV-SAT - 607 644 406
PROFESJONALNE strony WWW
- kompleksowa realizacja, doświadczenie, faktura VAT. GINGER ART
- 601 904 412
PROWADZENIE sklepiku szkolnego
- lub stołówki zakładowej itp. Własna
działalność - 606 508 723
REMONTY A-Z - starannie malowanie,
tapetowanie, regipsy itp. Hydraulika,
elektryka itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny.
Złota Rączka - 500 505 002
RENOWACJA pojazdów zabytkowych - naprawy powypadkowe,
wymiana skorodowanych elementów
nadwozia - 723 501 757
SERWIS okien - PCV, drewno, aluminium. Wymiana uszczelek, okuć, szyb,
konserwacja itp. - 606 508 723
SPAWANIE aluminium - skrzynie
biegów, miski olejowe i inne drobne
- 697 229 768
STRONY internetowe - tanio - 793
508 435
ŚCINKA drzew - w trudnych warunkach, za pomocą technik alpinistycznych lub podnośnika koszowego,
karczowanie i frezowanie pni. Wystawiamy faktury VAT, polisa OC, pełne
uprawnienia - 605 326 223
ŚLUSARSTWO - 663 393 415
TANIE przycinanie żywopłotów rożne kształty. Szybko i solidnie - 665
574 629
TŁUMACZENIA zwykle - polsko-angielskie i angielsko-polskie. CV, teksty,
instrukcje i inne. Szybko i profesjonalnie - 793 071 912
UKŁADANIE paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392
USŁUGI hydrauliczne - 513 194 392
WODOMIERZE i legalizacja - szybko,
tanio i kompleksowo. Wymiana, montaż i przeróbki. Plombujemy i legalizujemy, wyręczamy z wszystkich
formalności. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny. Złota Rączka - 500
505 002
WYPOŻYCZALNIA lawet - 601 573
558
WYRÓB, peklowanie i wędzenie swojskich kiełbas, szynek i boczków,
a także ryby. Dzwonić proszę w godzinach 7:00-10:00 lub 20:00-22:00 - 516
056 594

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

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

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

USŁUGI
ZDROWIE URODA

MARYSIA - sprzątanie w domu, ogrodzie, na cmentarzu - 507 517 170
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie dywanów - tapicerki meblowej samochodowej.
Tylko profesjonalny sprzęt i środki firmy
Karcher ‘Marcus-Karcher’ - 792 216
960
POMOC domowa - 15 lat doświadczenia.
Ugotuję, posprzątam. Do 5 h dziennie 724 085 009
PRANIE dywanów, wykładzin - oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Najtaniej w mieście. Dojazd gratis - 600
224 431
SPRZĄTANIE - biur, mieszkań, domów
- 695 151 461

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

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

PIESEK, w dobre ręce – 15 letni wilczur
szuka domu. Właściciele to starsi, schorowani ludzie, którzy nie mają siły zajmować
się zwierzakiem - 696 477 997
TAPCZAN - stan bardzo dobry - 604
906 400
ZIEMIAz wykopów - w Dziwiszowie - 695
981 315

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe, Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222
369
BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice
- 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk - 075 75 182 55, 607 222 369
NIEMCY– przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis - 075 75
182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe - Niemcy
południowe - 075 75 182 55, 607
222 369
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
BUS 8 osobowy - i laweta - 601 573
558
LOTNISKA, przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice.
Faktura VAT. Door to door - 607 763
204
PRZEWOZY na lotniska - Berlin - Drezno - Praga - Wrocław - Katowice - 605
146 753
PRZEWOZY osób - na lotniska, imprezy
okolicznościowe itp. Do sześciu osób 608 638 341
USŁUGI transportowe - samochód ciężarowy 7t. Z HDS 3t. - 507 576 765

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

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

LENA

USŁUGI
SPRZĄTANIE

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

GABINET Rehabilitacji i Terapii Manualnej, leczenie bólów kręgosłupa i
innych dysfunkcji narządu ruchu,
mgr Eryk Olszak - 75 613 74 28, 697
855 631
BADANIA kierowców - w Jeleniej Górze
- tanio - 667 604 754
MAKIJAŻ - ślubny, wieczorowy, okazjonalny. Profesjonalnie. Zapraszam
do salonu Centrum Urody, ul. Cieplicka
82, obok szkoły nr 6. Możliwy dojazd do
klienta - 787 369 052
PAZNOKCIE - pięknie pomaluję i ozdobię paznokcie u nóg - 10 zł - zapraszam
- 607 155 751
SOLARIUM, tipsy, manicure - zabiegi
na dłonie, makijaż na różne okazje.
Profesjonalnie i tanio. Omów się już dziś.
Centrum Urody, ul. Cieplicka 82 - obok
szkoły nr 6 - 787 369 052
TIPSY od 30 do 70 zł - żelowe, bogate
zdobnictwo. Z dojazdem do domu 7dni
w tygodniu. Żel na stopy od 35 zł (pilling,
masaż).Czesanie okolicznościowe (loki,
koki) - 601 580 344
TIPSY żelowe - profesjonalnie. Naturalny
wygląd. Gwarancja 4 tygodnie. Studio
fryzur Kinga, ul. Poznańska 26a - 606
975 441
TIPSY, tanio - od 25 zł stopy - żel, tipsy
żelowe od 40 zł, dłonie i stopy stylizacja,
żelowanie naturalnych paznokci, także
weekendy. Gwarancja trwałości - 661
305 201
ŻEL na tipsie - bądź na naturalnej płytce.
Cała kolorystyka bogatych zdobień.
Piękne paznokcie wizytówką kobiety 782 496 605

ZA DARMO
ODDAM
6 szczeniaków - w dobre ręce. 3 pieski
i 3 suczki. Szczeniaczki są kundelkami,
będą małe. Do odbioru za dwa tygodnie
- 883 729 403
KURS angielskiego CEAC - podstawy
hotelarstwo. Kasety magnetofonowe +
książki - 721 201 699

ZA DARMO
PRZYJMĘ
NAROŻNIK - rozkładany do pokoju 609 494 710
POSZUKUJĘ legitymacji studenckiej - nr 6994 Piotr B. Uczelnia WSM
Legnica - 791 293 650
STÓŁ i krzesła - do kuchni - 609 494
710
ZIEMIA - 510 243 111

SKUP aut - całych i powypadkowych - 663
393 415
AUTOSKUPzagotówkę-zlat1993-2010.
Osobowe i dostawcze, całe i powypadkowe,niezłomujemyaut-zawszeaktualne
- 664 200 250
AUTOZŁOMOWANIE - płacę za każde
zniszczone lub sprawne - 667 138 290
SKUPaut-całeipowypadkowe.Odbieram
własnym transportem - 693 828 283
SKUP aut za gotówkę - bezwzględnie
każde, całe i powypadkowe, osobowe,
dostawcze, ciężarowe, ciągniki i maszyny
rolnicze z opłatami lub bez, angliki i inne
równieżbezprawadorejestracji.Odbieram
własnym transportem - 604 899 303, 698
707 299
AUTOSKUP - powypadkowe i uszkodzone. Odbieram własnym transportem.
Również „angliki” - 721 721 666
USZKODZONE i cale - skupuję - 790

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

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

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

MOTORYZACJA
KUPIĘ
POWYPADKOWE, całe - skup - również
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
SKUP aut - stan obojętny, odbiór własny,
gotówka od ręki - 511 209 408
AUTOzłom,skupaut-całych,powypadkowych, w całości, na części, zaświadczenia
do wyrejestrowania - 531 588 345
CZĘŚCI do Renault 19 - po 1993 roku. 1.8
benzyna. Tylko w całości, może być bez
opłat, cena do 500 zł - 607 258 732

432 928
KAŻDE auto - powypadkowe i całe, najlepiej z LPG, stan i rocznik obojętny - 794
966 451
AUTOZŁOMOWANIE - samochodów.
Własny transport - 889 177 436
KAŻDE auto - gotówka od ręki - 889
829 776

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
AUDI 80 Quatro - pojemność 2300,
srebrny metalik, instalacja gazowa. Kontakt
wieczorny - 756 439 650

MAZDA323 F - 1995 rok, przegląd i ubezpieczenie do przyszłego roku. Cena 1500
zł - 504 476 123
MAZDA 626 - benzyna, 1995 rok, ważny
przegląd, ubezpieczenie, turkus metalik 511 669 240
OPONY - nowe i używane, felgi stalowe i
aluminiowe - prostowanie - 75 78 93 651
367957. BMW 520i - wszystkie części - silnik 2.0 24V 150 KM - 608 382 458
366109. BMW 520i 24V - 1990 rok,
sportowy wydech, sportowa kierownica,
silnik 150 KM, zarejestrowany w Polsce.
Cena2900 zł - 608 382 458
365727. BMW E 36 Compact - zarejestrowany, 1997 rok, pojemność 1.6 benzyna,
wspomaganie kierownicy, 2 poduszki
powietrzne, centralny zamek, elektryczny
szyberdach. Czyste, zadbane wnętrze,
bez korozji. Cena 7400 zł - 604 899 303,
698 707 299
365703. Daewoo Tico - zarejestrowany,
1998 rok, pojemność 800, cena 1700 zł 604 899 303/698 707 299
367241. Fiat Ducato max, tanio - 1997
rok, 2,5 diesel stan techniczny bez wkładu
finansowego, wizualny jak na zdjęciu, 3
osobowy, ładowność 1500 kg, wspomaganie kierownicy. Cena 5500 zł - 604 899
303/698 707 299
368080. Fiat Uno - zarejestrowany, 1994
rok, pojemność 1.4 benzyna, zadbany,
radio, centralny zamek + pilot + alarm,
ważne opłaty. Cena 1100 zł - 604 899
303/698 707 299
367289. Ford Orion - zarejestrowany, 1993
rok, pojemność 1.4 benzyna, zadbany,
radio, ważne opłaty. Cena 1200 zł - 604
899 303/69 870 7299
367917. Honda Legend - 2007 rok - 757
522 980
365694. Hyundai coupe - zarejestrowany,
1996 rok, pojemność 2.0 benzyna, 2 x
poduszka, wspomaganie kierownicy,
elektryczne szyby, zadbany, bez korozji,
welurowa tapicerka. Cena 6100 zł - 604
899 303/698 707 299
367293.Mazda121-zarejestrowany,1994
rok,pojemność1.3benzyna,zadbana,bez
korozji,radio,elektryczneszyby,bezkorozji.
Cena 2500 zł - 604 899 303/698 707 299
366106. Mazda 323C - 1995 rok, super
stan, silnik 1.4 16V, wspomaganie kierownicy. Cena 4350 zł + opłaty - 608 382 458
365680. Nissan Sunny - zarejestrowany,
ważne opłaty, ekonomiczny, pojemność
1.4 benzyna, 1995 rok. Cena 950 zł - 604
899 303/698 707 299

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

365765. Opel Corsa B - 1995 rok, pojemność 1.2 benzyna, zarejestrowany, silnik
ekonomiczny, radio, opłaty do 2011 roku.
Cena 1600 zł - 604 899 303, 698 707 299
367298.Peugeot206TD-zarejestrowany,
2000, rok, pojemność 2.0TD, silnik HDI, 4 x
poduszka,wspomaganiekierownicy,ABS,
centralny zamek+ pilot, elektryczne szyby,
zadbany, bez korozji. Cena 10800 zł - 604
899 303/698 707 299
367828. Przyczepa campingowa - nadaje
się stacjonarnie, bez papierów, na umowę
kupna-sprzedaży, 1992 rok, dwie sypialnie, zaplecze socjalne, zlewozmywak
kuchenka. Cena 1700 zł - 604 899 303,
698 707 299
365707.RenaultMegane-zarejestrowany,
1998 rok, pojemność 1.9 diesel, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 2 x
poduszka, zadbany, jeden właściciel. Cena
7400 zł - 604 899 303/698 707 299
366110. Renault Megane 19 - 1993 rok,
5 drzwi, elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, nie pognity. Cena 1700 zł - 608
382 458
365731.Samochodyod800zł-posiadamy
wiele aut rożnych marek, od 800 zł, zarejestrowane, sprawne technicznie - 604 899
303, 698 707 299
366107. VW Golf III 1.9 diesel - 1994 rok,
kombi, wspomaganie kierownicy, alufelgi,
hak. Cena 4200 zł - 608 382 458
366105. VW Polo, 1999 rok - klimatyzacja,
szyberdach,ABS,wspomaganie,poduszki
powietrzne,radio,książkaserwisowa,super
stan, wszystko 100% sprawne. Cena +
opłaty, 9200 zł - 608 382 458
366472. VW Sharan - zarejestrowany,
ważneopłaty,1997rok,pojemność1.9TDI,
pełnewyposażenie,zadbanewnętrze,bez
korozji. Uszkodzona lewa strona dachu z
relingiem, szyba tył i przód do wymiany.
Stan techniczny bdb. Cena 10500 zł - 604
899 303, 698 707 299

Alfa Romeo 155 1.6 - Twin Spark, 120
KM, 1997/1998 rok, sedan, stan bardzo
dobry - 726 534 933
Audi 100 kombi 2,5 TDI - ciemny granat,
1992 rok, alufelgi 17. Auto jest w bardzo
dobrym stanie. Cena 7500 zł do negocjacji
- 665 273 002
Audi A4 2.5 TDI kombi - czarne, 4x4, 170
KM, 6 biegów, 2004 rok, przebieg 170
tys. km, serwisowane w ASO, książka
serwisowa, zadbane. Cena 37000 zł - 609
806 055
Audi A4 po lifcie - sprowadzonazNiemiec.
1999 rok, z silnikiem 1.9 TDI. Nowy rozrząd,
paski, rolki. Stan bardzo dobry. Cena 15200 zł
donegocjacji-602772138
Audi 80 B4 - 1994 rok, pełne wyposażenie,
Alufelgi.Automatic – wersja Sport. Cena 3300
zł,donegocjacji.Sprzedamlubzamienię-726
505564
BMW 320is coupe - 1995 rok, granatowy
metalik, centralny zamek, klimatronik, elektryczne szyby, silnik Vanos 150 KM. Przebieg
180tys.km,książkaserwisowa.Cena6700zł
donegocjacjilubzamienię-726505564
Cinquecento 700 - części - wszystkie z
demontażu-661717183
Citroen Xantia 2.0 - stan super, opłaty do
2011 roku, 1994 rok. Cena 2700 zł do negocjacji.Zadbane-530888416
Chrysler Stratus LX cabrio - 1998 rok,
pełne wyposażenie. Cena 12000 zł. Do
wymiany skrzynia biegów/silnik 2.5 V6 24
W. Sprzedam lub zamienię na cabrio -726
505564
CzęścidoCitroenaAX1.4-1993rok.Posiadamsilnikiskrzynięorazpozostałeczęści.Lub
wcałości.Autopokolizji-513058645
CzęścidoFordaFiesty-wszystkiezdemontażu-510242940
Części do Renault Twingo, Clio - z demontażu.Innychmarekrównież-510522968

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 28 czerwca a 29 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.

Daewoo Lanos - 2002 rok, pojemność 1.4
+ gaz, alufelgi, centralny zamek + pilot - 602
445412
Daewoo Nubia - 1999 rok, pojemność 1.6,
16Vkombi,zielonymetalik,elektryczneszyby,
centralnyzamek,airbag.Dowymianymaska,
błotnik,lampyprzód,zderzak.Cena2500złdo
negocjacjilubzamienię-726505564
Fiat Ducato Maxi - 1996 rok, cena 4000
zł-514000838
Felgi i zderzaki - Skoda Octavia - felgi aluminiowe z oponami - 425 zł. Zderzak przedni,
używany - 70 zł. Zderzak tylny do M.VITO,
niemalowany,nowy-175zł-601611980
Fiat Bravo 1.4 - 1997 rok, przebieg 163532
km, wspomaganie kierownicy, elektryczne
szyby,alufelgi,klimatyzacja.Stanbardzodobry,
zadbany. Cena 6000 zł, do uzgodnienia - 510
158557
FiatCC-wsuperstanie.Opłatydo20.09.2010.
Niewymagawkładufinansowego.Cena1200
zł-530888416
Fiat CC 700 - 1996 rok, czarny z niebieską
maską. Sporo nowych części np. wydech,
akumulator, termostat. Cena 1300 zł do negocjacji-600217972
Fiat CC 700 - 1995 rok, ważne opłaty (przegląddopaździernika),standobry,autowciągłej
eksploatacji,cena1100zł-665733272
Ford Eskort 16V - 1993 rok, zadbany, centralny zamek + alarm, alufelgi. Sprzedam lub
zamienię-697259086
Ford Fiesta 1.3 - 1993 rok, na części. Cena
300zł-691411359
Ford Ka 1.3 - benzyna, rok produkcji 1998,
cenadouzgodnienia-600892057
Ford Mondeo - części - diesel i benzyna,
blacharka, lampy, zawieszenia i inne - 724
989953
Ford Probe 2.2 turbo GT - złoty metalik, klimatronic,elektryczneszyby,alarm,pilot.Wersja
USA,zarejestrowany,opłacony.Cena2200zł,
domałejnegocjacji-726505564
FordSierra2.3diesel-1989rok,elektryczne
szyby, centralny zamek, szyberdach - 725
465242
Honda Civic 1.5 - 90 KM, pomalowana
pięknie aerografem. Gorąco polecam - 695
979127
Komplet opon letnich - Continental 225/50
ZR16.Cena550zł-724521421
MazdaMXIII1.9V6-1993rok,sprawna,po
wymianie rozrządu, uszczelek pod głowicą,
płynów, oleju z filtrem. Alufelgi 14 letnie i nowe
zimowe.WażneOC-693960691
Mazda MX III 1.9 V6 - benzyna, 1992 rok,
czerwona, stan dobry. Cena 4000 zł do negocjacji-600783895
MB 100 - wszystkie części lub cały - 503
916286
MitsubishiColt1.3-2000rok,przebieg165
tys. km, wspomaganie kierownicy, ABS, RO,
poduszki powietrzne, klimatyzacja, niebieski
metalik.Cena8000zł-601869663

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 27 czerwca 2010 a od 28 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.

Nissan Sunny - 1996 rok, z ważnym ubezpieczeniem i przeglądem. Pojemność 1.6
benzyna.Cena1000zł-791751776
Opel Combo Tour 1.7 - 2002 rok, przebieg
146000km.Kupionyiserwisowanyudealera.
Cena15000zł-501730367
OpelCorsa1.2-1996rok,niebieski,centralny
zamek, używany przez kobietę, wymieniony
rozrząd, tylne hamulce i pompa paliwowa.
Cena4300zł-791730467
Opel Corsa 1.2 - 1997 rok, benzyna, biały, 3
drzwiowy,centralnyzamek-513059167
OpelCorsa B - 1997 rok, cena 1300 zł - 607
162320
Opel Corsa B – silniki ecotec, zawieszenia,
blacharka, wnętrza. Tanio. Jelenia Góra. Z
możliwościąmontażu-603054031
Opel Corsa B 1.0 - 1999 rok, przebieg 55
tys. km, ABS, wspomaganie kierownicy, koła
zimowe,garażowany,pierwszywłaściciel,stan
bardzodobry.Cena8000zł-506213674
OpelKadett1.4-3drzwiowy,1991rok.cena
600zł,brakopłat-693828283
OpelOmegaB-kombi-509230476
Opel Omega B - kombi 2.0 16V z gazem
(sekwencja),1997rok,klimatyzacja,elektryczne
szyby,automatycznaskrzynia,radioCD,przegląd do końca roku, 100% sprawności. Cena
8000zł-665888718
OpelVectra1.8+LPG-1994rok.2poduszki
powietrzne, centralny zamek, szyberdach.
Cena2100zł-510354556
Opel Vectra B – wszystkie części. Skrzynie,
zawieszenia, blacharka. Tanio. Jelenia Góra
-603054031
Peugeot306-kołaiczęści-felgizoponami
w stanie bardzo dobrym i części z demontażu
-693828283
Peugeot 306, Seat Ibiza I - BMW E36
320i coupe, Mercedes bus 207, 209 oraz
wiele innych aut - części z demontażu - 697
715286
Polonez Caro – 1992 rok, 1.9 diesel, stan
bardzie dobry, cena do uzgodnienia - 660
312445
Polonez Caro 1.5 - 1992 rok, hak i LPG
wbitewdowód.Biały.OCdokońcaroku,jeździ.
Brak przeglądu, słaby akumulator. Cena 550
zł-694437683
Przyczepatowarowa - Niewiadów N-260
c,1994rok-507069021
RenaultClio-2003rok,1właściciel,kupiony
w salonie, przebieg 90000 km, garażowany.
Cena12500zł-698227172
Renault Clio 1.2 - 1990 rok, cena 1600
zł-883461393
Renault Clio III - 2003 rok, 1.5 DCI (diesel).
Cena12000złdonegocjacji-669570313
Renault Espace I - pojemność 2.0 + instalacja gazowa. Rozrusznik do wymiany. Cena
douzgodnienia-663641262
Renault Kangoo 1.5 DCI TD - 2004 rok,
osobowy, zielony. Pierwszy właściciel, stan
bardzodobry-601581359
RenaultMegane1.9TDI-kombi,2003rok.
Pilnie-600055702
Renault Megane Clasic - zarejestrowany,
1997rok,pojemność1.6benzyna,elektryczne
szyby, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek,ABS, sterowanie
radiem w kierownicy. Zadbana, bez korozji.
Cena4500zł-604899303,698707299
RenaultTwingo-1994rok,pojemność1.2,
półautomat.Cena1800zł-600589754

SeatCordobazgazem-1995rok,2poduszki
powietrzne, szyberdach, wspomaganie,
regulacjakierownicy.Zadbany,zarejestrowany,
ważneOCiprzegląddo01.2011r.Gratisradio
ipokrowce-693137321
Seat Toledo 1.9TDI - do jazdy lub na części.
1995 rok. Badania techniczne + opłaty do
grudnia. Opony zimowe. Cena 2000 zł - 692
507060
Seicento 1.1 - 2001 roku, przebieg 78
tys. km, wspomaganie kierownicy, uchylne
szyby, stan bardzo dobre. Cena 5900 zł - 663
193427
SeicentoSX-2000rok,instalacjagazowa,
elektryczne szyby, alarm, CD. Stan bardzo
dobry.Cena4900zł-511699191
SkodaFabiaHTP1.2-2004rok,standobry,
przebieg 54 tys. km, bogate wyposażenie,
pierwszy właściciel. Cena 18000 zł - 609
047574
Skoda Favorit 1.3 + gaz - stan dobry, w
ciągłej eksploatacji. OC do 4.2011. Cena 1100
zł-607258732
SkodaFelicia - 1998 rok, silnik 1,6 benzyna.
Ładnealufelgi.Pierwszywłaściciel.Stanbardzo
dobry.WażneOCiprzegląd.Wsiadaćijeździć
-792072223
Skuter - opłacony i zarejestrowany. Sprzedamza1500złlubzamienięnaSimsona-605
517370
SkuterwłoskiMalaguti-markaF10,czarny,
zarejestrowany, ubezpieczony, z kufrem i
kask. Cena 900 zł - 721 030 538
Skuter, pilnie - cena 1700 zł - 511
872 502
Suzuki Swift 1.3 - 1990 rok, stan bardzo
dobry, czarny metalik. Nowe opony, opłaty
do listopada 2011 roku. Cena 1350 zł - 530
888 416
Tłok i cylinder do motocykla - KTM EXC
450 - 665 645 032
VW Corrado 1.8 + gaz - 1992 rok, super
sprzęt grający, opony zimowe - 693 947
783
VW Golf III - 1993 rok. Posiadam wszystkie
części do tego modelu - 501 443 180
VW Golf III 1.4 - benzyna, 1995 rok - 503
712 677
VW LT benzyna + gaz - cena 2600 zł.
Tanio - 609 150 129
VW Passat 1.8 - 1991 rok. Posiadam
wszystkie części do tego modelu - 501
443 180
VW Passat B5 sedan - 1999 rok, pojemność 1.8 turbo, biała skóra, climatronic,
alufelgi, książka serwisowa, stan idealny
- 509 282 666
VW Passat kombi Turbo E - benzyna,1.8,
1998 rok, kolor czerwony metalik, sprowadzony,zarejestrowany,alarm,klimatyzacja,
alufelgi, stan bardzo dobry - 665 945 886
VW Sharan 1.9. TDI - zarejestrowany,
ważne opłaty, 1997, pełne wyposażenie,
zadbanewnętrze,bezkorozji.Uszkodzona
lewa strona dachu z relingiem, szyba
tył i przód do wymiany, stan techniczny
bdb. Cena 10500 zł - 604 899 303, 698
707 299

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno rozpałkowe, świerkowe połupane w wiązkach 2,50 zł/szt. - 609
298 218, 605 857 016
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Hulajnogaelektryczna-bardzotanio
- 757 533 921, 889 332 546
Magielelektrycznystojący-wał90cm,
wys. 95 cm - 511 669 240
Maszyny stolarskie - samoróbki i
wyrówniarka silnik 4 kW. Frezarka silnik
35 kW. Piła tarczowa z wózkiem silnik
7 kW. Kontówka z dociskiem silnik 35
kW - 885 040 959
Meble młodzieżowe, ława, 2 fotele
w kolorze jasnym. Stan bardzo dobry.
Długość segmentu 340 cm, wysokość
210 cm - 605 316 770
Rower - turystyczno-rekreacyjny,
model Pasadena 26 - Victus, damka.
Stan bardzo dobry - 757 526 153
Tapczan - półka - 75 755 20 20
Czarna kurtka i spodnie - na motor,
rozmiar 42, skórzane. Cena 250 zł - 728
896 454
Drewno rozbiórkowe - ze stuletniego
domu - 509 296 640
Kiosk, 12 m2 - bez lokalizacji, z możliwością dostawy - 509 949 961
Kurs angielskiego CEAC - podstawy
hotelarstwo. Kasety magnetofonowe +
książki - 721 201 699
Odkurzacz bezprzewodowy - Electrolux Ergorapido 2 in 1 ZB 2812, wraz z
ładowarką.Wbardzodobrymstanie.Cena
300 zł - 502 799 575
Odzież używana - niemiecka - 25 zł/kg,
dziecięca-supersort,orazpościel-10zł/kg.
Odzież angielska - 35 zł/kg - 792 837 859
Rower męski - cena 120 zł - 728 896
454
Sprzęt gastronomiczny - 510 042 794
Szafaprzedpokojowa-tanio-kolorolcha,
stan nowy, z lustrem, szufladami, półkami.
Wymiary: wysokość 190 cm, szerokość
100 cm, głębokość 40 cm - 603 949 143
Używaneciuchy-cena1,50zł/kg.Ponad
100 kg. Likwidacja sklepu - 728 896 454
Waga elektroniczna - sklepowa, do 15
kg - 510 042 794
Wózek wielofunkcyjny - firmy ABC. Spacerówka, gondola, fotelik samochodowy.
W dobrym stanie. Cena 1100 zł - 510
297 882

RÓŻNE
KUPIĘ
Laptop na chodzie - cena do 400 zł.
Dzwonić po 18:00 - 723 930 278
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Folkowe rytmy pod Chojnikiem
W ludowych klimatach zabrzmiały tegoroczne Dni
Sobieszowa połączone z czesko-polskim festiwalem folkloru, których areną była w
minioną sobotę polana pod
górą z ruinami – symbolem
dzielnicy Jeleniej Góry.

gwiazdy, która przyciągnęłaby tłumy.
Ciekawa, aczkolwiek długa impreza,
wzbudziła średnie zainteresowanie.
Nie pomogło nawet piwo, którego w
tym roku nie zabrakło.
Andrzej Raj i Wojciech Łabun
otrzymali tabliczki Zasłużonych dla
Sobieszowa przyznawane przez sympatyków dzielnicy. Rozstrzygnięty
został także konkurs na najładniejszy
Choć wystąpiło kilkanaście ze- ogródek przydomowy. W kategorii
społów ludowych z Czech i Polski, a domy jednorodzinne zwyciężyli
także – wieczorem – grupa rockowa D a nuta i Janusz
– świętu miasta zabrakło
Ciukowie. Gorąco zrobiło
się, gdy zaczął grać
czeski
zespół

The Hound Dogs. Takiego rockandrollowego grania dawno już nie
było pod Chojnikiem. Licznie zebrani
tańczyli i świetnie się bawili. Ludzie
wracali się na polanę by wspólnie
posłuchać zespołu. Około 22:00
zakończyła się całodniowa impreza.

Prowadzący imprezę
Agata Szmigrodzka i
Tadeusz Rybicki mieli
mnóstwo atrakcji do
zapowiedzenia.

(Gabi)
FOT.
GABI

FOTOREPORTA¯

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

21 czerwca 2010 r.

Dwie dekady wolności
Śródmieście Jeleniej
Góry dziś i w 1991 roku.

Co miastu
dało te 20 lat?
Maciek Ryłkiewicz
jeleniogórzanin

Poprawiła
się komunikacja miejska, chociaż
w nocy ciężko d o s t a ć
się na peryferia. Dobrą
zmianą
również jest
m o ż l i wo ś ć
otworzenia własnej działalności gospodarczej. Na pewno na
pochwałę zasługuję poprawa
wyglądu śródmieścia. Drogi w
naszym mieście w porównaniu
do Wrocławia są zdecydowanie
lepszej jakości. Minusem jest brak
miejsc pracy dla młodych ludzi
po studiach.

Ewa Terej
jeleniogórzanka

Rzadko
mam okazję
uczestniczyć
w życiu Jeleniej Góry.
Wydaje mi
się, że kiedyś
było więcej
imprez przeznaczonych
dla dzieci. Na pewno wizualnie
przez te lata zyskały dzielnice,
czyli Sobieszów, Cieplice.

Radni lewicy –
spotkanie po latach
Przecierali dziewicze
ścieżki samorządności lokalnej, a efekty ich pracy
można zobaczyć dopiero z
perspektywy czasu. W miniony wtorek obchodzono
20. rocznicę działania samorządu w Jeleniej Górze. Po
latach spotkali się pierwsi
radni, wszyscy prezydenci
i wojewodowie związani z
naszym miastem po 1990
roku.
Najpierw Kazimierz Piotrowski,
radny pierwszej
kadencji, pokazał
w Książnicy Karkonoskiej swoje
archiwalne
zdjęcia ilustrujące początek
samorządu
lokalnego. Był
pierwszy przewodniczący
rady miasta
Andrzej Grochala, dotarła

jego
zastępczyni i późniejsza
prezydent
oraz przewodnicząca
rady
Zofia
Czernow. Obok siebie
stanęli Robert Prystrom, Jerzy Liber
i Włodzimierz Śniatecki, radni Klubu
AWS z lat 1998 – 2002. Pojawił się ich
klubowy kolega Jerzy Łużniak (trzymał się nieco z boku), a także Wiktor
Prystrom. Dotarli wojewodowie
jeleniogórscy: Jerzy Nalichowski
i Janusz

Klub AWS – częściowo
znów razem

Magdalena
Florczykowska
jeleniogórzanka

W Jeleniej Górze
powstały hipermarkety,
obwodnica.
Rynek miasta i główne
ulice zostały
odrestaurowane. Niestety, w Sobieszowie zamknięto i zdewastowano basen. Nie ma w tej dzielnicy,
tak jak kiedyś, przemysłu.

(notowała Gabi)

mechanizmy
Pezda.
Radny Roman Sałako – f u n k c j o n o I wielu,
dziś prezes Uzdrowiska wania miasta
w i e l u Radny Roman
– zaznaczył
Cieplice
i n n y c h Kwaśnicki, bardziej
Marcin Zawigości.
ła. – Minione
– Warto znany jako były prezes z g r o m a d z o - dwudziestolecie było czasem nadbyło! – po- KRUS
ny m z a w k ł a d w rabiania zaległości cywilizacyjwiedział
nych. Następne lata powinny
K a z i m i e r z P i o - rozwój Jeleniej Góry. Zebrani
być czasem przyspieszenia i
trowski, który w c h w i l ą c i s z y
rozwoju
latach 1990 – 1994 uczcili pamięć
W uznaniu zasług prabył wśród architek- samorządowcowników urzędu, którzy
tów rodzącej się ców, którzy nie
najdłużej pracują w masamorządności. d o c z e k a l i t e j
gistracie, prezydent MaOdpowiedział tym rocznicy. Sumurek Obrębalski wręczył
samym na pytanie jąc dokonania
kilkudziesięciu osobom
zawarte w tytule samorządu w milisty gratulacyjne. Części
wystawy „Czy warto nionym 20-leciu
uhonorowanych na sali
było”. M a rc i n Z a w i ł a
nie było. Uroczystość zaN a powiedział, że są
kończył koncert uczniów
ekspo- one kolosalne. –
PSM II stopnia oraz toast.
z y c j e Dziś tyle się mówi
Degustowano także
s k ł a d a o rewitalizacji.
olbrzymi tort w
się kil- W 1990 roku
formie flagi
k a d z i e - tego słoJ e siąt zdjęć. wa nikt
Por tret y n i e
r a d n yc h
(niektórych już nie
l e n i ej
ma wśród
Góry.
nas), dokumentacja
Konrad
stanu miasta
Bogusław Gałka, były
Przezdzięk
z początku lat
wiceprezydent miasta:
FOT.
90., zdjęcia z
przed laty, i obecnie z
KONRAD
różnych wyJerzym Nalichowskim
jazdów, debat,
PRZEZDZIĘK

spotkań. Dodał
też, że koszty związane z wystawą poniosła jego małżonka. Marcin Zawiła
wtrącił, że Książnica
Karkonoska nosi się
z zamiarem odkupienia zdjęć samorządowca.
Później zebraAndrzej Grochala z
ni przeszli do
byłymi radnymi (na
Filharmonii Dolmałym zdjęciu prowadzi
nośląskiej, gdzie
obrady w 1990 roku)
hejnałem jeleniogórskim rozpoczęła się oficjalna uroczystość 20-lecia samorządu. Każdy
zaproszony dostał okolicznościowy z n a ł , a t o
medal i pamiątki. Prezydent Marek właśnie tam- Staruszek samorząd
Obrębalski podziękował wszystkim ten samorząd
rozpoczął re- Marcin Zawiła – pół żartem pół serio – wyliczył, że samorządna Jelenia
monty znisz- Góra ma znacznie więcej lat. Bo za początek miasta samorządowego
c z o n y c h można uznać rok 1508 i ówczesne edykty króla Władysława Warz a b y t k ó w. neńczyka, które umożliwiały wybieralność władz. Trzeba tylko od tej
Zbudował
też praktycz- ciągłości odjąć 46 lat systemu centralizmu komunistycznego.
nie z niczego

Wyróżnieni urzędnicy na wspólnej
fotograﬁi z prezydentami Jeleniej Góry.

Taśmy prawdy
Zebrani obejrzeli archiwalne filmy z 1990 roku przygotowane przez
Zbigniewa Dygdałowicza. Na taśmie zarejestrowano – między innymi –
wybór Marcina Zawiły na stanowisko prezydenta Jeleniej Góry. Są także
wypowiedzi senatora Ziemi Jeleniogórskiej prof. Jerzego Regulskiego,
współtwórcy ustawy samorządowej z 8 marca 1990 roku, Honorowego
Obywatela Jeleniej Góry.
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Marcin Zawiła, Marek Obrębalski,
Hubert Papaj i Andrzej Grochala,
pierwszy szef rady miasta po 1990
roku.

Wystawa Kazimierza
Piotrowskiego: warto
było!
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