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NA TOPIE

AWANS TYGODNIA

Józef Pawłowski
asystent poselski

Fot. Konrad Przezdzięk

Nowa rola dla znanego już z różnej działalności
byłego oficera LWP. Były etatowy członek zarządu
miasta (w latach 1998 – 2002), ex-radny nazywany
drzewiej „panem prezydentem”, aktywny działacz ruchu Niezależnej Inicjatywy Europejskiej powiązanej
ideologicznie z gadzinówką Jerzego Urbana, a także
przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw
Dziecka Józef Pawłowski został asystentem poseł
Elżbiety Zakrzewskiej (Unia Pracy), która przejęła
mandat tragicznie zmarłego Jerzego Szmajdzińskiego. Nowy asystent gorliwie pracuje informując media
o każdym kroku pani poseł w Parlamencie. Czy ta
aktywność wiąże się z chrapką na powrót do rady
miasta w jesiennych wyborach? Przyszłość pokaże.

(tejo)

Parlamentarzysta i działacz Platformy Obywatelskiej, któr y do
Sejmu został wybrany z okręgu
jeleniogórsko-legnickiego, został w
minionym tygodniu trzecią – co do ważności – osobą w państwie. Po premierze
Donaldzie Tusku, prezydencie Bronisławie
Komorowskim, marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna dopełnił rozdziału kluczowych
stanowisk w państwie jako powyborczych łupów
PO. W Jeleniej Górze rzadko widywany z pewnością nigdy nie osiągnie cząstki charyzmy śp.
Posła Jerzego Szmajdzińskiego. Nie przeszkadza
to jednak działaczom w podkreślaniu zasług G.
Schetyny dla naszego miasta i regionu. Teraz z
pewnością będzie miał jeszcze mniej czasu, aby na
miejscu przypomnieć się swoim wyborcom. Ci za
rok mogą o nim już nie pamiętać. Zapamiętają na
pewno podobieństwo marszałka do Shreka, które
zauważył premier Donald Tusk.

(tejo)
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Bo tata i mama za dużo piją
Policjanci podczas interwencji
domowej zatrzymali kompletnie pijanych rodziców, którzy
sprawując opiekę w takim stanie nad trójką swoich dzieci
mogli stworzyć zagrożenie
dla ich życia i zdrowia. Jest też
podejrzenie, że para znęcała
się nad pieskiem.
Do zdarzenia doszło w minioną
środę około godziny 19.30. Według
zgłoszenia kobieta i mężczyzna znęcali się nad psem. Funkcjonariusze w
we wskazanym mieszkaniu zastali

66-letniego mężczyznę, który oświadczył, że w mieszkaniu nie ma psa. Z
sąsiedniego pokoju wybiegł jednak
kilkumiesięczny piesek, wyraźnie zaniedbany, niedożywiony z widocznymi
ranami na pysku.
– Mężczyzna oświadczył, że zwierzę
należy do jego 34-letniej córki. W
mieszkaniu tym przebywał również jej
37-letni mąż i trójka dzieci w wieku od
8 do 13 lat – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka policji.
Rodzice i dziadek byli nietrzeźwi. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie
kobiety i jej ojca wykazało blisko 2 promile, a ojca dzieci – 3,4 promila alkoholu.
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Prowadzący poloneza zajechał w miniony piątek drogę
zmierzającemu w kierunku Wrocławia kierowcy auta
marki Citroen. Do zdarzenia
doszło przy ulicy Wincentego
Pola na wysokości przystanku
„Tunel”.

przyspieszył, stracił panowanie nad
kierownicą i grzmotnął w znajdującą
się po przeciwległej stronie barierkę
ochronną. Na szczęście z naprzeciwka
nie jechał żaden samochód. Na chodniku nie było też pieszych. Wskutek
zdarzenia nikt nie ucierpiał. Sprawca
został ukarany mandatem. Policja apeluje do kierowców o zwiększoną czujność,
która bywa osłabiona panującymi od
Kierowca poloneza wyjeżdżając kilku dni upałami.
z zatoczki zagapił się i nie zauważył
(quente)
jadącego w stronę Wrocławia citroena.
FOT.
ADRIANNA
Doszło do kolizji, po której – z nieznaKRZYWULICZ
nych powodów – sprawca mocno

Dzieci były zaniedbane, a dwójka z nich
uskarżała się na bóle brzucha. Zostały
przewiezione do szpitala.
W mieszkaniu panował bałagan i
wszędzie porozrzucane były butelki po
wódce, puszki po piwie i kieliszki. Rodzice zostali zatrzymani w policyjnym
areszcie do wytrzeźwienia. Zwierzę
umieszczono w schronisku.

AWANTURA PRZY HUŚTAWCE
Poważnych obrażeń ucha
we w n ę t r z n e g o d o z n a ł
15–letni chłopak, którego
uderzył rówieśnik w trakcie sprzeczki o miejsce na
huśtawce.

przeciwnika, w wyniku czego
ten doznał pęknięcia bębenka –
poinformowała podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka policji.
Poszkodowany i jednocześnie
prowodyr całego spięcia trafił do
szpitala na obserwację. Nie wiado(tejo)
mo, jak doznany uraz wpłynie na
Do zdarzenia doszło 6 czerw- zmysł słuchu nastolatka.
Jeśli okaże się, że rodzice opiekując się w ca na basenie miejskim przy
(tejo)
takim stanie dziećmi stworzyli zagrożenia ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze.
dla ich życia i zdrowia, wówczas grozić im Poszkodowany pokłócił się ze
swoim rówieśnikiem o miejsce
może kara nawet do trzech lat pozbawienia na huśtawce. – Wówczas do akcji Nieletni sprawca odpowie za uszkodzenie
wolności. Policja sprawdzi także, jak zatrzy- wkroczył inny 15-letni chłopiec. ciała kolegi przed sądem rodzinnym.
Chciał pomóc koledze i uderzył
mani traktowali zwierzę,

Fot. Konrad Przezdzięk

Grzegorz Schetyna
marszałek Sejmu RP
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Strażak ochotnik podpalaczem! Muzeum w kadrze
Mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego żyjący od kilku tygodni w psychozie ognia, odetchną. Policja zatrzymała
dwóch sprawców podpaleń,
którzy puścili z dymem –
między innymi – stodołę
wraz z wyposażeniem
wartym dziesiątki tysięcy złotych.

spalenie w nocy z 25 na 26 czerwca
budynku gospodarczego wraz z sianem i maszynami rolniczymi, gdzie
straty pokrzywdzonych wynoszą nie
mniej niż 40 tys. zł.
– Ponadto wspólnie ze swoim 19-

Dodatkowo 19-latek odpowie za kradzież
lampy i znaku drogowego na terenie
gminy Jeżów Sudecki. Podpalacze trafili do
policyjnego aresztu. Za podpalenia grozić
im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci wystąpili z wnioskiem o
aresztowanie strażaka ochotnika.

REKLAMA

Dzieci, gimnazjaliści i licealiści, których pasją jest fotografia, mogą wziąć udział w
konkursie „Muzeum Karkonoskie w obiektywie – moje
wspomnienia”.

z dniem 22 kwietnia 2011 roku, a
rozstrzygnięcie nastąpi 15 maja 2011
roku w Noc Muzeów. Wówczas też
laureaci dostaną nagrody.
Konkurs ma na celu propagowanie i rozbudzanie w młodszym
pokoleniu zamiłowanie do sztuki i
kultury. Będzie to także okazja do
Czasu na nadesłanie zdjęć w róż- promocji muzeum.
nych technikach fotograficznych
Inspirację mogą stanowić imprezy
jeszcze jest sporo. Termin upływa
w ramach Muzealnego
(tejo)
Lata, warsztatów, w któFOT. POLICJA/ANGELA
rych trakcie można poznać sekrety eksponatów
Muzeum Karkonoskiego.
Najbliższe odbędą się 13
lipca o godz. 10. 30 oraz
dzień później o godz. 10.

letnim kolegą podpalili co najmniej
cztery altanki. Przestępstw tych
dopuścili się w ciągu ostatnich kilku
tygodni. Strażak-ochotnik z podpaleń uczynił sobie źródło dochodu, a
zarobione w ten sposób pieniądze
przepijał – mówi podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka prasowa
policji.

(tejo)
FOT. TEJO
Prace należy przesyłać na adres: Muzeum Karkonoskie ( Dział Oświatowy) ul. Matejki 28,
58-500 Jelenia Góra. Nadesłane prace, ich publikowanie, jak i prawa autorskie przechodzą
na własność organizatora.
REKLAMA

O zdarzeniu informowaliśmy dwa tygodnie temu
(tekst „Dorwać podpalacza!”). Policjantom – ku
uldze mieszk ańców –
udało się
namierzyć i
zatrzymać
sprawców
kilku podpaleń,

do których w minionych miesiącach
doszło w Jeżowie. To dwóch mężczyzn w wieku 19 i 24 lat. Wpadli w
minioną środę.
Jak ustalili funkcjonariusze, pomysłodawcą podpaleń był 24-letni
strażak –ochotnik, który jako jeden
z pierwszych był na
miejscu zdarzenia i
gasił ogień. Ma on na
koncie
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Wieści z USC

Od 26 czerwca do 2 lipca Urząd
Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze zarejestrował 27 aktów urodzenia, 24 akty
zgonów oraz 21 aktów małżeńskich.

Poradzą publicznie

Rozpoczęły się prace nad utworzeniem Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Będzie to organ opiniodawczy i konsultacyjny, w którego
skład wejdą przedstawiciele rady
miasta, prezydenta oraz organizacji
pożytku publicznego.

Rozróba przy mostku

Kilka osób pobiło w miniony piątek
późnym wieczorem jeleniogórzanina,
który w pobliżu garbatego mostku
wracał z dzieckiem od lekarza. Policja nie udziela żadnych informacji.
Jak udało nam się ustalić, powodem
napaści był konflikt między poszkodowanym a jego towarzyszką życia. Do
sprawy wrócimy.

Kto zbuduje termy?

Do 23 lipca miasto czeka na oferty
w przetargu na roboty budowlane
dla projektu „Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej”. Projekt jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 2013.

AKTUALNOŒCI / OPINIE
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Oszustka zwróci trzy miliony?
Pięć lat wiezienia w zawieszeniu na dziesięć lat
próby, 25 tys. zł grzywny
oraz stuprocentowe naprawienie szkody, czyli zwrot
skradzionych ponad 3 mln
zł i zakaz prowadzenia
działalności gospodarczej
– taki wyrok w jeleniogórskim Sądzie Okręgowym
usłyszała w miniony czwartek Anna H. była pracownica banku ze Zgorzelca.
Anna H., była pracownica Banku Polskiej Spółdzielczości S.A
zgorzeleckiego oddziału okradała
klientów banku od 2003 roku do
grudnia 2008 roku. Śledztwo w
tej sprawie zostało wszczęte przez
prokuratora w styczniu 2009 roku.
W jego trakcie okazało się, że oskarżona podrabiała podpisy klientów,
albo okradała ich wpłacając na
swoje konto przynoszone przez
nich pieniądze.
– Podejrzana przyznała się do
popełnienia zarzuconego jej czynu,
złożyła obszerne wyjaśnienia i deklarację w zakresie zwrotu na rzecz
pokrzywdzonych wyprowadzonych

Przesłanie prezydenta mia- jeszcze zachować sztafetę pamięci i
sta do przyszłych pokoleń, pozostawić przyszłym pokoleniom
wydania czasopism regio- kolejną pamiątkę współczesności.
Całość – wraz z zawartością
nalnych, zapis wiadomości telewizyjnych na
specjalnym nośniku
i monety okolicznościowe – to wszystko
znalazło się w szklanym pojemniku, który – zapakowany w
mosiężną tubę – w
miniony czwar tek
zamocowany został
w jabłku wieńczącym
Dwa lata temu kapsułę czasu
ratuszową wieżę.
zabetonowano przy ratuszu.

pieniędzy. Wówczas zastosowano
wobec niej środki zapobiegawcze o
charakterze wolnościowym – mówi
Ewa Weglarowicz-Makowska, zastępca prokuratora okręgowego w
Jeleniej Górze.
Choć ówczesny dyrektor banku,
w którym pracowała oszustka,
wiedział o całym procederze w
czerwcu 2008 roku, Anna H. została zwolniona z pracy dopiero
w grudniu 2008 roku. Mężczyzna
niczego bowiem nie podejrzewał.
Zewnętrzne kontrole i roczne
bilanse nie wykazywały bowiem
żadnych nieprawidłowości. Co
do udowodnionej kwoty, kobieta
obiecała, że przeleje na konto
300 tys. zł, które zwróci osobom
poszkodowanym.
– Pieniądze te przelała, ale w
trakcie śledztwa okazało się, że
pochodzą one z kont innych klientów. Ponadto Anna H. była na tyle
perfidna, że udała się do jednego
z klientów chorego na nowotwór,
przedłożyła mu dokumenty dotyczące likwidacji rachunku bankowego, a jednocześnie podłożyła
mu dokument na mocy którego
pieniądze z jego rachunku zostały
przelane na jej konto – wyjaśnia

prokurator Ewa WęglarowiczMakowska.
Oskarżona sama zgłosiła
się do prokuratury w lutym
2009 roku, bo jak stwierdziła,
pieniądze były jej potrzebne,
ponieważ nieustalone osoby
żądały od niej haraczy. Te
okoliczności zostały bardzo
szczegółowo zbadane przez
prokuraturę i oczywiście nie
potwierdziły się.
Śledczy długo zastanawiali się, czy wnioskować
dla Anny H. o wyrok kary
bezwzględnego więzienia
czy kary z jej zawieszeniem. – Stwierdziliśmy,
że korzystniejszy dla
pokrzywdzonych osób
będzie wypuszczenie
oskarżonej na wolność,
by mogła naprawić poczynione szkody. Dotychczas nie udało
nam się bowiem ustalić, gdzie
wyprowadzane były pieniądze.
Przelewane były one bowiem na
konto, a następnie wybierane w
okienku w banku, po czym ślad po
nich zginął – mówi prokurator Ewa
Węglarowicz-Makowska.

(Angela)

Mama pomagała i się nie przyznała
Zarzuty udziału w przestępstwie usłyszała też matka skazanej, Bożena W., która
wypłacała z konta swojej córki znaczne kwoty pieniędzy. Bożena W. nie przyznaje
się jednak do winy. Twierdzi, że nic nie wiedziała o przestępczej działalności córki,
bo była przekonana o tym, że prowadzi ona działalność, która pozwala jej osiągać
tak wysokie dochody.

Tuba pamięci na szczycie ratusza

przyszłych pokoleń. W liście szef
miasta nawiązał
do wyjętych 8
czer wca tego
roku z mosiężnej tuby dokumentów i gazet
pochodzących z
lat 1880 – 1883
oraz z roku
1923.
– Cenny depozyt historii
przekazany
Samorządowcy, choć dwa
przez
władze
miejskie
wieku XIX
lata temu już jedną kapsułę
– przedstawił 8 lipca jeleczasu zamontowali pod popiersiem niogórzanom prezydent Marek Obrę- i XX uzupełniamy o współczesne dojelenia w Rynku, postanowili raz balski, który odczytał przesłanie do kumenty, z nadzieją, że przysłużą się

kolejnym pokoleniom jeleniogórzan
i zaświadczać będą o fascynującej,
wielokulturowej historii Jeleniej Góry
zwanej Perłą Karkonoszy – czytamy
w dokumencie.
Do kapsuły trafiło wydawnictwo
poświęcone
900-leciu
miasta,
tegoroczne

numery Biuletynu Jeleniogórskiego,
po jednym numerze Jelonki, Nowin
Jeleniogórskich, Polski Gazety Wrocławskiej oraz Gazety Wojewódzkiej.
Są też cyfrowe zapisy wiadomości
telewizji: Dami i Karkonosze Play na
wyjątkowo odpornym na działanie
czasu nośniku. Najcenniejszym
elementem w kapsule jest srebrna
moneta okolicznościowa: 40 jeleni
w drewnianym etui.
Tuba została wykonana ze specjalnego szkła przez pana Borowskiego
z Warty Bolesławieckiej. Szkło da
obojętne środowisko papierowym
eksponatom, co pozwoli na przedłużony czas zachowania –
powiedział Janusz Nagórny, doradca prezydenta
miasta.

Szklaną kapsułę w mosiężnej tubie
w asyście szefa Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego oraz dziennikarzy
włożył do jabłka wieńczącego wieżę
ratusza pracownik firmy wysokościowej Helios. Kto w czasie, który przed
nami, pierwszy odczyta przesłanie
współczesności? Tego nie wie nikt.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Wyglądające z daleka na niewielkie
ratuszowe jabłko jest w istocie
imponujących rozmiarów.

Marek Obrębalski z pracownikiem ﬁrmy
Helios trzymają tubę w przedsionku
ratuszowej wieży.

Skarby sprzed lat
W wyciągniętej z jabłka 8 VI zniszczonej
mosiężnej tubie były gazety, w tym
dwa numery dziennika „Merkur”, sprawozdanie Zarządu Miasta za 1879/80
[druk], Wykaz jeleniogórskich urzędów
i urzędników] z 1880 roku [druk],
rękopis sprawozdania Izby Handlowej

Jeleniogórsko-Świerzawskiej, Księga
adresowa Jeleniej Góry z 1881 r., a także
Sprawozdanie Gimnazjum Królewskiego,
mieszczącego się w siedzibie dzisiejszej
„handlówki”. Był także spis członków
Riesengebierges Verein, Towarzystwa
Karkonoskiego, oraz cennik produktów
żywnościowych, który obrazuje postęp

inflacji w latach 20 XX wieku. Włożono
tam także zdjęcie przedstawiające ratusz
w remoncie, wykonane zapewne we
wspomnianym okresie (daty brak). Najpewniej w 1947 roku, podczas mocowania polskiego orła na szczycie wieży, do
kapsuły dostali się szabrownicy, którzy
ukradli pozostawione tam monety.
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VIP-y na wakacjach
Nie wszyscy samorządowcy mają wolne. Co robią
latem?
Pytała Angela
FOT. TEJO

Grażyna
Malczuk,
radna SLD
– Póki co robię remont domu, więc o urlopie
jeszcze nie myślę. Natomiast w sierpniu
z synem, jak co roku wyjadę na żagle na
Mazury, na dziesięć dni.

Grażyna Malczuk, Krzysztof
Mróz,
Groźnie na budowie

W miniony piątek jedna z bram na
budowie Pasażu Grodzkiego spadła
na sześcioletniego chłopca. Dziecko
trafiło do szpitala. Przyczyny zdarzenia
ustala policja oraz Państwowa Inspekcja
Pracy.

Milej pod Chojnikiem

Na dwa etapy podzielono zagospodarowanie terenu rekreacyjno–sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego i Kamiennogórskiej na Osiedlu
Żeromskiego i Makuszyńskiego w
Sobieszowie. Na początek powstanie
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
z poliuretanu. Miasto ogłosiło przetarg
na to zadanie.

Kierowca z klasą

Słowa podziękowania dla kierowcy
autobusuMZKnumerboczny700liniinr
9,orazdyspozytoraMZK,kierujeKingaz
rodzicami. 3 lipca o godz. 15.35 kierowca
obsługiwał kurs z dworca głównego do
Górzyńca.Znalazłioddałzgubionyprzez
pasażerkę telefon komórkowy.

Promocja na żonę

Mieszkaniec Złotoryi (57 lat) zabrał
swojej starszej żonie dowód osobisty i
z jego pomocą wyłudził bezpłatny bon
towarowy o wartości 90 zł. Posłużył się
też paragonami innych klientów. Grozi
mu kara do ośmiu lat więzienia.

Bogd
an Ko
ca
dyrektor Teat
ru im. Norwid
a
– Wa k a c je
spę
udałem się sa d za m w G re c ji , d o k ą d
mo
to długi dys chodem. Wydaje się, że
tans, ale oko
ło dwa tysią
kilometrów w
ce
jedn
na długi wee ą stronę to tyle, co wyjazd
kend w Aust
ralii.

Jerzy Le
nard
zastępca prezydenta
Jeleniej Góry
– W tym roku nie
mam w najbliższym
czasie urlopu, więc
nie mam też planó
w
na wakacje. Póki co
, czeka mnie ciężk
a
praca. Być może we
wrześniu uda mi się
wyjechać w rodzinn
e strony do rodzicó
w,
na drugi koniec Polsk
i.

róz
tof M
z
s
y
z
Kr
niu.
radny PIS
się w sierp
m
ra
ie
b
y
w
m
– N a urlop kie morze, ale nie wie
ls
o
p
d
a
n
ę
d
Wyja
e.
jeszcze gdzi
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Huber Papaj,
przewodniczący rady miejskiej
– Od 1 do 9 sierpnia spędzimy z narzeczoną nad naszym polskim morzem, gdzie
jeździmy co roku od 3 - 4 lat. W tym roku
wybierzemy okolice Ustki.

Jerzy Łużniak
wicemarszałek dolnośląski
– Mam w planach urlop, ale jeszcze nie
wiem kiedy na niego pójdę i gdzie wyjadę.
Najprawdopodobniej będzie to sierpień. Co
do miejsca, wybiorę nasze polskie morze,
jakąś cichą, spokojną miejscowość.

og,
Sajn Góry
z
s
Miło zydenta Jeleniej r wszego
pre
pie
zastępca yznany urlop od ch będę
rz
p
h
m
tyc dnia
– Ma
rpnia i w c relację z Tour
ie
s
o
g
e
do ósm poczywał robią
na
wy
dzie moż
aktywnie W internecie bę cjonował
la
ne.
de Polog jestem, bo będę re ego być
ie
oln
z
d
w
g
i
,
n
ić
d
śledz
kilka
e
r.
jn
le
o
K
.
zę
grudniu b
to, co wid podaruję sobie w
os
może wyg

Bogdan Koca, Hubert Papaj, Miłosz
Sajnog

Giełda ożywi Rynek Jak upał, to nura do wody!
Na wniosek dwóch jeleniogórskich kolekcjonerów Karkonoska Giełda Kolekcjonerska
odbywać się będzie na placu
Ratuszowym w każdą ostatnią
niedzielę miesiąca niezależnie
od pogody.

odbywała się raz w roku w Muzeum
Karkonoskim, był Zbigniew Janc, właściciel sklepu „U Benia” przy ulicy Długiej w
Jeleniej Górze. Do pomysłu i organizacji
włączył się Szymon Kurowski, właściciel
Karkonoskiego Domu Numizmatycznego w Rynku.
Takie cykliczne, comiesięczne giełdy
kolekcjonerskie odbywają się w wielu
Impreza pod koniec czerwca cieszyła miastach na Dolnym Śląsku i w Polsię ogromnym zainteresowaniem sce. Pomysłodawcy chcą, by podobna
mieszkańców i turystów. Kolekcjo- zaczęła funkcjonować również i tu.
nerzy i pasjonaci Szymon Kurowski i Będzie można kupić zarówno zbiory
Zbigniew Janc złożyli do prezydenta kolekcjonerów, jak i różnego rodzaju
miasta wniosek o nadanie Karkonoskiej antyki.
Giełdzie Kolekcjonerskiej cykliczności.
– Już wydrukowaliśmy plakaty i ulotSzef miasta zgodził się.
ki, które będziemy rozsyłać i rozwozić
Dotychczas organizatorem Karko- podczas swoich wyjazdów na giełdy
noskiej Giełdy Kolekcjonerskiej, która do innych miast. Do włączenia się do
giełdy zaprosimy nie
tylko naszych lokalnych kolekcjonerów,
których mamy naprawdę wielu, ale
i pasjonatów z innych miejscowości.
Powstanie też strona
internetowa – mówi
Pierwsza, cykliczna, Karkonoska
Szymon Kurowski.

Giełda Kolekcjonerska odbędzie się
już 25 lipca.

Tylko gdzie? Nie wszystkich
pociąga rygor basenu kąpielowego i jego regulaminu.
Może by tak na glinianki? Nie
wolno? Co z tego! Wielu mieszkańców ostrzeżenia lekceważy i wybiera dziką plażę.

Tam swoboda pełna: można brudzić,
załatwić się w krzakach, rozpalić grilla,
zabrać psa, napić się piwa (a może i coś
mocniejszego). Nie ma regulaminów,
nie ma ratowników. Nikt nie będzie
krzyczał. Co najwyżej sąsiedzi z grajdołka obok. No i przede wszystkim
można pływać do woli. Wprawdzie
woda niezbyt czysta, ale… przecież
tragedii nie ma.
W nieoficjalnym rankingu króluje
glinianka przy dawnym Sofalu. Tu
– według zapewnień bywalców –
woda jest najczystsza, bo nie ma co
jej brudzić. Równie popularny jest
akwen zwany Balatonem. Wprawdzie
przez lata kumulowały się tam brudy
przeciekające z sąsiedniego odstojnika
odpadów chemicznych i komunalnych,
ale – to już przeszłość.
(Angela)
Zwolenników nie brakuje żwirowni
FOT. TEJO w Wojanowie. To wyrobisko jest fanta-

Sezon letni na gliniance przy ul. Orkana w pełni.
stycznie położone: widok na Śnieżkę
i Karkonosze doskonale harmonizuje
z niebieskością wody i zielenią lasów
pogórza. Na dnie wciąż leżą zatopione
taśmociągi i inne urządzenia kiedyś
służące do wydobywania urobku, ale…
to tylko w jednym rogu. Nikt tam się
nie zapuszcza.
Mamy też w pobliżu Jezioro Pilchowickie z nieczynnym już wysypiskiem
śmieci w Siedlęcinie w niemal bezpośrednim sąsiedztwie. Kto ma czas i
pojazd, może pojechać na „plażę” do
Rakowic Wielkich. Czekają rozległe
żwirownie i piasek. Prawie jak w
kurorcie.
Jak widać, z możliwościami dzikiego
wypoczynku wcale u nas nie jest tak źle.

Jeszcze kilka akwenów, mniej znanych,
by się znalazło. Czy jednak warto
wybrać wolność relaksu i kusić licho
nieszczęścia, choćby podczas kąpieli
w nieznanej wodzie? Czy może lepszy
kompromis: basenowy ścisk i pewność
pomocy w każdym przypadku?

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
Ratownicy przestrzegają przed niebezpieczeństwem kąpieli nawet dobrze znanych,
ale niestrzeżonych akwenach. Ochłodę
można przypłacić utratą zdrowia a nawet
życia.

SUPERKANDYDAT 2010
który – być może – na tyle sprawdził
się w spełnieniu swojej samorządowej
misji, że zasługuje na wybór na kolejną
kadencję.

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

wą o ochronie danych osobowych

danych w celach rekrutacji zgodnie z Usta-

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
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Mój Superkandydat to:

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,

PLEBISCYTOWY

Urbański. Po cztery kupony dla: Józefa
Kusiaka, Zofii Czernow i Zygmunta
Korzeniewskiego, trzy dla Jerzego
Łużniaka.
Wybory do samorządu lokalnego już
Lider zgromadził 25 głosów. Pięć miejsce czwarte, bo Huberta Papaja
kuponów mniej ma Marek Obrębalski. poparło rzutem na taśmę 15 zwolen- jesienią. Ledwie opadną emocje ogólnoRobert Prystrom (13 głosów) spadł na ników. Osiem głosów dostał Sylwester krajowe, wyborcza gorączka przeniesie
się o szczebel niżej. Zapoznamy się z
programami, twarzami, hasłami ludzi,
Nasze typy:
Grażyna Malczuk
którzy zamierzają ubiegać się o manZofia Czernow
Marek Obrębalski
dat radnych i o wybór na stanowisko
Józef Gajewski
Hubert Papaj
prezydenta naszego miasta. Większość
Zygmunt Korzeniewski
Robert Prystrom
kandydatów – z dużą dozą prawdopodobieństwa – będą stanowić ci, którzy
Józef Kusiak
Jadwiga Reder-Sadowska
z ratuszem są związani od lat. Nie nam
Tadeusz Lewandowski
Miłosz Sajnog
oceniać, czy to dobrze, czy źle.
Jerzy Łużniak
Sylwester Urbański
Kampania wyborcza to okazja do zaMarzena Machałek
Marcin Zawiła
istnienia dla tych, którzy jeszcze nie mają

KUPON

Bawimy się w wytypowanie osoby, która – Waszym zdaniem –
najlepiej spełni misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej,
kolejnej kadencji! Marcin Zawiła na czele, ale Marek Obrębalski
coraz bliżej. Roberta Prystroma prześcignął Hubert Papaj.

Co tydzień na łamach „Jelonki” będziemy drukowali kupon oraz wstępną listę
uczestników zabawy opartą na przedwyborczych spekulacjach 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.
Zabawa potrwa do końca września.
W ostatniej fazie zostanie przeniesiona na łamy portalu Jelonka.com,
aby dać też szansę udziału w niej
internautom.
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Zbratanie młodych
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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Wspólny polonez polsko-ukraiński
Barwnym i pełnym różnych ulicy Wiejskiej. Wśród publiczności
melodii oraz tańców wystę- – zastępca prezydenta miasta Jerzy
Lenard, przyjaciele
pem dzieci przebywające
Domu Skauta,
na półkoloniach w Międzyrodzice dzieci z
narodowym Domu Skauta
półkolonii a takzakończyły pierwszy turże gospodarz
nus pobytu, który spędziły
placówki, druh
wraz z gośćmi z dalekiesenior Antoni
go Ługańska (UkraPadewski.
ina).
W miniony
Na przywitanie – Polonez
Wojciecha
Kilara z
filmu „Pan
Tadeusz” zatańczony żywiołowo
przez wszystkich
m ł o d yc h l u d z i
przebywających
w przyjaznej
placówce przy

Dziewczęta perfekcyjnie zaśpiewały
„Krakowiaka” na placu Ratuszowym.

niczący Rady Przyjaciół Harcerstwa
Kazimierz Piotrowski. Senat RP,
dzięki któremu od kilku lat jest
możliwość zaproszenia Ukraińców
o polskich korzeniach na wakacje
do Polski, dał mniej środków. Przyjechała mniej liczna grupa, ale za to
piątek uczestni- udało się pobyt przedłużyć do trzech
cy półkolonii tygodni. Łużańszczanie wystąpili
wraz z nowymi już na koncercie promenadowym
przyjaciółmi z
Ukrainy zaprezentowali
ponadgodzinny program
artystyczny.
– W tym roku
grupa z Ługańska przebywa u nas do
21 lipca – mówi przewod-

Fot. Gabi

Cyrkowe sztuczki w Przystani Twórczej

w Cieplicach oraz na placu Ratuszowym podczas otwarcia imprezy
„Bezpieczne wakacje”.
W tym roku razem z Ukraińcami
wypoczywają polskie dzieci. Wcześniej gościom brakowało żywego
kontaktu z rówieśnikami. Teraz mają

darunek, dzieło
instruktorki.
Na łupku
prowadząca

Dzieci przebrane były za klau- Dzieci otrzymały czarodziejski
nów w stroje, które wykonały dyplom z wizerunkiem klauna
same pod okiem pani instruktor. narysowanego podczas pierwPrzystań Twórcza zorganiszego dnia imprezy, oraz
zowała pokaz gimnastyka z
narysopoCyrklandu w Miłkowie. Przez
wała portret cyrtydzień pan Michał uczył półkolokowego komika.
nistów żonglowania kulami ognia.
(Gabi)
Płonące maczugi w żonglerce z
oczywistych względów zastąpiono
długimi skarpetami, w których
ukryte były piłeczki tenisowe.

To nie koniec wakacyjnej przygody w CCK Przystań
Twórcza. Kolejny turnus zaczyna się w dziś, część
najmłodszych już zadeklarowała, że na pewno będzie
w zajęciach uczestniczyć.

(tejo)

Występ grupy półkolonistów w Rynku

Grzegorz Rybarczyk
otwiera „Bezpieczne
lato”

„Gitarą i…” gwiazdy
Tegoroczny festiwal „Gitarą
i ...” Borowickie Spotkania
z Poezją Śpiewaną rozbłyśnie blaskiem gwiazd estrady, wśród których znajdą
się m.in. Kasia Nosowska i
Renata Przemyk.

Na koniec pierwszego turnusu półkolonii w Przystani
Twórczej Cieplickim Centrum Kultury dzieci wraz z
opiekunami zaprosiły w miniony piątek bliskich i
wszystkich chętnych na pokaz cyrkowych umiejętności.

okazję do integracji oraz
szlifowania języka
polskiego.

Bezpiecznie
i z uśmiechem
5 lipca o godz. 12 na placu Ratuszowym otwarcia
akcji „Bezpieczne wakacje” dokonał Marek
Obrębalski, prezydent miasta. Towarzyszył mu
koordynator działań Grzegorz Rybarczyk ze
straży miejskiej. Przypomniał, że dla organizatorów liczy się przede wszystkim uśmiech
dziecka. Szef Jeleniej Góry przywitał obecnych
w Rynku przedszkolaków oraz gości z Ukrainy,
z Ługańska.
W Rynku stanęło miasteczko ruchu drogowego.
Odbyły się też pokazy umiejętności strażaków. –
„Bezpieczne wakacje” to akcja cykliczna W każdą
środę i czwartek odwiedzimy ośrodki kolonijne.
We wtorki będziemy przy ratuszu, w piątki – w
Parku Norweskim przy Muzeum Przyrodniczym
– mówi Grzegorz Rybarczyk. W czasie spotkań
będą przygotowywane zajęcia tematyczne dotyczące różnych sytuacji zagrożeń i bezpiecznego
spędzania czasu w lesie, nad wodą, a także w
domu, na podwórku oraz na ulicy.
13 lipca odbędzie się wycieczka szlakiem tramwajowym do zajezdni
MZK z placu Ratuszowego. 16
lipca podobna eskapada
ruszy z Cieplic. W planie
jest zwiedzenie ekspozycji poświęconej
komunikacji miejskiej. Będzie też sporo
konkursów. Akcja zakończy
się 28 sierpnia.
(tejo)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał 33 tys. zł dotacji
na organizację festiwalu. Koncert
odbędzie się 23 –24 lipca w Borowicach na karkonoskiej polanie.
Koszt całej imprezy jej organizatorzy szacują na około 100 tys.
zł. Jak mówi Danuta Śliwińska, z
wydziału promocji gminy Podgórzyn, przyznane środki zostaną
wykorzystane na organizację strony technicznej. Pozostała kwota
będzie pochodziła z budżetu gminy
i od sponsorów.
W piątek 23 lipca od godziny
19.00 na scenie wystąpią: Wolna
Grupa Bukowina, Kabaret Żak i
Szpak, Renata Przemyk, Nosowska
& UniSexBlues Band. Około północy na scenie zaprezentują swoją
twórczość amatorzy. W drugim
dniu, 24 lipca od godziny 17.00 dla
publiczności będą śpiewać Anita
Ziobrowska, Chszonszcze, Jarosław
Wasik, Wolna Grupa Bukowina
czy Alosza Awdiejew. Festiwal
poprowadzą: Jacek Grondowy i
Grzegorz Żak.
„Gitarą i ...” to jedna z najważniejszych imprez poetyckich
w Polsce. Gościły tu największe
gwiazdy polskiej piosenki autorskiej i poetyckiej, m.in. Renata
Przemyk, Edyta Geppert, Grzegorz

Turnau i Stanisław Sojka. Wstęp
na koncerty jest wolny, dla wszystkich przyjezdnych organizatorzy
udostępniają pole namiotowe

oraz parking tuż obok miejsca
koncertów.

(Angela)

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

Ba rt ek

Em ili a

Ka rol

Krz yś

Kubuś

Nikola

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
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W „Jelonku” jak na Dzikim Zachodzie

Wielki Wódz, czyli Wiesław Kowalewski w
pokojowych barwach na obliczu
R
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W pióropuszach
z bębenkami,
grzechotkami,
gitarą czy łukami w ręku,
przy dźwiękach
indiańskich rytmów i okrzyków
– tak miniona
środa upłynęła
podopiecznym
p ó ł ko l o n i i w
Młodzieżowym
Domu Kultury
„Jelonek”.

Ponad czterdziestka
dziewcząt i chłopców
wzięła też udział w
konkursach i zabawach
oraz tańcach dookoła
ogniska. Impreza od lat
zyskuje zainteresowanie
jej uczestników. Niezwykłym
przeżyciem dla dzieci jest sztuka
nakładania na twarz t atuaży
specjalnymi farbami. Takie wzory
dla Indian mają takie samo znaczenie, co dla nas odświętny strój
zakładany na wyjątkowe okazje.
Impreza w MDK jest też nawiązaniem do lektur autorstwa
L

Fot. Angela

Fot. Angela

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Karola
Maya. Indiańskie Lato w Młodzieżowym Domu Kultury przygotowali Anna Toporowska oraz pro- odbyło
wadzący Wiesław Kowalewski. Z się pod okiem Danut y Sitek ,
dziećmi bawiła się także opiekun- dyrektora placówki.
ka Zuzanna Kozyra, a wszystko
(Angela)
A

M

A
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Fot. Tejo

Narkobiznes kwitnie w kotlinie
W szponach nałogu
Narkotyki są najsilniej uzależniającą używką, po którą sięga młodzież w coraz młodszym wieku.
Odnotowano przypadki odurzania się już przez jedenasto-dwunastolatków. Wakacje to czas żniw
dla handlarzy narkotyków, którzy rozkładają sidła głównie w turystycznych miejscowościach.
Jest prawdopodobne, że to właśnie takie „letnie” dostawy marihuany skonfiskowano
w minionym tygodniu.

nałogu cenią sobie moc- częściej podbija rynek i pozwala prone doznania i odloty po gnozować, że narko-problem nie tylko
bardzo silnej substancji nie przestanie istnieć, ale stanie się coraz
bardziej przytłaczającą plagą
psychotropowej zwanej
społeczną..
metaamfetaminą. To
Angelika
ona coraz

mach, Przygraniczne położenie sprawia, że nasz region to bardzo atrakcyjny
teren dla grup zajmujących się przerzutem i wprowadzaniem narkotyków do
obrotu. Coraz więcej jest ujawnionych
plantacji marihuany. To dowód na
przedsiębiorczość przestępców, ale
jednoSzło o milio
czeny

Przemyt, sprzedaż i produkcja
narkotyków: to plagi, z którymi z różnym skutkiem stróże
prawa walczą od lat. Bywa, że
jest to walka z wiatrakami.
Mimo doraźnych sukcesów i
wielu wieści o zatrzymaniu za
posiadanie środków odurzających, handel dragami rozwija
się w najlepsze. Skutecznych
sposobów brak.
Zainteresowani dokładnie wiedzą,
gdzie i od kogo można kupić „towar”.
Zdaniem policji i prokuratorów problem nasilił jeszcze bardziej po wejściu
w Czechach częściowej legalizacji
narkotyków.
Piątego lipca przy centrum handlowym na Zabobrzu mieszkańcy
mieli okazję zobaczyć końcową fazę
kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy rzeszowskiego Centralnego
Biura Śledczego. Kiedy przypadkowym
gapiom wydawało się, że są świadkami
szkoleń, grupa uzbrojonych policjantów
w kominiarkach zatrzymała czwórkę
posiadaczy i handlarzy narkotyków,
którzy już usłyszeli zarzuty posiadania
i handlu narkotykami oraz działalności
w zorganizowanej grupie przestępczej.
Zatrzymani to mieszkańcy Jeleniej
Góry i okolic: 61-letni Paweł K., 52-letni
Henryk K. i 33-letni Mariusz W.
– Wszystkie te osoby zostały zatrzymane podczas transakcji zakupu dwóch
kilogramów marihuany. Funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno środek
odurzający, jak i pieniądze, którymi
miło być zapłacone za ten środek. Jedna
z tych osób usłyszała też zarzut próby
wprowadzenia do obrotu kilograma
marihuany. Zatrzymani mieli już do
czynienia z organami
ścigania. Obecnie postawiono im zarzut udziału w
zorganizowanej
grupie przestępczej związanej z
handlem znaczną ilością narkotyków – mówi
prokurator Marcin
Zarówny, na-

czelnik Wydziału Śledztw Prokuratury
Jeleniogórska prokuratura
Okręgowej w Jeleniej Górze.
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sprawie jest Zbigniew L. Śledztwo
kilograma suszu ziela konopi
o czarnow tej sprawie zostało wszczęte w rynkowej wartości ponad 182
tysięcy złotych oraz prowa
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Rafała G. kradziony. Rafał
był przez magający. Już nie
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W który zupełnie wyowano również plantację nar
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w Pieńsku i Zgorzelcu..
Postępowanie trwa.
szedł z użycia przez
– Prokuratura wyda decyzję
„nowoczesnych”
o zabezpieczeniu majątkowym
narkomanów.
pojazdów stanowiących własność poDziś ludzie,
dejrzanych – mówi prokurator Marcin wątpliwie z powodu częściowej
legalizacji narkotyków na terenie Re- w których wbijają się szpony
Zarówny.
Takie spektakularne akcje prokura- publiki Czech, odnotowaliśmy wzrost
tury i policji nie zdarzają się często. W osób zatrzymanych posiadających
większości przypadków to żmudna, przy sobie małe ilości środków odurzawielomiesięczna lub nawet wieloletnia jących lub osób prowadzących pojazdy
praca dokumentacyjna, dowodowa i mechaniczne po ich zażyciu. W wielu
Impreza z grillem w roli głównej to nie tylko smażona kiełbaska, idealnie dopradochodzeniowo-śledcza. Niemniej w prowadzonych przez nas sprawach, narwiona karkówka, uwędzona rybka, czy ziemniaczki z popiołu. To cała masa malutostatnim czasie zarówno prokuratorzy kotyki pochodzą z Niemiec i Czech oraz
kich przekąsek, które podgryza się w trakcie rozmów z przyjaciółmi, gdy nie jest
jak i policjanci coraz częściej wygrywają państw Europy Zachodniej – wyjaśnia
się jeszcze bardzo głodnym, jednak ma się chęć
na coś
z handlarzami rozmaitych środków prokurator Zarówny.
dobrego i chrupiącego.
Prokuratura ujawnia też coraz więkodurzających. Sukcesy działają budująco, ale – paradoksalnie – nie zmniej- sze ilości narkotyków ważone w kilogra-

Fot. Tejo

sza się wraz z nimi ilość
narkotyków w obrocie.
A w przypadku osób
posiadających „dragi”
– tendencja jest wciąż
wzrostowa.
– Nie-

Jest pogoda … jest garden party!

Narko-kronika
29 czerwca tego roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Jeleniej
Górze zatrzymali 16-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków. W trakcie przeszukania jego
mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 80 porcji środków odurzających: 65 porcji
amfetaminy i 17 porcji marihuany. Narkotyki ukryte były w etui aparatu fotograficznego. Teraz
16-latek za posiadanie narkotyków odpowie przed sądem rodzinnym.
***
23 marca br. policjanci z Kowar zatrzymali 23-letniego mieszkańca Kowar
podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami oraz o usiłowanie kradzieży z
włamaniem. W wyniku przeszukania jego mieszkania zabezpieczono woreczki
strunowe ze śladowymi ilościami amfetaminy oraz dokumentację potwierdzającą
dystrybucję tego narkotyku w Kowarach. Okazało się, że 23-latek tym nielegalnym
procederem zajmował się od stycznia do września ubiegłego roku.
***
10 grudnia 2009 roku policjanci Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji
w Jeleniej Górze zatrzymali 21-letniego jeleniogórzanina, u którego znaleziono 180
porcji narkotyków: ponad 100 porcji marihuany i 80 porcji amfetaminy. Dwa miesiące
wcześniej 2009 roku, na parkingu przy jednym z jeleniogórskich marketów zatrzymano
też 19-latka, który w majtkach ukrył blisko 30 porcji marihuany.
***
Jeleniogórscy policjanci zatrzymali też 36-letnią kobietę i dwóch mężczyzn w
wieku 36 i 41 lat podejrzanych o produkcję polskiej heroinę. Ich mieszkaniu, w
którym produkowali narkotyk, policjanci znaleźli i zabezpieczyli prekursory w
postaci amoniaku, kationitu i różnych rozpuszczalników. Ponadto zabezpieczyli
wywar, który pozostał po produkcji tego narkotyku.

Kłopot z narkotykami będzie w nadchodzących latach narastał, a stróże prawa
– mimo sukcesów doraźnych – nie będą w stanie zahamować rozrastającej się
plagi narkobiznesu. Czy ta pesymistyczna prognoza się sprawdzi?

Nie każdy z nas wie, że zwyczaj grillowania na świeżym powietrzu zawdzięczamy Amerykanom, którzy w latach 80.
ubiegłego wieku wymyślili małe, przenośne metalowe urządzenie, będące prototypem obecnego grilla. Od tego czasu
wspólne posiłki przy skwierczących skrzydełkach, aromatycznym steku, czy kolorowych szaszłykach stały się tam
niemal cotygodniowym rytuałem, gromadzącym w jednym
ogródku bliższą i dalszą rodzinę. Jedną z najważniejszych zasad wspólnego grillowania nasi sąsiedzi zza oceanu uczynili
prostotę przyrządzanych posiłków. Weekendowe popołudnia miały być
bowiem czasem zabawy i odpoczynku, a nie godzinami spędzonymi nad
wyszukanymi potrawami.
W Polsce imprezy z grillem nie są może nieodłączną częścią każdego
weekendu, jednak można powiedzieć, że na stałe zagościły już w kulturze naszego kraju. Działki, ogrody, łąki, okolice jezior i rzek – każe miejsce jest dobre, by ustawić
grilla i zmienić zwykły wypad za miasto w niezapomnianą imprezę z przyjaciółmi. Menu, które podczas takich wypraw jest jedną z kluczowych spraw, mimo wszystko pozostaje tradycyjne: wspomniane wcześniej mięsiwo, pieczywo zwykłe lub czosnkowe, piwko (które dla wielu mężczyzn
jest nieodłączną częścią każdego biwaku) oraz drobne przekąski. Najczęściej są to paluszki, chipsy,
słonecznik… Coraz częściej jednak weekendowi turyści wybierają też krakersy, które są doskonałą
alternatywą dla tak popularnych i nieco „oklepanych” już zakąsek wspomnianych wcześniej. Co
więcej, na polskim rynku dostępna jest cała masa chrupiących ciasteczek o różnych smakach. Przykładem może być marka Artur, która proponuje krakersy o smaku naturalnym z solą, serowym,
czy bekonowym. Krakersy o smaku bekonu to pachnące na odległość sześciokąty, współgrające
smakiem z zawartością każdego grilla. Same w sobie są smaczne a ze smakowymi dipami robią szał
na każdym grillowym przyjęciu. Krakersy mix to mieszanka chrupkich solonych ciasteczek o rożnych kształtach, które idealnie nadają się „na jeden gryz”. Takie krakersy możemy nabyć w bardzo
różnych opakowaniach w zależności od potrzeb i ilości osób mających uczestniczyć w imprezie.
Duża, półkilowa paka nadaje się na wieeeelkie grillowanie, nieco mniejsze - 250 gramowe, wygodne, bo usztywnione i nie wymagające przesypywania krakersów do innego naczynia opakowanie
jest odpowiednie na rodzinne spotkanie, natomiast nowa, malutka 100 gramowa paczuszka ucieszy
chrupiących indywidualistów! Zawsze i wszędzie można mieć ją pod ręką, mieści się do kieszeni lub
małej torebki, ilość krakersów jest w sam raz na raz i na dodatek kosztują mniej niż złotówkę.
Pamiętajmy, że chrupiące przekąski to niemalże, tak jak mięsko czy kiełbaski, obowiązkowa pozycja w grillowym menu, która dopełni i podkreśli charakter każdego garden party.
www.liderartur.pl

Do wygrania dwa słodkie zestawy ciastek: wytnij kupon i przyjdź w poniedziałek
12.07.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy
ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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WIDZIANE Z DYSTANSU

Interes
w majtkach
Mamy już za sobą 20 lat z okładem
ery kapitalistycznej. Polski kapitalizm
jest jakoby prężny, bo stawia się kryzysom. Jedną z jego wielu zalet jest mnogość małych firm zwanych oficjalnie
działalnością gospodarczą.
Owa działalność, to główne lub dodatkowe źródło utrzymania milionów
polskich rodzin. Są to zwykle mini
firmy, jedno lub dwuosobowe. Działają
lepiej lub gorzej, jak to na całym świecie.
Jeszcze się bowiem nie zdarzyło, aby
każdy pomysł na biznes był gwarantowanym sukcesem.
Wydawałoby się, że 20 lat, to wystarczający czas, aby twórcy takich firemek
czegoś się nauczyli – np. poznali chociaż
najbardziej bazowe podstawy działalności w kapitalizmie. Jednak w masie
owego zainteresowania brak. Człowiek
staje się przedsiębiorcą, bo nic innego
mu nie przychodzi do głowy. Sęk w
tym, że aby stać się nawet owym miniprzedsiębiorcą trzeba mieć właśnie i
zwłaszcza pomysł.
Ten pomysł również trzeba sprawdzić rynkowo, czy jest on na to miejsce
i na ten czas. Nie jest gwarancją fakt,
ze Józkowi udało się w Zielonej, bo
Kazikowi nie musi wcale w Jeleniej.
Podstawą stania się kupcem jest – obce
większości – pojęcie rzetelności kupieckiej i rzadka umiejętność kalkulacji
zakładanej firmy.
Przedsiębiorca musi też do końca
zaangażować się w swoją działalność.
Ostatnio przeżyłem dwa przykłady –
choć bardzo różne – działalności takich
przedsiębiorców. Obydwa w Kotlinie. I
oto jeden z nich z wielkim zapałem i
dużym smakiem przygotował sklep z
pamiątkami. Zraził się jednak rychło, bo
napór klientów okazał się mniejszy od
spodziewanego. Zapomniał przy tym
o drobiazgu – powiedzeniu okolicznej
ludności o fakcie powstania takiego
obiektu, a wiadomość sama z siebie
rozejść się nie chciała.
Tak więc sklep przestał być regularnie otwierany, a towary, które czasami
ubywały z półek nie były uzupełniane.
Zapał wspaniały, ale brak planu promocji. Nie wróżę mu - w obecnej formie
- świetlanej przyszłości. Szkoda tylko,
że niezły pomysł, przez brak podstaw
wiedzy marketingowej, upadnie.
Przykład drugi. Na terenie rozszerzonego Tesco ktoś postanowił zmałpować
pomysł istniejący już w w Echo i sprzedawać tusze do drukarek. Przechodząc

PLOTKI
I FAKTY
Ogóreczki zakazane

postanowiłem tam nabyć takiż tusz.
Zaproponowana cena wydała mi
się wygórowana, ale miła panienka
przekonała mnie, że zawsze tak było,
więc nabyłem ów tusz, bo drukarka
bez niego jakby mało przydatna. Jednak
cena ciągle mi nie dawała spokoju i
pogoniła do Centrum Echo – i rzeczywiście rzeczony tusz okazał się tam
być o połowę tańszy, choć pojemność
ta sama i wytwórca też.
Wróciłem więc do Tesco, by wytłumaczyć panience, że z tą ceną, to jednak
ja miałem rację. Panienki już nie było.
Właściwie była tylko kartka „zaraz
wracam” To świetny wynalazek, bo
nikt nie wie kiedy owo zaraz się zaczęło
i jak długo będzie trwało. Tym razem
zaraz trwało około godziny, ale od
mojego przyjścia, ile trwało wcześniej
powiedzieć nie mogę.
Jednak, jak „zaraz” upłynęło, pojawił
się dżentelmen w majtkach kąpielowych, bo gorąco, i przystąpił do obsługi
mnie jako klienta. Kiedy mu wyłuszczyłem swoje spostrzeżenia pouczył, że
marże to on może sobie ustalać jakie
chce i tyle. Po tym wyjaśnieniu nie
wpisałem się na listę zadowolonych
klientów, bo i samo czekanie jak i wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące.
I tu doszedłem do sedna. Ów dżentelmen w kąpielówkach, który pewnie
wabi się przedsiębiorcą w branży
kupieckiej nie zna pojęcia kupieckiej rzetelności. Oczywiście nie jest
powiedziane, że dokładnie ten sam
tusz, we wszystkich sklepach musi
mieć dokładnie takie same ceny, ale
100 procent więcej wymagane przez
majtkowca to bezczelność. Taki biznes
można z powodzeniem prowadzić na
bezludnej wyspie, ale nie w otoczeniu
konkurencji.
Mało tego, na miejscu wytwórców
tego tuszu zerwałbym z tymże letnim
mężczyzną wszelkie kontakty handlowe, bo jego realizacja pojęcia handlu
jest antyreklamą dla produktu. Tak
więc gorąco polecam firmie Jet Activ
zerwanie umowy franczyzy ze swoim
franczyzobiorcą na terenie Tesco w Jeleniej, a obywatelom miasta odradzam
tam zakupy.
A do tego obsługiwanie klientów,
mimo upału, w majtkach kapielowych
też nie ma zbyt wiele do czynienia z
kupiectwem, chyba że na plaży.

Paweł Kucharski

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czy będą ogórki, tego nie
wiadomo. Wiadomo natomiast,
że sezon ogórkowy trwa. A w
takich okolicznościach i plotkowanie bywa niełatwe. Ratusz
pogrąża się w letnim letargu
urlopów, choć aby jedni mogli
byczyć się na plażach, ktoś musi
pracować, a miasto mieniące się
z turystyki słynącym nie może
sobie pozwolić samo „pojechać”
na wakacje. Zwłaszcza w roku
ferworu wyborczego, kiedy to
nigdy nie wiadomo, co piszczy
w ratuszowych kuluarach. Póki
co – aby nie stwarzać pretekstu
do dosłowności wytknięcia samorządowi trwania w nieróbstwie
sezonu ogórkowego – magistrat
zamierza specjalnym okólnikiem
zabronić pracownikom urzędu
spożywania na drugie śniadanie
ogórków w postaci jakiejkolwiek.
Zakaz zostanie zniesiony we
wrześniu.
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– To co, Jureczku? Jak to
będzie?

Kuszący widok

Wielu chętnych do aktywności
niekoniecznie społecznej z coraz
większą chrapką spogląda ku
pierwszemu piętru ratusza, gdzie
znajdują się okna prezydenckich
gabinetów. Wiadomo – do jesieni
coraz bliżej i ani się obejrzymy jak
tu trzeba będzie kogoś skreślić. Ilu
będzie chętnych do krzyżyka przy
swoim nazwisku? Lista wciąż
jest otwarta. Na razie aktualni
gospodarze ratusza postanowili
okien nie ruszać i zaczęli od
wieży. Z góry widać lepiej – to
oczywistość. Jedno pewnym
być może – w przyszłości na
pewno będzie o obecnej władzy
głośno. Dwie kapsuły pamięci z
listem prezydenta dla przyszłych
pokoleń… Oby tylko kolejna ekipa
ratuszowa nie chciała być w tym
względzie lepsza.

– Ja na prezydenta, a ty na
przewodniczącego?!

(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.

– Przecież zgoda buduje!

Zbigniew Sawicki, radny Platformy Obywatelskiej, Jerzy Pleskot, radny Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Po co babcię
denerwować?
– Niech się babcia cieszy! – znamienne to słowa piosenki Wojciecha
Młynarskiego, które – choć powstały pod stetryczałym Gomułką u sterów państwa i partii – aktualności
nie straciły do dziś. Do czasów
kolejnej Rzeczpospolitej.
Tekst opowiada o pewnej przykutej do łóżka starszej pani, której rodzina – nie chcąc sprawić przykrości hiobowymi wieściami – drukuje
osobne pisemko, w którym może
nie tyle kreuje się inną rzeczywistość, ale przemilcza niewygodne
problemy codzienności.
Sam autor tłumaczył, że była to
aluzja do schyłkowych lat 60. XX
wieku, kiedy to sytuacja w Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej zmierzała

ku tragedii Grudnia roku 1970.
Ówczesna propaganda jednak nie
zauważała, czy raczej nie chciała
zauważyć oznak narastającego od
Marca 1968 roku buntu.
Powód? Nie chciano burzyć
spokoju sumienia najbardziej ascetycznego komunisty, który w coraz
słabszych rękach trzymał stery
państwa i partii: towarzysza Władysława Gomułki pseudonim Wiesław.
Tak więc, choć w kraju waliło
się i paliło, a wujek Józef wieszał
się na sznurku od bielizny, przed
„babcią” roztaczano błogą wizję
dobrobytu komuny, w której sok
z deficytowych i kapitalistycznych
cytryn na wniosek tow. Wiesława
zastąpiono sokiem z kwaszonej

Ale przesłanie piosenki nie strakapusty. Bo ma tyle samo, a nawet
ciło na aktualności nawet 20 lat po
więcej witaminy C!
Kiedy na Wybrzeżu w pamiętnym obaleniu upiorów komuny. OczywiGrudniu 1970 roku polała się krew, ście: zmieniły się realia. W dobie Inbabcia obudziła się z ręką w nocni- ternetu i wolnych mediów nie uda
ku pełnym niezauważanych dotąd się już pomalować trawy na zielono
zaszłości. I została wyniesiona w i wmawiać, że – mimo pustynnej
pałacowym zamachu partyjnych suszy – właśnie dojrzała w lianach
bonzów z Edwardem Gierkiem na letniego dżdżu. Można – rzecz jasna – socjotechczele. Którzy to
niką pewnych
bonzowie stali
WSPÓŁCZESNA „BABCIA” NIE
tytułów prasosię nową babcią.
JEST JUŻ JEDNAK TYLKO
Propagandzi- JEDNYM DRŻĄCYM O WŁADZĘ wych o jedynie
słusznej racji
ści podśpiewuDZIADKIEM TETRYKIEM,
jąc sobie song KTÓREGO ATAKU ZAPLUTEJ FURII – n a m i e s z a ć
W. Młynarskiego OBAWIALI SIĘ JEGO PALATYNI ludziom w głowach. I sprawić,
znów fałszowali
rzeczywistość. Najpierw na wyraź- że też zaczynają iść jedyną słuszną
ne zlecenie babci, a później – to drogą, słusznie wybierać, słusznie
już nie wiadomo, bo propaganda przytakiwać i zapominać o swoim
sukcesu wymknęła się spod jakiej- własnym zdaniu i historii.
Współczesna „babcia” nie jest
kolwiek kontroli. I ze słabiutkiego
państwa socjalistycznego z górą już jednak tylko jednym drżącym o
długów uczyniła Polskę dziesiątą władzę dziadkiem tetrykiem, którego ataku zaplutej furii obawiali się
potęgą gospodarczą świata.

jego palatyni. To pewien ogół ludzi
nie tylko trzymających władzę, lecz
także kibicujących poprawności
politycznej i tzw. słuszności we
wszystkim. Ta zbiorowa babcia
czytuje sobie papkę informacyjną
skleconą tak, aby wpaść w orgazm
samozachwytu. Tej zbiorowej babci
nawet przez myśl nie przejdzie,
że życie mogłoby wyglądać inaczej. Albo – co gorsza – inaczej
wygląda.
W drażliwej i niezwykle delikatnej sferze uprzedzeń do obcych, w
tym Cyganów – będących wielkim
problemem dla społeczności lokalnej (na przykład w Kowarach),
„babcia” woli snuć rozważania o
odrębności kulturalnej Romów
i konieczności ich integracji ze
społeczeństwem. Piękne to i bardzo
europejskie. Ale – to tak samo jakby
pogodzić wodę z ogniem. Bezpośrednie przenikanie się skrajnie
różnych kultur raz po raz rodzi eks-

plozje nienawiści. Ale – po co babcię
denerwować? Przecież wystarczy
wydać kilka książek, których pewnie i tak nikt nie przeczyta. I umyć
ręce. Bo po co więcej?
Łatwo też zwalać winę za kłopoty
wynikające z tego przenikania na
innych. Choćby na media, które
piszą o problemie dając przyczynek do dyskusji. Często do debaty
poniżej poziomu przyzwoitości.
Ale będących z jednej strony wyrazem toczącej naród ksenofobii,
a z drugiej – w pewnym stopniu
– świadectwem głębokiej nienormalności takiej sytuacji. Że to jest
ogniwo zapalne? O tym „babci”
lepiej nie mówić.
Bo? Niech dożywa główka siwa
spokojnych pieleszy! Po co babcię
denerwować? Niech się babcia
cieszy!

Konrad Przezdzięk
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Wulkan piękna

wicz grając tę znakomicie skrojoną przejmującą rolę skutecznie demonstrowała rozdwojenie miedzy
realizmem a fikcją. Jej bohaterka
to pochodząca z nizin społecznych służąca-zbrodniarka, która
odgrywa, małpuje i przedrzeźnia
życie swej pani. Głęboko tkwiące
zło przeistacza ją w potwora, a
chęć zabicia pani domu porusza,
staje się czymś znacznie więcej
niż poprowadzonym teatralnym
gestem. Ta rola na długo pozostaje
w pamięci.

Ludzkie rysy

Kolejna teatralna kreacja to
Arabella, młoda Mulatka, córka
żony burmistrza ze związku ze
zbiegłym niewolnikiem Murzynem Johnsonem w dramacie
Gerharta Hauptmanna „Czarna
maska” w reż. Bogdana Kocy
(2010). Ta rola tylko potwierdzi-

Z Magdaleną Kępińską i Robertem Manią
w próbie czytanej „Córek King-Konga”
Teresii Walser (reż. Rafał Matusz).
Urodą, talentem i młodzieżową wer wą Katarzyna
Janekowicz zdobyła szturmem widownię Teatru im.
Norwida. Jako zimna morderczyni, pyskata Mulatka
czy rozgoryczona nimfomanka nie skąpi widzom
środków aktorskiego wyrazu.
Ta urodziwa jeleniogórzanka z
urodzenia zdradzała artystyczne
zdolności już od wczesnego dzieciństwa. Jej zainteresowaniem
pozazawodowym stał się taniec
współczesny, śpiew, fotografia i
turystyka. Edukację muzyczną
rozpoczęła w klasie fortepianu w
krakowskiej Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Stanisława Wiechowicza. Swoje szlify
aktorstwa zdobywała w międzynarodowym projekcie teatralnym
polsko-czesko-niemieckim „ Młody
Teatr Bez Granic” (2000-2004).
Występowała na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych
w Krakowie (2001 i 2002), a także
brała udział w warsztatach kina
offowego operatora filmowego
Marcina Koszałki (2007) i warsztatach wokalno-impostacyjnych
ze śpiewaczką Olgą Szwajgier
(2007). W latach 2006-2008 w
Bytomiu, Kielcach i Warszawie
była uczestnikiem międzynarodowych warsztatów tańca w
technikach modern jazz, jazz,
broadway jazz, salsa, wideoclip
dance i afro-ka-jazz.

Dobre początki

Po maturze studiowała na wydziale aktorskim w krakowskiej
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego,
którą ukończyła w roku 2009. Już
na trzecim roku
studiów
pod

pedagogiczną egidą samego Jerzego Stuhra otrzymała rolę wiejskiej
dziewczyny w głębokim dramacie
Stanisława Wyspiańskiego „Sędziowie” (2008). Wkrótce potem
zagrała postać Izy, damy dworu,
z którą zaręcza się król Ignacy w
groteskowej, śmiesznej i zarazem
tragicznej, wywodzącej się ze
schematów farsowych, pierwszej
sztuce Witolda Gombrowicza
„Iwona, księżniczka Burgunda”
w reż. Małgorzaty HajewskiejKrzysztofik (2008).
Z kolei reżyserka Natalia Sołtysik wybrała ją do roli Niny Michajłownej Zarieczny, ukochanej
głównego bohatera w intrygującej wariacji na temat finału i
dalszego ciągu dramatu
Antoniego Czechowa w
ujęciu jednego z najpopularniejszych
współczesnych rosyjskich twórców
powieści kryminalnych Bor ysa
Akunina „Mewa”
w reż. Natalii Sołtysik (2009).
Spektakl ten
prezentowany
był na XXVII
Festiwalu Szkół
Teatralnych w Łodzi.

mentu Katarzyna Janekowicz,
debiutowała w spektaklu słynnego
francuskiego pisarza-dezertera,
złodzieja, więźnia i skandalisty
Jeana Geneta „Pokojówki” w reż.
Rafała Matusza (2009) opartym
na głośnej w owym czasie sprawie
sióstr Papin - służących, które
usunęły z tego świata swoją panią
dobrodziejkę. Aktorka stworzyła
drapieżną, pełną i fascynującą
postać sceniczną pokojówki Solange. Jej kreację ogląda się ze
ściśniętym gardłem. Jest to postać
zbudowana na skrajnych pasmach emocjonalnych.
Katarzyna Janeko-

Niepokojąca służąca

Jej pojawienie się na jeleniogórskiej scenie Teatru
im. Norwida wzbudziło
pozyt ywne odczucia
miejscowej publiczności, a z widowni
dobiegały gromkie oklaski. Elegancka, pełna
charyzmy i
tempera-

Z Jackiem Grondowym w „Kolacji dla
głupca” – reż. Stefan Szaciłowski.

„Kolacja dla głupca” w reż. Stefana Szaciłowskiego (2010). To
idealny piękny portret upartej,
niezależnej i trochę postrzelonej
dziewczyny z sąsiedztwa. W tej
błyskotliwej współczesnej komedii
w ledwie kilku scenach aktorka
przykuwa uwagę widza i zaznacz
autentycznie ludzki rys zmysłowej
i prowokującej młodości. Ostatnio
Katarzyna Janekowicz na kilka
spetkakli zastąpiła aktorkę Agatę
Moczulską w klasycznej komedii
Aleksandra Fredry „List” w reż.
Krzysztofa Pulkowskiego (2010).
W tej jednoaktówce o miłości i
zazdrości zagrała postać ponętnej
Zosi, siostrzenicy kupca Orgona.
W sumie: bardzo udany pierwszy sezon i wyostrzone apetyty

Ekranowa przygoda Katarzyny Janekowicz zaczęła się od gościnnego występu w
siódmym odcinku serialu TVP1 „Siostry”
w reż. Wojciecha Nowaka (2009), gdzie
w roli Róży, córki Staszka Buźki oddała
się z zaangażowaniem godnym podziwu.
Biorąc pod uwagę początek artystycznej
drogi artystki, tych występów, oby jak
najbardziej pierwszoplanowych, będzie
znacznie więcej.

Z Agatą Moczulską w „Pokojówkach”
Geneta (reż. Rafał Matusz).

ła, że Katarzyna Janekowicz na widzów na kolejne kreacje poscenie ma się znakomicie, a jej winny na Katarzynę Janekowicz
radość z wykonywanej pracy podziałać stymulujaco.
udziela się widowni.
Konrad Przezdzięk
Następnym doświadczeFOT. KONRAD
niem scenicznym była druPRZEZDZIĘK
goplanowa rola Marl�ne
Sasseur, uzależnionej
od seksu buddystki, ex
-kochanki zamożnego
paryskiego wydawcy we
francuskiej farsie Francisa Vebera
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LATO W TEATRZE

Wizja Rimbaud’a
Janusz Kijański podczas
„scenograficznego” omówienia sztuki.

Niezapomniana przygoda
ze sztuką, nowe przyjaźnie,
przydatne umiejętności, a
przede wszystkim wakacyjna
zabawa na bardzo poważnie.
Tak wygląda trzecia już edycja
warsztatów „Lato w Teatrze”,
które dzięki Ministerstwu
Kultury i Sztuki po raz kolejny
stanowią atrakcję wolnego
czasu dla młodzieży w Jeleniej
Górze.

wrażeń twórcy na podstawie dzieł tyczących trzech okresów życia: dzieciństwa,
buntu i pogodzenia się z losem.
Nie chodzi jednak o szkolne wyklepanie wierszyków. To ma być rzecz wielka,
która porwie młodzież w sekretny świat
symboli, ulotnych wrażeń budowanych
ruchem, światłem i misterną scenografią podpartą kostiumami, którymi

Od piątego lipca przez kilka godzin
dziennie Teatr im. Norwida odżywa.
Niemal w każdym jego zakamarku
działa młodzież, która – pobłogosławiona przez udającego się na urlop
dyrektora Bogdana Kocę – pod okiem
instruktorów – pracuje nad „Impresją”, spektaklem tegorocznego LWT.
Wydarzenie sceniczne – wydawać by
się mogło – nieco na przekór dzisiejszej
modzie na bezwartościowość. Tadeusz
Chór i „Statek pijany”
Wnuk, koordynator LWT, oraz Janusz
na melodię chorału
Kijański, świetny scenograf wraz z Mogregoriańskiego
niką Strzelczyk,
doświadczoną
kreatorką sztuki teatru, wzięli
na warsztat
niełatwe wiersze symbolisty
francuskiego,
poety zwanego
przeklętym
Jana Artura
Rimbaud’a. PoCodzienna rozgrzewka i Janusz Kijański
wstał zamysł
„uwięziony” w konstrukcji własnej
przekazania

scenografii.

Zbiorowy portret uczestników LWT – na pierwszym
planie: Tadeusz Wnuk, znakomity aktor i koordynator
całego przedsięwzięcia.

powiewa wiatr
Monika Strzelczyk w akcji.
wyobraźni.
„Impresja”,
Przez sześć dni minionego tygodnia
czyli wrażenie, olśnienie i zapamiętanie
młodzież
inspirowała się nie tylko
tego błysku piękna sztuki teatru splecionej w wymowę niepowtarzalnych poezją. Bo przecież warsztaty teatralne
dzieł jednego z najbardziej subtelnych, to solidna lekcja aktorstwa w każdym
a przy tym wciąż budzącego emocje wydaniu. Nie może zabraknąć ćwiczeń
rozgrzewających, stymulujących ruchofrancuskich poetów fin de siecle’u.
wo, relaksujących. I choć Monika Strzelczyk wymyśla rozmaite wygibasy, wcale
to jeleniogórskim adeptom sceny nie
przeszkadza. Nowość: w ćwiczeniach
uczestniczą też osoby prowadzące.
Nie brakuje też zajęć dla ducha. A
to za sprawą psycholog sprawującą w
tym roku opiekę pedagogiczną. Beata
Poleszczuk czyta edukacyjne bajki, proponuje
ćwiczenia stymulujące
sztukę kreatywnego
myślenia, radzi, jak –
na poziomie werbalnym – radzić sobie w
różnych sytuacjach.
Młodzież komponu-

je krótkie formy poetyckie chłonąc symbolikę
przedstawienia.
Wiele zajęć tyczy technicznej oprawy
spektaklu. Ale – jak to w teatrze bywa –
wszystko ze wszystkim się wiąże. Nie
ma spraw mniej ważnych. Brak jednego
elementu w widowisku może spowodować, że całość konstrukcji runie. Stąd też
wyjątkowa precyzja w przygotowaniach
poszczególnych składników. Jest nim
także teatralny marketing, nad którym
także pracują młodzi pod okiem Doroty
Fruby-Wiśniewskiej i Jowity Bednarek.
Co zrobić, aby dzieło „sprzedać”? Jak je
zareklamować? Jak zachęcić ludzi, aby
na premierze nie było ani jednego wolnego miejsca? Oto jest pytanie!
Ja-

świateł. Jednym z elementów sztuki
będą też lalki własnoręcznie wykonane
przez uczestników.
Tadeusz Wnuk z grupą wokalną
dokonał już nagrania chorału ze słowami „Statku pijanego” Rimbaud’a.
Nagrane zostały także niektóre teksty.
Część zostanie wyemitowana z offu,
część wspomoże młodzież – jako podkład muzyczny – podczas śpiewu.
To dla adeptów sceny nowość i spore
wyzwanie.
Nadchodzący tydzień zapowiada
się bardzo pracowicie. Trzeba bowiem
zbudować do końca wszystkie sceny,
dopracować je, a na koniec – połączyć w
całość. I próbować już w odpowiednich
światłach i wszystkimi efektami przygotowywanej scenografii oraz multimediami, o które zadba Marek
Oleksy. By nie psuć państwu
niespodzianki o szczegółach
pisać nie będziemy. Premiera –
w nadchodzącą sobotę o godz.
18, drugi pokaz – dzień później.
Zapraszamy! Codzienne relacje
z przygotowań do sztuki: www.
jelonka.com

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
nusz
Kijański w pracowni
krawieckiej pracuje z
młodzieżą (pod okiem
Elżbiety Wójcik, teatralnej krawcowej) nad
detalami kostiumów,
które przyozdobił w
przepiękne ornamenty roślinne. Półprzezroczyste „szaty” nabiorą
dotykowego wyrazu
w feerii teatralnych

Patronami Lata w Teatrze są: Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Instytut Teatralny im. Raszewskiego w
Warszawie. Pomogło też Miasto Jelenia
Góra. Patroni medialni: Polskie Radio
Program Pierwszy, miastodzieci.pl, Jelonka.
com, Polska Gazeta Wrocławska, Muzyczne
Radio, e-teatr.
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Sekret fiaska szynobusu

Natomiast mieszkańcy częściej pytają
kiedy zostaną uruchomione połączenia do Korenova – usłyszeliśmy od
pracownicy miejscowej Informacji
Turystycznej.
Niestety, w wyniku przymusowych
przesiadek zdarzają się niezbyt przyjemne niespodzianki. – Moi znajomi
wybrali się na przejażdżkę Koleją
Izerską. Kiedy wracali autobusem
z Harrachova do Jakuszyc, uciekł
im pociąg do Szklarskiej Poręby –
powiedział pan Łukasz. Wniosek z
tego, że czas przyjazdu zastępczego
autobusu i odjazdu szynobusu nie
jest skoordynowany tak, jak wynika
to z rozkładu jazdy. A co zrobić, jeżeli
będzie to nasze ostatnie połączenie i
utkniemy w Jakuszycach?

Podróż Koleją Izerską do Korenova
udała się nielicznym podczas promocyjnego przejazdu 2 lipca. O tym, że
począwszy od następnego dnia pociąg
będzie dojeżdżał tylko do Polany Jakuszyckiej, poinformowano tuż po
zakończeniu oficjalnych uroczystości.
Znacznie później pojawiło się oficjalne
wyjaśnienie, dlaczego połączenie szynowe z Czechami wciąż jest iluzją.

Muzyka łączy

Zakończyła się tegoroczna edycja
Karkonoskiej Wakacyjnej Orkiestry
Kameralnej, której przyświecało
hasło: „Co w trawie piszczy”, czyli
muzyką malowane. Cykl koncertów,
poświęcony zarówno dawnej, jak i
współczesnej muzyce zabrzmiał w
kilku miejscach. Pierwszy występ
odbył się w Hotelu Szrenica w Szklarskiej Porębie. Organizatorzy nie
ograniczyli przebiegu imprezy tylko
do hotelowych wnętrz. W sobotę, 10
lipca była okazja do miłego spędzenia czasu pod chmurką, ponieważ
koncert plenerowy zorganizowano
na scenie w Rodzinnym Parku Rozrywki „Esplanada”. Były też występy
w kościele oraz w piechowickim
Domu Kultury. Cykl muzyczny ma
zintegrować mieszkańców Szklarskiej
Poręby i Piechowic.

Karolina Wojtaś
FOT. KAROLINA WOJTAŚ
Pociąg do Korenova – wiele wskazuje,
że jeszcze długo docelowa miejscowość
będzie dlań nieosiągalna.

Pompę do bardzo precyzyjnego dozowanie lekarstw płynnych w strzykawce dla dzieci
przekazał wczoraj do oddziału
chirurgii dziecięcej Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze Mariusz Synówka, prezes
fundacji „Jeleniogórska Akcja
– Bezpieczna Droga”.

Zastępcza pielęgniarka dla najmłodszych

Są to jedne z najbardziej potrzebnych
sprzętów w szpitalu, bo zastępują żywy
personel. W cywilizowanych krajach
uznaje się, że do jednego łóżka powinna
być jedna pompa.
W szpitalu w
Jeleniej GóPrzekazana w minionym tygodniu
rze napompa zwana jest „zastępczą pielęgniarką”. Jest to bardzo precyzyjny sprzęt,
który umożliwia dozowanie małym
pacjentom nawet bardzo niewielkich
porcji leku.
– Pierwszą pompę zakupiliśmy cztery lata temu dla oddziału dziecięcego.

tomiast, z tego co wiem, na oddziale
dziecięcym jest ich około 10, a czego
pięć zakupionych przez nas w latach poprzednich – mówi Mariusz Synówka.
W minionym roku fundacja „Jeleniogórska Akcja – Bezpieczna Droga”
przekazała Szpitalowi Wojewódzkiemu
w Jeleniej Górze dwie pompy: jedną
do podawania
kroplówek
oraz drugą taką
samą, jak
przekazana
wczoraj. Nie-

stety z roku na rok zbieranie pieniędzy ponad trzech tysięcy zł – mówi Mariusz
na zakup sprzętu medycznego staje się Synówka.
coraz trudniejsze.
(Angela)
Co roku sprzęt przekazywany do
szpitala kupowany był z pieniędzy, jakie
W ciągu ostatnich pięciu lat fundacja
udało nam się pozyskać ze sprzedaży
przekazała do szpitala pięć pomp, trzy
bombek. W tym roku jednak zebraliśmy
inhalatory i jeden pulsoksymetr. Jak mówi
tych pieniędzy niewiele, i do zakupu
jednej pompy brakło nam około 1700
Mariusz Synówka, w minionym roku odbyła
zł. Brakującą kwotę uzbieraliśmy z legisię ostatnia, piąta, aukcja świątecznych
tymacji członkowskich od osób prywatbombek. Zapowiada jednak, że pojawią się
nych, które wpłacały na konto po pięć,
nowe pomysły, które być może umożliwią
dziesięć czy nieco więcej złotych. Musiało
zebranie pieniędzy na kolejne sprzęty.
więc minąć kilka miesięcy, zanim udało
nam się uzbierać całą potrzebną kwotę,

Radość z upadku pracodawcy

SKWER NA SKWAR

Upalna pogoda sprzyja spędzaniu
wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pracownicy Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie postanowili
wyjść do ludzi.
Zajęcia, odbywające się popołudniami, codziennie od 12 do 16
lipca skierowane
są do dzieci i
młodzieży, które c h c i a ł y by
spędzić twórczo wakacyjne
dni. W założeniu spotkania
będą organizowane do
30 lipca br.
Wszystko

ciągu kilku następnych dni. Wszystko
zależy jednak od tego, czy obie strony
dogadają się w kwestii rozwiązania
problemu łączności między poszczególnymi stacjami. – Turyści
są zadowoleni z samego faktu, że
mogą się przejechać Koleją Izerską.

Tymczasowym rozwiązaniem dla
turystów i mieszkańców Szklarskiej
Poręby jest przejazd szynobusem do
Polany Jakuszyckiej, a stamtąd do
Harrachova komunikacją zastępczą,
czyli podstawionym autobusem.
Nawet po przekroczeniu czeskiej

(Karolina)

Od poniedziałku do piątku
na Skwerze Radiowej Trójki
odbywać się „Moksialki – artystyczne lato dla dzieci”.

granicy nie dotrzemy od razu do
Korenova, ponieważ z Harrachova
nie ma ciągłego połączenia. Na oficjalnej stronie internetowej miasta pod
Szrenicą czytamy, że zarządca trasy i
organizator połączeń zapowiedział,
iż utrudnienie zostanie usunięte w

Tymczasem trwają przygotowania do
remontu torowiska na trasie ze Szklarskiej
Poręby do Jeleniej Góry. Wszystko po to,
aby pociągi jeździły tamtędy znacznie
szybciej niż obecnie. Prowadzone są
także rozmowy w sprawie uruchomienia
regularnych połączeń kolejowych z Jeleniej
Góry do czeskiego Liberca.

jest procedura „Miejscowego porozumienia granicznego”, obowiązująca
przy przekraczaniu granicy państwa.
Obecnie trwają rozmowy z ustaleniem
procedur skomunikowania obu stacji
przy wykorzystaniu telefonicznej
sieci publicznej, czyli łączności GSM.

Fot. Angela

Głównym problemem i przeszkodą
w realizowaniu tego atrakcyjnego
połączenia jest brak systemu łączności
między poszczególnymi stacjami.
W 2008 r. na skutek zbyt drogiego
wniosku o unijną dotację, Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei musiała poszukać
oszczędności. Podjęto wówczas decyzję
o wykreśleniu z projektu rewitalizacji
dworca Szklarska Poręba Górna oraz
kwestii łączności, czyli położenia kabli
pomiędzy dworcami w Szklarskiej Porębie i czeskim Harrachovie. W efekcie
dzisiaj nie ma dodatkowej łączności
między obiema stacjami. Pech chciał,
że tego typu rozwiązanie nakazują
przepisy. I pojawił się problem.
Zgodnie z procedurami kolejowymi, kolejne stacje na linii muszą być
połączone ze sobą tzw. kablowym
telefonem kolejowym. Dzięki niemu
pociąg może rozpocząć podróż z
jednej stacji do drugiej. Drugą kwestią

zależy od frekwencji. W poniedziałki zaplanowano plener malarski,
we wtorki warsztaty bębniarskie,
natomiast w środy glinolepienie i
tajemnicze „klockolorowanki”.
Lipcowe czwartki zarezerwowano
na MOKSiAL-owe, niezależne kino w
plenerze. Będzie to nowość w mieście
pod Szrenicą. Organizatorzy pomyśleli też o dzieciach i młodzieży uzdolnionej muzycznie, które będą mogły
dać upust swoim
zainteresowaniom
oraz emocjom podczas „muzycznych
piątków”.
Na co dzień powyższe warsztaty prowadzone są w budynku
ośrodka kultury przy
ul. Słowackiego. – Będzie to czas twórczego
rozwoju. Warto tam
być – zachęcają pomysłodawcy tego wydarzenia.

(Karolina)

Pracownicy bankruta, czyli Zakładów Lniarskich „Orzeł” S.A.
w Mysłakowicach otrzymają zaległe pensje. Jednak nie dlatego,
że firma wznowiła produkcję.
Wręcz przeciwnie: firma ogłosiła
upadłość.
Oficjalnego upadku fabryki, która niegdyś była sztandarowym zakładem pracy
Mysłakowic, chcieli sami pracownicy. Sprzeciwiał się temu zarząd raz po raz snując wizje
poprawy sytuacji. Górę wzięła racja załogi,
która od kilku miesięcy nie otrzymywała
regularnych wynagrodzeń.
W przeprowadzeniu procesu upadłościowego pomógł NSZZ „Solidarność”, który
popierał załogę i od początku wskazywał, że
oficjalne bankructwo „Orła” to jedyna pewna droga do odzyskania pensji i zapewnienia
pracownikom statusu osób bezrobotnych.
Teraz pozostaje oczekiwać na sprzedaż
zakładu przez syndyka. Czy znajdą się chętni
na kupno „Orła” i wznowienie produkcji?
Okaże się w przyszłości.

(tejo)
FOT. ARCHIWUM JELONKI

Marcowa pikieta, podczas której
pracownicy „Orła” protestowali przeciwko
beznadziejnej sytuacji w zakładzie.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zjeżdżalnia grawitacyjna w
Szklarskiej Porębie już działa. W
miniony piątek został dokonany
pozytywny odbiór techniczny.
Oficjalnie zostanie otwarta w
nadchodzącą środę o godz. 11.
Zjeżdżalnia jest tak cicha, że nie
przeszkadza ptakom gniazdującym na pobliskich drzewach.
Zjazd pomiędzy nimi na pewno
pozostawi niesamowite wrażenie. Maksymalna prędkość
– 40 km na godzinę. Dla nieco
spokojniejszych użytkowników przydatne będą hamulce,
które są tak skonstruowane,
że zatrzymują wózek w razie
zasłabnięcia jakiegoś pasażera.
Kolejny system wyklucza możliwość wypadnięcia sanek z
właściwego toru jazdy. Nie ma
też możliwości cofania. Nad bezpieczeństwem i utrzymaniem
odpowiedniej prędkości czuwa
hamulec odśrodkowy. Zjeżdżalnia grawitacyjna jest przeznaczona dla każdego. Z urządzenia będą mogli skorzystać
również najmłodsi, oczywiście
pod opieką dorosłych. W wózku
spokojnie zmieszczą się dwie
osoby. W parku zamontowano
też dodatkowe oświetlenie, które
pozwoli na funkcjonowanie
rynny również po zmierzchu.
Planowane godziny otwarcia
to 10.00 – 22.00. Dodatkowo na
terenie Esplanady uruchamiany
jest letni ogródek zabaw i grill
bar. Wśród atrakcji dla dzieci
znajdzie się tzw. suchy basen,
tor przeszkód oraz dmuchana
ślizgawka.

(Karolina)

Monitoring:
czy potrzebny?
Grzegorz Jegor

Dorota Klimczak

Monitoring
w Cieplicach
jest potrzebny, żeby było
bezpieczniej.
Powinien
znajdować
się nie tylko
w centr um
ale także na
obrzeżach.
U wa ż a m ,
że potrzebna
jest większa
ilość kamer
np. po to, aby
nie dochodziło do aktów
wandalizmu,
młodzież nie
piła w bramie
alkoholu na
przerwach.

Aeroklub Jeleniogórski przeliczył się anonsując zimą, że
za kilka miesięcy zacznie się
budowa pasa startowego na
miejscowym lotnisku. W planach nie uwzględniono rygorystycznych warunków i na
realizację pomysłu zabraknie
pieniędzy.
Utwardzony pas startowy miał
zapewnić Jeleniej Górze możliwość
skomunikowania lotniczego z pomocą
średnich samolotów pasażerskich z
około 20 osobami na pokładzie. Część
pieniędzy miało wyłożyć dwóch przedsiębiorców, którzy w zamian chcieli w
kolejnych latach korzystać z tego pasa
bezpłatnie. Brakującą kwotę, około 200
tys. zł miało też dołożyć miasto.
Jednak w trakcie ustalania szczegółów i uzyskiwania zezwoleń na ten cel,
okazało się, że sprawa nie jest tak prosta,
jak wydawało się na początku.
Krzysztof Kłosowski, instruktor szkolenia AJ, wyjaśnia, że warunkiem zmodernizowania pasa startowego, który
obecnie funkcjonuje jako pas trawiasty,

czy też wybudowanie nowego pasa, jest
spełnienie przez lotnisko szeregu warunków techniczno-budowlanych dla
lotnisk cywilnych. Tego nie uwzględniał
wcześniejszy projekt. – Jeżeli wybudujemy drogę startową, która nie spełnia
norm, to przy jej odbiorze możemy stracić rejestrację lotniska, czyli coś co jest dla
nas najcenniejsze – usłyszeliśmy.
Odpowiednio przygotowane musi
zostać też samo pobocze pasa, łącznie
z jego odwodnieniem. Okazało się
również, że mieszanka bitumiczna,
którą planowano położyć na pasie
startowym, nie dałaby gwarancji bezpieczeństwa lądowania
samolotów. Sam pas startowy
zgodnie z przepisami musi mieć
nie 800 x15 m, jak planowano,
ale 800 na18 m. Do tego dochodzi
jeszcze zmiana kodu referencyjnego
lotniska i kilka innych formalnych i
technicznych kwestii.
Tak oto okazało się, że Aeroklubowi Jeleniogórskiemu pieniędzy
na pas nie starczy i sprawa pozostaje
otwarta. – Nie staramy się obecnie o
żadne zezwolenia, bo nie mamy na to
środków, co jest jedynym czynnikiem

Nasz komentarz
Jelenia Góra leży znacznie bliżej „wielkiej” Europy: Berlina, Wiednia, czy Pragi niż inne miasta.
Co z tego, kiedy wciąż jesteśmy komunikacyjnym zaściankiem? Brakuje u nas gładkich dróg i
prostych szyn. O lotnisku nie wspominając. Z kłopotem tym nie potrafią poradzić sobie kolejne
ekipy samorządowe. Trudno się zatem dziwić, że miasto nie rozwija się zgodnie z możliwościami
i oczekiwaniami. Oby choć jedna ze wspomnianych możliwości dotarcia do naszego miasta
była ulepszona! Póki co: daremne żale i próżny trud.
Konrad Przezdzięk

hamującym tę inwestycję – mówi
Krzysztof Kłosowski.
Szacowany koszt budowy pasa startowego zgodnie z przepisami to rząd kilku
milionów złotych. Jacek Musiał, dyrektor
Aeroklubu Jeleniogórskiego: – Szansa
na powstanie tego pasa startowego w
Jeleniej Górze jest bardzo duża, ale to
czy on powstanie,
czy nie, będzie zależało od władz sa-

marszałkowskiego.
– Przykładowo województwo śląskie
podjęło decyzję o dofinansowaniu w tym
roku pięciu swoich lotnisk aeroklubowych w kwocie 25 mln zł, czyli po pięć
mln zł na jedno lotnisko. Taka kwota z
pewnością rozwiązałaby nasz problem.
Wybudowanie
wąskiej
ścieżki
startowej

W Cieplicach zamontowano
kolejne jedenaście kamer
z monitoringu wizyjnego
miasta. Całość już jest podłączona i kontrolowana z miejscowego komisariatu policji.
Wkrótce kolejne pięć kamer
zawiśnie w Sobieszowie. Całość będzie połączona linią
światłowodową z centrum
dowodzenia w straży miejskiej w Jeleniej Górze.
Jedenaście kamer monitoruje głównie plac Piastowski, okolice Szkoły
Podstawowej nr 6, trasy przelotowe i
centrum spacerowe Cieplic. Jak mówi
Tomasz Dumycz, naczelnik wydziału

zamówień publicznych i obsługi technicznej magistratu, w Sobieszowie
zostaną one zamontowane wzdłuż
ulicy Karkonoskiej, skrzyżowania w
kierunku Podgórzyna, okolice Muflona oraz Zespołu Szkół Licealnych
i Zawodowych nr 1.
Dodatkowo monitoring ma być
jeszcze w tym roku rozbudowany w
rewaloryzowanym Parku Zdrojowym
o jedenaście kamer obrotowych i pięć
stacjonarnych z odpowiednimi promiennikami podczerwieni. System
ma być podłączony liniami światłowodowymi z komisariatem policji na
placu Piastowskim, gdzie jest jedno z
centrów dozoru monitoringu.
– Zdecydowaliśmy, żeby już na tym
etapie rewitalizacji Parku Zdrojowego

Monitoring jest niezbędny. Dzięki
niemu będzie bezpieczniej, zmniejszy
się ilość kradzieży, a sprawcy będą
zarejestrowani przez kamerę. W
Cieplicach jest
wiele miejsc,
w któr ych
kamer y byłyby bardzo
pomocne.

Droga do Europy

Bogusław Regulski, prezes zarządu
Aeroklubu Jeleniogórskiego podkreśla,
że budowa betonowej drogi startowej
powinna być w interesie miasta czy
miast regionu oraz władz samorządu
dolnośląskiego. Aeroklub ma bowiem
wykwalifikowaną kadrę, która mogłaby
to lotnisko obsłużyć. Prezes podkreśla
też, że cała inwestycja związana z
budową nowego pasa startowego
powinna być spójna i dobrze przemyślana, łącznie odprawą pasażerów,
umiejscowieniem pasa czy z obsługą
przylatujących do nas gości. – Dla
regionu natomiast jest to prawdziwa
szansa rozwoju. Nie ma pieniędzy,
przez co nie możemy liczyć na wybudowanie autostrad, które zapewniłyby
nam płynność komunikacyjną, ale
możemy wybudować około kilometra
drogi startowej, która połączy nas nie
tylko w innymi miastami w regionie czy
województwie, ale z całą Polską, Europą
i światem – podkreśla Regulski.
utrudnienia w jego funkcjonowaniu. My
na tym etapie szukamy partnera, który
będzie chciał to lotnisko zmodernizować
– wyjaśnił Jacek Musiał.

Angela
FOT. ANGELA

morządowych, nie tylko Jeleniej Góry, nie zmieniłoby jakości lotniska, a wręcz
ale innych miast z regionu i urzędu przeciwnie mogłoby spowodować

„Wielki brat” patrzy na Zdrój

Leokadia Sójkowska

Notowała
GABI
FOT.
GABI
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Pas startowy w zawieszeniu

Śmigłowcem
do wyciągu

w Cieplicach rozpocząć budowę
monitoringu. Na
ten cel przeznaczamy ponad 460
tys. zł. W parku trwają
już prace ziemne i na tym
etapie niezbędne jest wykonanie
sieciowego monitoringu. Montaż
tego monitoringu będzie realizowała
ta sama firma, która montuje monito-

ring całego miasta
– mówi Marek
Obrębalski, prezydent miasta
Jeleniej Góry.

(Angela)
FOT. TEJO

Z końcem maja odebrano pierwszy etap budowy monitoringu wizyjnego dla Jeleniej Góry, w
którym kamery zamontowano w dwudziestu punktach w mieście: przy ulicach Mostowej,
Sudeckiej, 1 Maja, Kopernika, na Placu Ratuszowym, Krótkiej, Obrońców Pokoju, Morcinka,
Wolności, Pijarskiej i Grunwaldzkiej. Urządzenia zawieszono również na skrzyżowaniach Jana
Pawła II – Sobieskiego, Sudecka – Wojska Polskiego, Poznańska – Sobieskiego, Krótka –
Długa oraz przy Baszcie Grodzkiej. Ostateczne rozliczenie całego zadania potrwa do końca
sierpnia. W kolejnych latach monitoring ma być doposażony w dodatkowe kamery, które
będą montowane w miejscach szczególnie niebezpiecznych. System centrów monitoringu,
który został zainstalowany w mieście, może obsłużyć do 200 kamer.
REKLAMA

Siłą grawitacji

12 lipca 2010 r.

Spółka Sudety Lift budująca
nowy wyciąg narciarski w Szklarskiej Porębie, wynajęła helikopter,
przy którego pomocy w minionym tygodniu transportowano
poszczególne elementy kolejki
linowej na Szrenicę. Ustawiany
jest tzw. wyciąg roboczy, który w
niedalekiej przyszłości posłuży do
wybudowania tego właściwego.
Kolej linowa na tzw. Świąteczny
Kamień w Masywie Szrenicy będzie miała swoją stację końcową
w połowie Lolobrygidy. Długość
nowego wyciągu to 2400 metrów.
Sześcioosobowa kanapa przewiezie
w ciągu godziny ponad 1900 osób.
Kolej linowa będzie funkcjonowała
tylko zimą. W pozostałym okresie
trzeba będzie nadal korzystać z
przestarzałych krzesełek.

(Karolina)

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

Park Zdrojowy – po rewitalizacji – także
będzie monitorowany.

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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ANNIE ROSS – “You And
Me Baby An Evening with
Annie Ross”
wydawnictwo: Vocalion
Zaledwie 22-letnia wokalistka zdobyła sławę w 1952 roku
dzięki brawurowemu wykonaniu
tekstu, jaki sama napisała do
solówki t enorzyst y Wardella
Graya w utworze “Twisted”. Już
jako dziecko grywała w komedyj-

Chociaż tegoroczny program XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych jest skromny, bo
trwa trzy dni, a dziennie
granych będzie po trzy
przedstawienia, nie zabraknie klaunów, żonglerów, akrobatów, muzyków,
tancerzy i lalkarzy.

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

skie tournee z orkiestrą Lionela
Hamptona, której członk ami
byli również Clif ford Brown,
Quincy Jones i Art. Farmer. W
1957 roku stała się członkinią
l e g e n d a r n ej g r u py wo k a l n ej
Lambert, Hendricks, Ross. Po
załamaniu ner wowym, jakie
przeszła w 1962 roku na pewien
czas zaniechała śpiewania i zajęła się aktorstwem. W 1965 roku
powróciła znów do jazzowego

kach Hala Rocha z cyklu
„Klan urwisów”. Mając
12 lat zagrała siostrę
Judy Girland w filmie
„Presenting Lily Mars”.
Po studiach dramatycznych w Nowym Jorku,
powróciła w 1947 roku
do Anglii i występowała
w n o c nyc h k l u b a c h .
W 19 5 3 ro k u o d by ł a
legendarne europej-

śpiewu i wystąpiła
na wielu festiwalach. W1970 roku
dokonała nagrań
dla Decci oraz wystąpiła w londyński Hampstead Theatre w
programie „Late Night Show”
prezentując publiczności znane
ko mp o z yc j e w n i e c o i n nyc h
aranżacjach. Przepięknie zaśpiewała Jobimowską „Falę” oraz
Dylanowski song „Country Pie”.

POP ROCK & JAZZ
Wśród 14 tematów, jakie znalazły
się na płycie, uwagę przykuwa
„Rondo a la turque” Mozarta.
Po latach nagrania te odkurzył
Michael J. Dutton przypominając młodszym słuchaczom
o istnieniu takiej postaci jak
Annie Ross.

Andrzej Patlewicz

Święto sztuki ulicy coraz bliżej
W piątek, 6 sierpnia o godz.
21.00 na placu Ratuszowym podczas wieczoru orientalnego zobaczymy egipsko-polską grupę
Marhaba Group, Samira i Kimo.
Godzinę potem, po raz kolejny spotkamy się z Teatrem Woskresinnia.
Tym razem teatr ze Lwowa przy
dźwiękach muzyki symfonicznej
zaprezentuje apokaliptyczne wizje
unicestwiania człowieka w opartym
na folklorze ukraińskim spektaklu
„Gloria” w reż. Jarosława Fedoryszyna. – Pamiętamy przepięknie
poetycki „Wiśniowy Sad” z ubiegłego
festiwalu, a także widowisko „Hiob”
w wykonaniu tego zespołu podczas

(sobota), w godz. 12.00 – 20.00 na
parady, akcje i heppeningi zaprosi
nas Teatr Klinika Lalek ze Stacji
Wolimierz. O godz. 18 wystąpi
znany bywalcom festiwali ulicznych
gdański Teatr Pinezka Przemysława
Grządzieli w inscenizacji „Wielkoludki”. Z kolei o godz. 20.30 zacznie
się spektakl „Nocturny Chopina” w
wykonaniu założonego w Kijowie
przez Mikołaja Wiepriewa - reżysera
i aktora z Rosji
- Teatr „Nikoli” z Krakowa.

minionych Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych – mówi Urszula
Liksztet, kierowniczka literacka
Teatru im. Norwida.
Dzień później, 7 sierpnia

Następnie o godz. 21. 30 Teatr „A” z
Gliwic przedstawi widowisko uliczne oparte na pierwszych dziewięciu
rozdziałach biblijnej Księgi Rodzaju
„Genesis” w reż. Mariusza Kozubka z
muzyką Jacka Dzwonowskiego.
W trzeci dzień festiwalu, 8 sierpnia (niedziela) w godz.12.00 – 20.00
na Placu Ratuszowym będą miały
miejsce raz jeszcze parady, akcje i
heppeningi Teatru Klinika Lalek.
Potem, o godz.16.00 tancerze ze
szwajcarskiej trupy Da Motous! pokażą przedstawienie pt. „…con tatto”
w reż. Antonio Bühlera i Brigitte
M e u w l y,
które ewoluuje od subtelnego
ruchu do zdumiewających pozyc ji
ciała podczas fizycznego
zespolenia, wspólnego spontanicznego układu choreograficznego.
Tancerze stopniowo podchodzić będą do oglądających albo
śpieszących się przechodniów,
aby angażować ich w zabawę. O
godz.19.30 - hiszpański teatr Circus
Delirium z Barcelony zagra
spektakl „Bambola” w reż.
Sashy Agranova, inspiro-

Kłopotliwe RPO
Teatr im. Norwida zbyt późno dostał 400 tysięcy złotych wsparcia z Regionalnego Programu
Operacyjnego na zorganizowanie zapowiadanego Festiwalu Teatrów Wędrujących. – Nie
mieliśmy możliwości zorganizowania tego przedsięwzięcia w niepewności, a kiedy przyznano
nam środki, zespoły miały już dawno ułożony kalendarz występów – mówi Bogdan Koca, dyrektor
Teatru im. Norwida. Placówka wystąpiła z wnioskiem o prolongatę przyznanego wsparcia na
przyszły rok. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymano.
wany operą Jacquesa Offenbacha
„Opowieści Hoffmanna”, gdzie w
laboratorium szalonego naukowca jego ostatnim eksperymentem
będzie tancerka, która nie działa
dokładnie tak jak to było zaplanowane.
Na finał festiwalu, o godz. 22.00
– widowisko „Don Quixote” w reż.
Erika Jana Posta na podstawie
powieści Miguela de Cervantesa
„Don Kichot” zaprezentuje holenderski Theater Gajes z Deventer
przywołując romantyczne obrazy
samotności, wiatraki i bohaterstwa. Ze względu na rozmach
sceniczny sztuki, jej areną będzie
plac przy Hotelu Mercure Jelenia
Góra.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK/
ARCHIWUM

Przemysław
Grządziela, czyli
Klown Pinezka na
MFTU w 1991 roku.
W sierpniu ponownie
zawita do Jeleniej
Góry.

POP ROCK & JAZZ
JOHN DANKWORTH – „
5 Steps To Dankworth &
Journey Into Jazz”
wydawnictwo : Vocalion
Legendarny saksofonista, aranżer i lider urodził się na przedmieściach Londynu. Studiował
w Królewskiej Akademii Muzyki
w Londynie, początkowo grał na
klarnecie (pod wpływem swego
idola Benny Goodmana), ale kiedy usłyszał Charlie’ego Parkera
porzucił klarnet na rzecz saksofo-

nu altowego. W 1947 roku założył
swój pier wszy zespół Johnny
Dankworth Selen, a 4 lata później
sformował swój pierwszy big –
band. W 1959 roku podobnie jak
wokalne Trio Lambert Hendricks
Ross wystąpił z zespołem na amerykańskim festiwalu jazzowym
w Newport. W latach 60. zaczął
koncentrować się na kompozycji i
aranżacji, pisał muzykę do filmów
i dla telewizji. Tworzył dzieła na
orkiestry symfoniczne i kwartety
smyczkowe. Pisał również do
popularnych musicali, w których

występowała jego żona,
słynna później wokalistka jazzowa Cleo Laine.
W swojej karierze współpracował z największymi
gwiazdami jazzu m.in.
z Nat „King” Cole’em,
Ellą Fitzgerald i wieloma
innymi postaciami. Na
festiwalu w Par yżu w
1949 roku zobaczył po
raz pier w szy Charlie
Parkera. Wraz z Cleo Laine założył w 1969 roku
teatr, The Stables będąca
ważną sceną koncertową
Anglii. Dzięki londyńskiemu wydawnictwu

Vocalion ukazały
się fantastyczne
wznowienia płyt
tego znakomitego muzyka z lat
1956 i 1957. Na
j e d n y m s r e b rnym krążku
m a my d wa a l bumy: „5 Steps
to Dankwor th”
i „Journey Into
Jazz” w sumie 20
utworów. Mamy
tu orkiestrowe
utwory Dankworta rozpisane
na solistów – to

na pierwszej płycie oraz podróż
do wnętrza jazzu zahaczając po
największe standardy „Take the A
– A- Train” z udziałem puzonisty
Laurie Monka na czele. Słychać
sam głos lidera panującego nad
muzyczna materia dyrygującego
swoją orkiestrą w składzie której
grali w owym czasie pianista
Dave Lee, kontrabasista Eric Dawson, perkusista Kenny Clare oraz
dwaj trębacze Dougie Roberts i
Derrick Abbott. Sama przyjemność dla ucha.

Andrzej Patlewicz

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przeciąg historii
Teodor Drzewiecki wzdrygnął się na szezlongu pamiętającym początki XIX wieku. Z popołudniowej drzemki
wyrwało go skrzypnięcie drzwi. Był na ten dźwięk
przeczulony – i nawet, kiedy spał snem kamiennym
– choćby najdelikatniejszy pisk stawiał go na równe
nogi.
Starszy lokator odruchowo sięgnął
po okulary jak zwykle pozostawione
w zasięgu ręki na nocnym stoliku. Nie
było ich tam. Bez szkieł widział nieco

nieostro. Przetarł oczy chcąc zobaczyć,
któż to skrada się przez korytarz.
Podmuch gorącego powietrza rozwiał
firanę niczym welon. Drzewiecki odetchnął z ulgą.
– To tylko przeciąg! – ziewnął i przyłożył na powrót głowę do haftowanej poduszki.
Za chwilę stanął niemal na
równe nogi.
– Dziadku, narozrabialiśmy! – rzekła półgłosem Inge,
która niczym zjawa wyrosła
raptem przed pragnącym
zażyć relaksu Teodorem.
– No tak! – Drzewiecki
pyknął z fajeczki, którą nerwowo nafaszerował amerykańskim tytoniem z paczki.
Kółka aromatycznego dymu
niczym obłoczki uniosły się
stolikiem, gdzie rozpływały
się siłą podmuchu gorącego
powietrza z półotwartego
okna. – Od początku ten
cały Jerzy taki jakiś dziwny
był. No i to jego towarzystwo! Jakieś – jak
mówisz – podejrzane
typy! W coś ty się wplątała?! Nie przypuszczałem,
że jesteś aż tak naiwna
– mówił spokojnym i
cichym głosem.
Inge wiedziała, że
jest wściekły. W tym
stanie emocji nigdy nie
krzyczał. Wściekłość go
wyciszała. Zostało mu
to z lat okupacji, kiedy –
narażony na codzienne
frustracje – przestał na
nie reagować eksplozją
uczuć. Tłumił w sobie
poruszenie. Wypuszczał
je powoli. Uchodziło z
niego niczym powietrze
z lekko przekłutej dętki.
Teraz wiedział, że nad
rozlanym mlekiem nie
ma co płakać. Stało się.
Wnuczka może mieć
kłopoty. I to niemałe.
– Oni tu przyjdą…
Powiedziałam, że tylko

ty możesz nam pomóc – wyszeptała
nieśmiało. Drzewieckiemu na czoło
wystąpił zimny pot. Jego pamięć wyostrzyła się w mgnieniu oka tak, że od
razu przed oczami stanęła mu postać
tego człowieka. Człowieka, którego
kiedyś uratował z poważnej opresji.
Nie znosił okazywania wdzięczności
na siłę. Tym bardziej, że osobnik, o
którym pomyślał, wybrał zupełnie
inną drogę życia, niż Teodor. Ciągnęło
go do władzy, a ze swoim lizusowskim
charakterkiem gotów był palić Panu
Bogu świeczkę, a diabłu – ogarek.
***
Pyknął z fajki i wciągnął nozdrzami
chmurkę dymu tak, jakby wdychał
wspomnienie. Tamtej jesieni 1944
roku w niemieckiej niewoli. Kiedy
jechał z transportem więźniów do
Hirschbergu w bydlęcych wagonach,
poznał Zdzisława Dziurawca. W wojennej niedoli i wspólnocie niezbyt
szczęśliwego losu zaprzyjaźnili się.
Drzewiecki – będąc domorosłym
psychologiem, który raczej się nie
mylił przy określaniu charakteru
ludzi – czuł bardzo głęboko skrytą
niechęć do wspomnianego osobnika.
Wyczuwał fałsz w jego spojrzeniu.
Nie dawał jej jednak po sobie poznać,
może żeby nie robić mu przykrości? A
może nie chciał mnożyć konfliktów w
i tak już niełatwym barakowym życiu
zesłańców żyjących na co dzień pod
presją karabinów esesmanów.
Pewnego poranka w baraku na
obrzeżach Hirschbergu wcześniej niż
zwykle obudził go strzał z karabinu
i ryk strażnika, który – wściekły – z
dymiącą jeszcze bronią, wpadł do
ich pomieszczenia. – Co za przeklęty
Polak ośmielił się opuścić na noc obóz!
Przyznać mi się, bo każę wszystkich
rozstrzelać – wrzeszczał szczekającą
niemczyzną hitlerowiec. Teodor nie
bardzo rozumiał, o co chodzi.
Zorientował się powoli widząc
błagający wzrok leżącego na sąsiednim łóżku Dziurawca przykrytego
pod brodę prześcieradłem. Kątem
oka dostrzegł krew na jego twarzy i
dłoni. Jego ciężki oddech jak u długodystansowca po przebiegnięciu
kilkudziesięciu kilometrów świadczył
o potężnym wysiłku. Do tego mdława
woń przetrawionego alkoholu.
Tak. Wiedział, że Dziurawiec czasem opuszcza nielegalnie obóz i
udaje się zażyć rozkoszy życia do
miasta. Namawiał zresztą go nie raz,
aby razem „skoczyli” na panienki.
Wystarczyło trochę sprawności, aby

wdrapać się na niewysokie drzewo i
zgrabnie przeskoczyć na drugą stronę.
W drodze powrotnej przydawała się
silne ręce i umiejętność podciągania
się do wymyku. No i trochę szczęścia,
żeby strażnik nie zauważył.
Z reguły przed świtem nikt go nie
zauważał, bo Dziurawiec – ze swoim
przedsiębiorczym charakterkiem (i
dość kiepską znajomością niemieckiego) przekupywał Oberscharfuehrera Manfreda Panke, dowódcę
straży, szmuglowanym sznapsem. Bo
Zdzisiek miał łeb do interesu. W obozie
rozkręcił lewy biznes. Można było u
niego kupić niedostępne papierosy i
napić śmierdzącej i piekielnie mocnej
karbidowej wódki.
Tamtej nocy jednak sznaps zaszkodził poczciwemu Niemcowi na tyle, że
porzygał całą strażnicę. Pech chciał,
że polakożerca Hauptscharfuerher
Siegfried von Krumm zamienił się na
służbę z lebiegą Hansem Knirpsem. To
żołnierskie popychadło, które cudem
ocalało z bitwy pod Stalingradem
(podobno zawdzięczał to wyjątkowo
niskiemu wzrostowi), rozchorowało
się poważnie po zjedzeniu zepsutego
mięsa… Z reguły całą wartę i tak
przesypiał, ale wtedy zwijał się z bólu
w lazarecie w Warmbrunn. A na jego
miejscu czuwał przepojony duchem
walki, mimo coraz słabszego wojennego morale Niemców, straszny von
Krumm.
I kiedy zobaczył cień przeskakującego przez płot faceta, dostał ataku
furii. Strzelił! Kula chybiła celu, ale
zdezorientowany Dziurawiec rozharatał sobie dłoń o drut kolczasty i spadł
boleśnie się tłukąc. Zastrzyk adrenaliny
sprawił jednak, że chyżo przemknął do
baraku. Ale co z tego! Niemiec, choć nie
widział, jak ucieka, na ślepo poszedł za
nim. – To koniec! – zdawały się szeptać
wargi drżącego ze strachu leżącego
Dziurawca, który błagalnym głosem
prosił Drzewieckiego o ratunek.
Ten – wiedząc, jaka awantura wybuchnie, jeśli Niemcy znajdą podłóżkowy „sklep monopolowy” Dziurawca
– nie zastanawiał się długo. Wstał
nieśmiało i biegłą niemczyzną zagadał
do Kruppa. Im dłużej mówił, tym
bardziej mina Szkopa traciła swój
surowy wyraz. I zagościł nawet nań
skrzywiony cień uśmiechu zmieszanego z pogardą. – Tym razem ci daruję, śmierdzący Polaczku – wycedził.
Wiedział, że Drzewiecki jest cenionym
przez Oberfuhrera Maxa Biedermanna
fachowcem, który – jako jedyny – potrafi reanimować rozsypującego się opla.
Zabijając Teodora mógłby popaść w
niełaskę swojego szefa.
Kiedy drzwi trzasnęły z łoskotem,
Drzewiecki mimowolnie spojrzał na
bladego jak ściana Dziurawca. – Teoś,
wszystko co mam, to jest twoje. I tak ci
się nie odwdzięczę – powiedział nieswojo stłumionym głosem pozbawionym
tonu zawadiaki. – Wiesz, Zdzichu, w
dupie mam twój towar – Drzewiecki
błysnął zębami. – Może życie da ci okazję do okazania wdzięczności! – rzucił
skamieniałemu więźniowi.
Łup! Z tej wycieczki refleksji wyrwało
Teodora donośne trzaśnięcie drzwiami.
– Cholerne przeciągi! – zasyczał usiłując
wycmoktać z fajki resztki dymu. Jednak
w cybuchu – choć jeszcze ciepłym – nie
było już żaru. Spojrzał na spuszczoną
głowę zmartwionej Inge. Ojcowskim
gestem podniósł jej podbródek i spojrzał
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w ogromne niebieskie oczy dziewczyny. – Jest pewien gość, co może nam
pomóc, tobie pomóc – poprawił się
mówiąc chrapliwym półgłosem. Nieśmiały uśmiech okrasił smutne oblicze
dziewczyny. – Sekretarz powiatowego
komitetu partii towarzysz Zdzisław
Dziurawiec – dodał w myślach.
***
Znad płachty Gazety Robotniczej
błysnęło potem czoło Starzeckiego.
Zaryzykował jednak: po seansie w kinie szybkim krokiem
poszedł do Hotelu
Przemysłowego, do
swojej bazy. Od pogrążonego w letargu drzemki portiera
wziął klucz od numeru. – Koledzy szanownego pana poszli
pana szanownego
szukać. Niepokoili
się. Na milicję nawet
dzwonili! – dystyngowany akcent starszego pana rozbrzmiał
stłumiony przez
wydeptane dywany
i podrapaną boazerię
w recepcji.
Starzecki zbladł.
Nic nie mówiąc
czmychnął na piętro,
zabrał swoją torbę,
zostawiony na szafce
nocnej portfel z dokumentami. Kroki
na korytarzu. Matko
Boska! Już chciał
czmychnąć do szafy.
A może przez okno?
Nie. Może się zabić.
Pod łóżko. Już się
schylał, kiedy drzwi
rozchyliły się. – Posprzątać przyszłam
i pościel zmienić! –
władczy głos około
pięćdziesięcioletniej
wydekoltowanej pokojowej nie budził
sympatii. Ale i tak
– w porównaniu z
jego wizją plutonu
milicji zamierzającej
go aresztować za
naruszenie nietykalności cielesnej
przedstawiciela
władzy ludowej –
obraz tego cycatego
babsztyla jawił się
jako zbawienie.
– Tak, tak, proszę.
W zasadzie to ja już
wychodzę – rzucił
na odchodne. Obrócił się na pięcie. Dobył z portfela banknot. – Gdyby ktoś
o mnie pytał, nie
widziała mnie pani.
Nigdy! – wsadził pieniądze do kieszeni
brudnawego fartucha pokojówki. To
samo powtórzył w
recepcji, gdzie zdał
klucz. – Pan już się
od nas wyprowadza, panie szanowny? – No, tak jakby.
Tak, wyprowadzam
się – odpowiedział
nerwowo. – A meldunek!? – służbowym tonem zapytał
portier. – Proszę!
– rzucił na ladę dwa
wymięte banknoty.
To za noc. Dodał

dwa – to za meldunek. I jeszcze dwa.
– A to, żeby pan o mnie zapomniał!
– wycedził z nutką groźby w głosie. I
tyle go było.
Szedł szybkim krokiem bocznymi
uliczkami śródmieścia. Zziajany dotarł
do jakiegoś parku na wzgórzu. Usiadł
dysząc na ławce. Dobył z kieszeni wymiętą Robotniczą. Spojrzał na zegarek.
17. Do wieczora jeszcze sporo.

Konrad Przezdzięk
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USG

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

Klinika Chirurgii 1 Dnia

Żylaki kończyn dolnych to
poważny problem nie tylko
kosmetyczny, lecz przede
wszystkim zdrowotny. Wiele
osób cierpi na żylaki, które
stanowią chorobę obecnie
najczęściej spotykaną. Częstość schorzenia rośnie z wiekiem i dotyka częściej kobiet
niż mężczyzn. Problem jest
poważny, gdyż schorzenie ma
na ogół przebieg postępujący
ze skłonnością do nawrotów.
Czym są żylaki?
Żylakami nazywamy trwałe ograniczone rozszerzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać
węzowatych sznurów, splotów lub
kłębków, często z balonowatymi uwypukleniami.

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

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Jakie są wskazania do operacji
zawodu oraz wieku chorego. Według
autorytetów chirurgii naczyniowej żylaków?
Pojawienie się ich jest świadectwem najlepsze wyniki przynosi operacja Wskazania do operacji żylaków kończyn:
rozwoju przewlekłej niewydolności sposobem Bahocka.
1. żylaki objawowe
żylnej
Jak rozwiązać problem żyla- 2. żylaki bezobjawowe z defektem
kosmetycznym
ków?
Przyczyny żylaków?
Aby jak najlepiej rozwiązać ten 3. powiększanie się żylaków u chorych
Do powstania żylaków przyczyniają
leczonych zachowawczo
się różne czynniki. Wpływ ma środo- problem należy dojśc do wczesnego
wisko, wiek, styl życia a także czynniki rozpoznania, uważnie ustalić wska- 4. nawracające zapalenia żylaków
dziedziczne. Nie na wszystkie czynniki zania do badań oraz wdrążyć leczenie 5. krwotoki z żylaków
ryzyka można wpływać, jednak są zachowawcze lub operacyjne. Duży 6. owrzodzenia goleni spowodowane
niewydolnością żył powierzchowsposoby zapobiegania chorobie żył, wpływ na rodzaj terapii ma stopień
nych
jak chociażby aktywność fizyczna, zaawansowania choroby i istniejące
Przeciwskazania do operacji
która powoduje uruchamianie tzw. powikłania.
Wybór najlepszej metody leczenia Przeciwskazania do radykalnej operacji
„pompy łydkowej”. Skurcze mięśni nóg
żylaków:
pobudzają krążenie żylne, przepychając spoczywa zawsze na lekarzu. Niestety
nie istnieje pojedyncze badanie, które 1. niedokrwienie kończyny
krew w kierunku serca.
Objawy żylaków kończyn dolnych pozwoliłoby na wybór odpowiedniego 2. niedrożność żył głębokich
3. skaza krwotoczna
W początkowym okresie żylaki nie leczenia.
Obecnie podstawowe badania dia- 4. ciąża
powodują żadnych dolegliwości. Pacjent zgłasza się do lekarza z powodów gnozujące żylaki to badanie fizykalne
Wiek pacjenta nie stanowi przeciwkosmetycznych. Pierwszym objawem pacjenta oraz ultrasonografia naczyń
jest najczęściej uczucie ciężkości koń- żylnych. Leczenie zachowawcze polega skazania do operacji.
Klinika Chirurgii 1 Dnia, którą dysczyn, potem bóle, często pieczenia i na kompresoterapii(noszenie obcisłych
kurcze nóg, Obrzęki z biegiem czasu pończoch, opasek uciskowych) oraz ponujemy w naszej klinice specjalizuje
się w leczeniu operacyjnym żylaków
leczeniu farmakologicznym.
nasilaja się.
Leczenie inwazyjne polega na wybo- kończyn dolnych. Jednodniowy pobyt
W zaawansowanym okresie cho- rze jednej z wielu metod chirurgicznego szpitalny oraz rekonwalescencja w
dogodnych warunkach nie wydłuża
roby w czasie oglą- usunięcia żylaków.
procesu leczenia a minimalizuje czyndania kończyny
nik stresu związany z operacją. Ma to
Kiedy udać się do lekarza?
stwierdza się liczne
Najlepiej udać się do lekarza od razu istotny wpływ na bardzo duże zaintewężykowate sznury
i sploty żylne czę- po zaobserwowaniu niepokojących resowanie leczeniem operacyjnym w
tego typu oddziałach.
sto z balonowatym objawów, jak
zaczerwienienia skóry łydek, któuwypukleniem.
N i e l e c z o n e rych kolor może zmienić się na brąLek.med. Artur Kobyłko
schorzenie może zowy, wskutek nieprawidłowego Poradnia Chirurgii Ogólnej
doprowadzić do krążenia krwi. Jest to bardzo niepokoI Naczyniowej NZOZ
różnorodnych sta- jący objaw, ponieważ potem pojawią
Karkonoskie Centrum
nów zapalnych a w się swędzenie, wypryski, pęknięcia
Medyczne
efekcie do zapalenia pokrywającej żylaki zniszczonej skóry i
żył. Wybór leczenia następnie owrzodzenie podudzi. Z tych
zależy od stopnia powodów żylaki powinny być zbadane
zaawansowania możliwie jak najwcześniej przez lekażylaków, stanu rza i odpowiednio leczone.
zdrowia pacjenta,

Latem zadbaj o kości
Witamina D jest jedną z niewielu witamin wytwarzanych przez ludzki organizm. Powstaje w skórze pod wpływem promieni słonecznych. Wraz z dietą bogatą w wapń oraz regularną aktywnością fizyczną jest skutecznym środkiem w profilaktyce osteoporozy.
Jak pokazują badania, co trzecia kobieta po 50. roku życia doznaje złamania
osteoporotycznego.
- Osteoporoza to choroba powstająca
nie tylko w wyniku postępującego ubytku masy kostnej, ale również w wyniku
oddziaływania niżej wymienionych,
samodzielnych i niezależnych
od masy kostnej czynników ryzyka - najczęściej dotyczy kobiet
p o

menopauzie, ale dotyka także mężczyzn
- twierdzi prof. Janusz E. Badurski, przewodniczący Polskiej Fundacji Osteoporozy oraz ekspert programu „Zentiva –
zmieniamy

przyzwyczajenia”.
Dotychczas określono następujące
czynniki ryzyka złamań osteoporotycznych: zaawansowany wiek, przebyte
złamanie (tzw. niskoenergetyczne czyli
osteoporotyczne) po 50. roku
życia, niska masa kostna,
obciążenie genetyczne (złamanie
kości udowej
u jednego
z rodziców),

reumatoidalne zapalenie stawów,
długotrwałe leczenie glikokortykoidami
(np. preparatami zawierającymi jako
substancję czynną prednison), drobna
budowa ciała (wskaźnik masy ciała
BMI poniżej 20), palenie papierosów,
nadużywanie alkoholu.
- Osteoporozie można w pewnym
stopniu przeciwdziałać, modyfikując styl
życia np. stosując urozmaiconą, bogatą
w wapń i witaminę D dietę, zwiększając
codzienną aktywność fizyczną, unikając
nadużywania alkoholu i palenia tytoniu.
Niedoceniana jest rola słońca, dzięki
któremu w organizmie produkowana
jest witamina D, odpowiedzialna za

wchłanianie wapnia, jednego z najważ- rające witaminę D takie, jak: tran i oleje
niejszych elementów budulcowych ludz- rybne, ryby (łosoś, dorsz, tuńczyk, śledź,
kiego szkieletu – dodaje prof. Badurski. makrela, sardynki), wątróbka, jaja.

Korzystaj ze słońca

Witamina D ułatwia wchłanianie
wapnia z przewodu pokarmowego i
wbudowywanie go do kości, oraz zapobiega nadmiernemu wydalaniu go z
moczem. Dlatego należy wykorzystać
okres letni, aby zapewnić organizmowi
konieczną dawkę promieni ultrafioletowych. Już od 10 do 20 minut (zależnie
od pory dnia i roku oraz wysokości
geograficznej) codziennej kąpieli słonecznej może dostarczyć organizmowi
witaminy D na cały dzień, a nawet może
pozwolić na zgromadzenie jej zapasu.
Należy też jak najczęściej przebywać na
świeżym powietrzu wykorzystując urlop
na spacery i piesze wycieczki, gry towarzyskie na plaży czy w parku. Spędzanie
całych dni w zamkniętych pomieszczeniach osłabia organizm. Ponadto warto
wzbogać swoją dietę w pokarmy zawie-

Nie zapomnij o wapniu

Wapń to podstawowy składnik mineralny kości – musi być dostarczany
do organizmu z pożywieniem. U człowieka 99% całkowitego wapnia zmagazynowane jest w kościach i zębach. W
momencie, kiedy w organizmie nie ma
odpowiedniej ilości wapnia (np. z powodu zbyt małej ilości tego pierwiastka
dostarczonej w pożywieniu lub zaburzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego) uwalniany jest on z kości. Aby
szkielet nie został osłabiony, ilość wapnia
musi być stale uzupełniania. W ciągu
doby osoba dorosła powinna spożywać
produkty zawierające przynajmniej
1000 mg wapnia. W jakich produktach
go znajdziemy? Cenne źródła wapnia to
mak (1400 mg), ser gouda 30 % (690
mg), sardynki w oleju (437 mg), łosoś
(325 mg), jogurt naturalny (237 mg),
mleko (118 mg).

Ćwicz codziennie

Aktywność i wysiłek fizyczny stymulują przebudowę kości oraz zapobiegają utracie masy kostnej, dzięki
czemu zmniejszają ryzyko wystąpienia
osteoporozy. Natomiast brak ruchu
(brak obciążenia szkieletu) powoduje
demineralizację i osłabienie kości.
Regularny wysiłek fizyczny poprawia
także koordynację ruchów, przez co
zmniejsza się ryzyko upadków. Nabywana podczas ćwiczeń masa mięśniowa
utrzymuje szkielet we właściwej pozycji
i chroni kości przed uszkodzeniami spowodowanymi upadkiem. Do najczęściej
zalecanych w profilaktyce osteoporozy
form aktywności fizycznej zalicza się:
marsze, biegi, jazdę na rowerze, aerobic,
Tai Chi, siatkówkę, ćwiczenia siłowe
oraz taniec.
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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

R

E

K

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

L

A

M

A

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

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

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

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

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

www.peter.autogielda.pl

+FMFOJB(ÐSB
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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drzejczak przeszły szczegółowe badania
w Centrum Pulmonologii i Alergologii w
Karpaczu, które zostało nowym partnerem drużyny. Kolejne badania piłkarki
ręczne przeszły w piątek.
Na poniedziałek na obiektach sportoW środę podwych
w Jeleniej Górze zaplanowano poopieczne Małczątek obozu kondycyjno-siłowego.
gorzaty Ję5 sierpnia KPR
pojedzie do
Rumi i Gdyni
na dwutygodniowy obóz
techniczny,
podczas
którego
weźmie
udział
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w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju z udziałem zespołów z
Polski, Niemiec i Norwegii. Tam też
zostaną rozegrane mecze sparingowe
ze Startem Elbląg.
Kolejny turniej, w którym zagra KPR
odbędzie się 21-22 sierpnia w czeskim
Ołomuńcu.
Po przerwie spowodowanej urlopem
macierzyńskim powróci do gry Anna
Fursewicz. Niestety, jak dotąd nie udało
się pozyskać wzmocnień. Zawodniczki,
z którymi rozmawiano, postawiły zbyt
duże wymagania finansowe.
Władze klubu nie składają jednak
broni. – Jeżeli uda nam się znaleźć
sponsorów, dokonamy poważnych
wzmocnień – deklaruje wiceprezes KPR,
Michał Matuszewski.
Wiadomo już, że 4 zawodniczki, które
w ubiegłym sezonie grały w zespole
rezerw, przeszły do drużyny Konweg
Gorlitz. Są to Magdalena Łoniewska,
Marta Łoniewska, Emilia Wasiucionek
oraz Magdalena Rejfur. Edyta Kuc przeniesie się do Polkowic, skąd będzie miała
bliżej do domu oraz szkoły.
Barw Kus Kus Kamienna Góra będzie
w przyszłym sezonie bronić Alwertyna

Juniorzy mieli do pokonania
siedem rund, z których każda
liczyła 14,5 km. Marek Kulas
odskoczył reszcie stawki na przedostatniej rundzie i jako pierwszy

zameldował się na mecie.
Kolejne miejsca wywalczyli
zawodnicy KS Pogoń Mostostal
Puławy. Srebro przypadło w
udziale Michałowi Kosiorowi, a
brąz Grzegorzowi Habie.
W rywalizacji juniorów młodszych, którzy mieli do pokonania
5 rund, zwyciężył Szymon Rekita.
Zawodnik LKK Styropol Warmia
Biskupiec na 1 km przed metą
uciekł Tomaszowi Mickiewiczowi
z Ogniwa Boxmet Dzierżoniów.
Trzecie miejsce należało do Mar-

cina Bijaka z UKS GKS Zagłębie
Sosnowiec.
W niedzielę do rywalizacji przystąpiły kobiety oraz mężczyźni
startujący w kategorii elita oraz
orlik. Wyniki poznaliśmy po zamknięciu tego numeru gazety.
(arec)
FOT. AREC

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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Zacięty finisz juniorów

Marek Kulas z Floty Gdynia
zwyciężył rywalizację w kategorii juniorów w Górskich
Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym „Podgórzyn–Borowice”. Wśród juniorów młodszych najlepszy był
Szymon Rekita z LKK Styropol
Warmia Biskupiec.

REKLAMA

Po przerwie urlopowej KPR
Jelenia Góra rozpoczął przygotowania do nadchodzącego
sezonu.

Serafin

KPR W GOTOWOŚCI

REKLAMA

REKLAMA
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Nenadyszczuk. Na transferze współpraca KPR z zespołem kamiennogórskim
się nie kończy. Trwają rozmowy dotyczące wsparcia Kus Kus zawodniczkami
z ekstraklasy – Trzy dziewczyny, które
nie znajdą się w składzie KPR na mecze
RADIO TAXI MERCEDES
ekstraklasy będą mogły zagrać w spowww.taxi-9626.pl
tkaniach w Kamiennej Górze – mówi
ORANGE *4444
Michał Matuszewski.
bezpłatna infolina
0 800 333 333
Jest to efekt nowych przepisów, jakie
mają obowiązywać w przyszłym sezoSukces w Biegu Opolskim bardzo dobre rezultaty. W swoich kanie. Władze klubu chcą, aby zawodniczki
tegoriach wiekowych Lidia Hamkało i
spoza podstawowego składu mogły
Piotr Bryczkowski byli najszybsi, zaś
Młodzi biegacze ze Szkoły Podstarównież grać. Klub czeka na ostateczną
Dominika Kulczewska i Klaudiusz
wowej
w
Siedlęcinie
wzięli
udział
odpowiedź z ZPRP co do możliwości
Bukraba zajęli drugie miejsca. Młodzi
w VIII Ogólnopolskim Biegu Opolzastosowania takiego rozwiązania.
biegacze trenują pod okiem Andrzeja
skim.
Zaremby. Gratulujemy!
(arec)
Pomimo dużej konkurencji i upalnej
(arec)
FOT. ROBERT IGNACIAK pogody zawodnicy z Siedlęcina uzyskali
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Czekając na nowego trenera
W minioną środę Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
nie przyznał Karkonoszom
licencji na grę w IV lidze.
Przyczyną okazał się brak
uprawnień do prowadzenia
zespołu przez Marka Herzberga, który nie posiada
licencji PZPN A. Na odwołanie
władze klubu maja 14 dni od
otrzymania uchwały związku. W tym czasie muszą znaleźć nowego szkoleniowca.
Jak poinformował Jelonkę prezes
Karkonoszy Tadeusz Duda, w zeszłym
tygodniu prowadzono rozmowy z
trzema kandydatami. Decyzję trzeba
było podjąć szybko, ponieważ nowy
szkoleniowiec miał poprowadzić
poniedziałkowy trening, otwierający
cykl przygotowań do nowego sezonu.
Kto poprowadzi zespół Karkonoszy w

sezonie 2010/2011? Okazało się już po
zamknięciu tego numeru gazety.
Prawdopodobnie z zespołu nie
odejdzie żaden z zawodników grających w podstawowym składzie w
poprzednim sezonie. Z drużyną rozstał się Artur Hałka, który być może
zagra w Lotniku Jeżów Sudecki. Pod
znakiem zapytania stoi los Roberta
Winogrodzkiego, który pojedzie na
testy do Jagiellonii Białystok. Jeśli
klub ekstraklasy nie wyrazi zainteresowania młodym bramkarzem,
Winogrodzki definitywnie przeniesie
się do Karkonoszy, które prowadzą w
tej sprawie rozmowy z SP Gol.
Chęć gry w drużynie złożył z kolei
Mateusz Han. Wychowanek Karkonoszy, który ostatnio grał w Pumie
Pietrzykowice i Śląsku Wrocław,
rozpoczyna studia w Jeleniej Górze
i chce powrócić do macierzystego
klubu. Ponadto do zespołu dołączy
trzech juniorów: Dominik Pietrykow-

Trzy razy złoto i rekord Europy
Znakomity występ na Mistrzostwach Polski Osób
Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce odnotowała
Lucyna Kornobys. Zawodniczka Victorii Jelenia Góra
wywalczyła 3 złote medale,
ustanawiając rekord Europy
w rzucie oszczepem.
Zawody, w których wzięli udział
sportowcy ze schorzeniami narządu
ruchu i wzroku, zostały rozegrane
przed tygodniem w Bydgoszczy. Do

rywalizacji przystąpiło 350 zawodników z 47 klubów, w tym skromna,
3-osobowa reprezentacja Victorii
Jelenia Góra.
Lekkoatleci ze stolicy Karkonoszy
wywalczyli 4 medale. Trzy z nich
przypadły w udziale Lucynie Kor-

Zawody na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”
zorganizowało Stowarzyszenie Sportu i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Triumf Start Bydgoszcz”.

Balet trójek pod koszami
Koszykarskie trójki rywalizowały
W sobotę w Kowarach rozegrano III Otwarty Turniej Pił- w dwóch kategoriach wiekowych:
1992 i młodsi oraz 1991 i starsi. W
ki Koszowej – Trio Basket.

grupie młodszej rywalizację
zdominowały zespoły dziewczęce. Pierwsze miejsce zajęły
Futrzaki (Katarzyna Fredziak,
Marysia Wójtowicz, Kamila
Jaworska). Drugie miejsce zajęła
Ekipa z Zielonego Dżipa (Daria
Aleksandrowicz, Daria Łopatka,
Agata Łabuda, Sandra Popławska), trzecie Kowary Bulls
(Marcin Matczak, Kamil
Kiraga, Jacek Pietrzak), a
tuż za podium uplasowały
się Mysłakowice (Tomasz
Strach, Mateusz Wałkulski, Adrian Klempouz,
Dariusz Stopczyk).
W grupie starszej najlepszym zespołem okazał
się zespół Old Spice (Maciej Adamczyk, Bartłomiej Kiciński, Kamil Tokarewicz), który w finale
pokonał Degustatorów
(Łukasz Cichy, Dariusz
Dobrowolski, Jacek Laszkiewicz) 11:6. W meczu
o 3 miejsce 3M (Mariusz
Watecha, Marcin Oświęcimski, Mateusz Komorowski) pokonali Piwowarki (Wojciech Gierałt,
Maciej Odelga, Łukasz
Spyrka) 9:7.
Zawody zorganizowało Stowarzyszenie
Miłośników Sportu
Kowary oraz Urząd
Miejski w Kowarach.

(arec)
FOT. AREC

nobys, która trzykrotnie stawała
na najwyższym stopniu podium.
Zawodniczka Victorii okazała się
najlepsza w rzucie oszczepem, rzucie
dyskiem i pchnięciu kulą z pozycji
siedzącej – wózek inwalidzki. Rezultat
uzyskany w rzucie oszczepem okazał
się jednocześnie rekordem Europy.
Dzięki znakomitym wynikom
Lucyna Kornobys zakwalifikowała
się na Mistrzostwa Świata, które w
styczniu 2011 roku odbędą się w
Nowej Zelandii.
Czwarty medal dla ekipy jeleniogórskiej wywalczył Wiktor

Futrzaki – Ekipa z Zielonego Dżipa 11:7
Kowary Bulls – Mysłakowice 11:5
Ekipa – Mysłakowice 7:5
Futrzaki – Kowary Bulls 11:9
Ekipa – Kowary Bulls 11:9
Mysłakowice – Futrzaki 5:11
Kolejność zespołów:
1.Futrzaki 6 pkt
2.Ekipa z Zielonego Dżipa 5 pkt
3.Kowary Bulls 5 pkt
4.Mysłakowice 3 pkt
Tabela pod tekstem 2:
Grupa A:
Fix- Team – Degustatorzy 4 : 11
Mexicanos Pessos – Old Spice 6 : 11
Degustatorzy – Old Spice 4 : 11
Fix-Team – Mexicanos Pessos 8 : 7
Degustatorzy – Mexicanos Pessos 11 : 4
Old Spice – Fix-Team 11 : 4
Grupa B:
Wojków – Piwowarki 4 : 11
3 M – CKP 11 : 4
Piwowarki – 3 M 9 : 11
Los Emeritos – Wojków 9 : 11
3 M – Los Emeritos 11 : 5
CKP – Piwowarki 6 : 11
Los Emeritos – CKP 10 : 11
Wojków – 3 M 6 : 11
CKP – Wojków 5 : 11
Piwowarki – Los Emeritos 11 : 1
Półfinały:
Old Spice – Piwowarki 11 : 8
Degustatorzy – 3 M 11 : 6
Mecz o III miejsce:
3 M – Piwowarki 9 : 7
Finał:
Old Spice – Degustatorzy 11 : 6
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KJS Noc
Świętojańska

ski, Sławomir Sobczak i
Mirosław Gałuszka.
Jeśli nowy trener wyrazi
zgodę, do IV ligi zgłoszony
zostanie także Julian Rudnicki. w przyszłym sezonie
Ponadto klub jest zainteresowany powalczyły o awans do
pozyskaniem dwóch pomocników, III ligi.
(arec)
którzy w ubiegłym sezonie grali w
IV lidze. Jak zapewnia Tadeusz
FOT.
Duda, byłyby to znaczące wzmocROBERT
nienia. – Przy obecnym składzie
IGNACIAK
stać nas na to, aby się znaleźć w
czubie tabeli – powiedział prezes
klubu, który chce aby Karkonosze

Pierwszy sparing pod wodzą nowego trenera zaplanowano na
środę. Rywalem ma być wałbrzyski Górnik, a spotkanie zostanie
rozegrane w Wałbrzychu. Kolejny mecz kontrolny wstępnie
zaplanowano na przyszłą sobotę w Wojcieszycach.
Obecnie na stadionie przy ul Złotniczej prowadzona jest renowacja
płyty głównego boiska. Prace mają się zakończyć przed rozpoczęciem rozgrywek IV ligi dolnośląskiej.

12 lipca 2010 r.

Przed tygodniem w Zgorzelcu
odbył się KJS Noc Świętojańska.
Jedyna nocna impreza na Dolnym Śląsku była jednocześnie
kolejną rundą Mistrzostw Jeleniej Góry. Starty zawodników
zaplanowano na godz. 20. Trzy
próby asfaltowe rozegrano w
samym mieście, co przyciągnęło
sporą liczbę widzów. O godz. 2.00
pierwsi zawodnicy ukończyli rywalizację. Tylko jedna załoga nie
dotarła na metę – Piotr Hatlaś/
Łukasz Jakubowicz, jadący VW
Polo. W klasyfikacji generalnej
najszybsza była załoga Hubert
Kakuba/Stanisław Wojtków,
jadąca fiatem CC. Zawody zorganizował Automobliklub Zagłębie
Turoszowskie w Zgorzelcu.

(arec)

Kto będzie nowym selekcjonerem
Karkonoszy? Okaże się dziś (12 lipca)

Żuryński, który
uzyskał drugi rezultat
w rzucie oszczepem z
pozycji siedzącej osób
niepełnosprawnych z
niedowładem mięśni.
Sebastian Parszywka natomiast zajął 7
miejsce w pchnięciu
kulą oraz 4 miejsce w
rzucie oszczepem z
pozycji stojącej inwalidów z amputacjami
uda.

(arec)
FOT. VICTORIA
JELENIA GÓRA

SREBRO MAI WŁOSZCZOWSKIEJ
W izraelskiej Hajfie Maja
Włoszczowska wywalczyła
srebrny medal Mistrzostw
Europy. Naszej zawodniczce zabrakło zaledwie 5 cm
do obrony tytułu mistrzowskiego.

Już na początku wyścigu Maja znalazła się w trójce zawodniczek, które
nadały ton rywalizacji. Ostatecznie
Polka, razem z Szwajcarką Kathrin
Leumann uciekły Włoszce Evie Lechner.
Maja przez długi czas prowadziła, ale
niestety przegrała o 5 cm rywalizację,
która miała zacięty przebieg aż do
ostatnich chwil.

Pomimo tego, że nie udało jej się
obronić tytułu mistrzowskiego, srebrna
medalistka z Pekinu wykazała się niesamowity hartem ducha. Mai nie złamały
ani niedawne problemy zdrowotne, ani
bałagan organizacyjny wokół kadry
narodowej.

(arec)

MOCNY SPONSOR KARKONOSKIEGO
25. Rajd Karkonoski zbliża
się wielkimi krokami. Tegoroczna edycja, która odbędzie
się w dniach 27–28 sierpnia,
zyskała sponsora tytularnego.
Został nim oficjalny Importer
Dark Dog w Polsce, Firma
Schnug Dystrybucja.
Dark Dog od dawna wspiera sport samochodowy na świecie. Firmie Schnug
bardzo zależało na tym, aby marka stała się
obecna również na imprezach rajdowych
w Polsce. – Od dłuższego czasu udzielamy
się przy różnych projektach rajdowych- od
sponsoringu zawodników poprzez program
bezpiecznerajdy.pl, aż do wspomagania
takich inicjatyw jak RSMP.info oraz rajdowypuchar.pl. Przez cały czas przyglądamy się
pracy organizatorów i szukamy miejsca w
naszym rajdowym światku. Po raz pierwszy
tak mocno wspieramy rundę rajdową i
zobaczymy jaki będzie tego efekt. RSMP ma
już wspaniałych sponsorów, my zaczynamy
od niższej ligi, której naszym zdaniem brakuje
wsparcia, a jest nie mniej ciekawa niż nasza
„ekstraliga” – mówi Tomasz Kamiński.

Rajd będzie 7. rundą Rajdowego
Pucharu Polski oraz 2. rundą Pucharu
Łużyc. Organizatorzy liczą, że na odcinkach pojawią się samochody WRC. Dziś
rusza także nowa odsłona strony rajdkarkonoski.pl, na której będzie można
znaleźć aktualne informacje dotyczące
25 Rajdu Dark Dog Karkonoskiego.
Z pozyskania sponsora tytularnego
cieszą się organizatorzy imprezy. – Dzięki naszej współpracy będziemy mogli
skupić się na aspekcie sportowym rajdu.
Z osobami, które reprezentują firmę
Dark Dog współpracuje się wyśmienicie,
a ich oddanie i wkład w rajdy jest nieoceniony, czego przykładem jest logistyka
– firma Schnug, czy też akcja bezpieczne
rajdy, które spotykamy na rajdowych
trasach w Polsce – powiedział Marek
Kisiel, dyrektor Rajdu Karkonoskiego.
Nowy sponsor tytularny

Rajdu Karkonoskiego jest dobrej myśli
co do współpracy z organizatorami
imprezy. Są też plany na przyszłość –
Mamy nadzieję że wyniki sprzedaży
naszego produktu pozwolą kompleksowo wspomagać polskie rajdy w 2011.
Rajd Karkonoski jest rundą położoną
najbliżej siedziby naszej firmy, to między innymi zadecydowało o naszym
wyborze, oczywiście decydujący był tutaj
również doskonały kontakt z organizatorem rajdu. Jesteśmy przekonani że uda
nam się przygotować świetną oprawę do
widowiska jakie stworzą zawodnicy RPP
podczas rajdu Dark Dog Karkonoskiego
– powiedział Tomasz Kamiński, prezes
zarządu Schnug.

(arec)
FOT. T. RACZYŃSKI
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-07-12 - 10.10 - 2010-07-09 - 08.15
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 172, OGŁOSZEŃ - 863
AGENT nieruchomości - biuro nieruchomości Metrohouse zatrudni
pośredników, agentów w obrocie
nieruchomości. Aplikacje proszę
wysyłać na: biuro@m-s.net.pl - 767
463 037
AKWIZYCJA, student - usługi. Tylko
w Zgorzelcu - 605 928 505
ARTYKUŁY elektryczne - zatrudnię
do sprzedaży art. elektrycznych,
minimum średnie wykształcenie, mile
widziana osoba z Cieplic. Kontakt
w godzinach od 8:00-17:00 - 75 75
59 100
AVON - dołącz do nas - poszukuję osób chętnych do współpracy
z Jeleniej Góry i okolic. Pomogę
wystartować - zadzwoń lub napisz:
danutabog@wp.pl - 606 736 939

PRACA
DAM PRACĘ
DO pomocy w stolarni - oraz przy
remoncie obiektu. Zatrudnię najchętniej rencistę, emeryta. Jelenia
Góra-Cieplice - 506 487 498
FIRMA Zepter - wynagrodzenie 2000
zł + premia. Bezpłatne szkolenie - 664
863 800
DO położenia dachówka betonowa - ok.
100 m2. Dach jest przygotowany. Oferty
z ceną na tel. - 691 721 112
PRACA na budowie - w Kowarach 782 228 357

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

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

AVON - 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
BARMAN - do restauracji w centrum Jeleniej Góry. Mail: restauracja@czteryporyroku.biz.pl - 507
101 688
BARMANKA - zatrudnię osobę
do obsługi klienta ze znajomością
pracy w kuchni - 504 27 26 23
BIURO nieruchomości - wymagania: własny samochód. CV na mail:
m.stepien@stepien.org.pl - 508
240 821
BIURO turystyczne - zatrudnię na
czas zastępstwa w biurze turystycznym i do obsługi solarium w
Kowarach. Praca od października
- 506 165 766
BRUKARSTWO - przyjmę do pracy
brukarzy. Pilne - 601813045
BRUKARZ - zatrudnię osobę ze
znajomością pracy przy kostce
granitowej - 511 545 064
BUDOWLAŃCY - przyjmę samodzielną osobę do prac remontowowykończeniowych. Mile widziane
prawo jazdy kat. B - 667 976 655

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.

CIEKAWA oferta pracy - szukam chętnych do współpracy przy promowaniu
suplementu diety. Praca opiera się o
ciekawy system MLM. Dobre zarobki i
bezpłatne szkolenia - 791 677 878
DACH - zlecę wykonanie dachu więźba + blachodachówka - 757 426
424
DEKARZ - praca na stałe, od zaraz.
Doświadczenie - 602 730 084
DLA ambitnych - w związku z dotacjami
UE zatrudnimy i przeszkolimy osoby
szukające pierwszej pracy. Jeszcze 4
wakaty - 757 647 019
DLA mężczyzny - poszukujemy sprzedawcy na stoisko handlowe w Szklarskiej Porębie (praca na powietrzu),
wymagane prawo jazdy. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV na
e-mail: szklarka @op.pl - 606108681
DLA pielęgniarki - praca na stałe.
Wymagania prawo jazdy, językniemiecki. Okolice Kolonii - Niemcy - 604
479 578
DLAuczących się - szukam chłopaka do
pracy w serwisie rowerowym - umowa
zlecenie. Praca w godzinach 11:0019:00. Wymagania: osoba ucząca
się, wiek 18-26, książeczka zdrowia.
kontakt: tesco.e1@biuropromo.pl - 507
338 756
DO gastronomii, pizzer - zatrudnię do
pizzerii, z doświadczeniem lub po szkole
gastronomicznej - 793 770 062
DO kostki i ogrodzeń - poszukuję
solidnego, niepijącego, znającego się
na rzeczy, najlepiej z okolic Kowar do
współpracy przy kładzeniu kostki i montowaniu ogrodzeń - od zaraz. Dobrze
płatne - 669 944 770
DO ogrodu - Staniszów. Zgłoszenia
proszę kierować na mail: zlotypr@
op.pl - 757 847 155
DO remontów - z własnym samochodem. Stawka na początek 8 zł/godz.
- 785 524 363
DO sprzątania - poszukuję osób do
sprzątania we Wrocławiu. Zapewniam
nocleg i wyżywienie, 8 zł/h. Okres pracy
około 2 tygodnie - 790 588 665
DO tynków maszyn - poszukuję wykonawcy tynków maszynowych z własnym agregatem - 691 721 112
DO współpracy - z ﬁrmą usługową, najlepiej biuro. Do dyspozycji lokal, I piętro
(50 m2), Zabobrze. - 606 909 082
DORADCA finansowo-ubezpieczeniowy - Aviva CU zatrudni ambitnych, z
wykształceniem min. średnim, wymagany wiek min. 25 lat. Oferujemy pakiet
szkoleń, duże zarobki. CV: joanna.
borowska@aviva.pl
DORADCA OFE - umowa zlecenie,
wysokie prowizje, zaliczki tygodniowe,
bezpłatne szkolenie. CV przesyłać na
maila: rekrutacja@rekrutacja.cal.pl
wpisując w tytule: „Doradca OFE”
DWÓCH tynkarzy - maszynowych,
z doświadczeniem, od zaraz - 667
934 227
DZIEWCZYNĘ do sprzedaży okularów
- przeciwsłonecznych - 794 065 377
EKIPA do elewacji - nawiąże współpracę z ekipą do podwykonywania elewacji, częste zlecenia, sprzęt i materiał
gwarantowane. Stawki za m2. Tylko
poważnych ludzi - 531515500

ELEKTROMONTER - w związku z
dynamicznym rozwojem ﬁrmy poszukujemy kandydatów na stanowisko
elektromontera. Oferty (CV oraz list
motywacyjny) z dopiskiem Praca na:
voltasc.pl@gmail.com
ELEKTRYKA - zlecę wykonanie i
poprawienie elektryki w kamienicy.
Tylko poważne oferty, z własnym
transportem - 531 555 203
ETAT w firmie ubezpieczeniowej - min.. średnie wykształcenie,
obsługa programów komputerowych,
doświadczenie w ubezp. dodatkowym atutem. LM i CV na: oddz6810@
tuw.pl
FIRMA Fin - zatrudni studentki, studentów od VII do IX w charakterze
przedstawicieli. Wymagania: wiek
od 21 lat oraz prawo jazdy kat. B.
Aplikacje proszę składać na e-mail:
praca@dgd.pl - 768 421 017
FIRMA Opal Med zatrudni osoby do
telefonicznej obsługi klienta. Umowa
o pracę, stałe godziny, wynagrodzenie min. 1200 zł netto. CV prosimy
kierować na adres: rekrutacja@
opalmed.eu - 756 472 056
FOTOMODELKA - agencja reklamowo-promocyjna poszukuje fotomodelek. Super zarobki, fascynująca
kariera. CV + zdjęcia proszę przesłać
na aktfotopoznan@gmail.com
GÓRNICY - do pracy w Belgii. CV
świadectwa pracy, budowa metro tunelu. Kontakt: rekrutacjapracaeu@
interia.pl
HANDLOWIEC - zatrudnię kreatywną osobę na stanowisko przedstawiciela handlowego w branży
metalowej, zamocowań, narzędzi.
Firma Prestige. Kontakt: p.g@prestigepoland.eu - 507 030 053

HOSTESSA - agencja. Do zadań
hostessy będzie należało dbanie o wizerunek klienta oraz kolportaż materiałów
promocyjnych w Jeleniej Górze - 71
789 42 12
INSTRUKTORZY nauki jazdy – kat. B,
zatrudnimy - 883 110 100
KELNERKA - do ośrodka wczasowego
w Karpaczu Górnym - 693 458 689
KELNERKA do pizzerii - poszukujemy
osoby uczące się, szukające pracy na
długi okres czasu, z książeczka zdrowia.
Pizzeria Biesiadowo, Zabobrze, Jelenia
Góra - 665 886 133
KELNERKA, Szklarska Poręba zatrudnię miłą, kontaktową osobę do
pracy w nowo otwierającej się restauracji na stanowisko kelnerka ewentualnie
kelner - 504 322 212
KIEROWCA autobusu - TOM-TUR
poszukuje kierowcy z ważnymi badaniami, kartą kierowcy, świadectwem na
przewóz osób i zaświadczeniem - 693
960 201
KIEROWCA z kat. D - zatrudnimy - 609
764 006
KIEROWCA, od zaraz - praca w godzinach rannych - rozwożenie pieczywa
- 503 008 501
KIEROWCÓW - w wieku 18-29 lat,
od zaraz. Aplikacje wraz z CV prosimy
przesyłać na adres z_sobczak@wp.pl.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia do wybranych kandydatów
- 507 284 198
KIEROWNIK biura - Firma Trans Telecom poszukuje administratora/ kierownika biura. CV wraz ze zdjęciem proszę
wysyłać na adres: rybka.michal@gmail.
com - w tytule proszę napisać administrator - 510 046 926

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

KIEROWNIK budowy - zatrudnię osobę
z uprawnieniami, w celu dokończenia
inwestycji .Więcej informacji telefonicznie - 691 721 112
KONSERWATOR - Miejski Dom
Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze
zatrudni na pół etatu konserwatora.
Szczegółowe informacje w godz. od
8:00-16:00 - 75 75 53 770
KONSULTANT sprzedaży - ﬁrma Inglot
zatrudni osobę na terenie Jeleniej Góry,
mile widziane doświadczenie w handlu.
CV + list motywacyjny proszę przesłać na adres mailowy: kkardasiak@
inglot.pl
KOREPETYCJE j. angielski - poszukuję osoby, która udzieli mi korepetycje
z języka angielskiego (poziom początkujący) - 787 124 712
KOREPETYCJE j. niemiecki - szukam
osoby, która udzieli mi korepetycji z
języka niemieckiego -poziom średnio
zaawansowany - 787 124 712
KOSMETYCZKA - Hotel*** w Karpaczu poszukuje osobę na samodzielne
stanowisko - 669 993 808
KSIĘGOWA - zatrudnię osobę ze
stażem. Import, export, sprzedaż
wewnątrzwspólnotowa. Kontakt: praca-ksiegowa@wp.pl
KTO ułoży kafelki? - ponad 200 m2
do ułożenia i inne prace - hala - 601
558 501
KUCHARKA, Karpacz - przyjmę Panią
z doświadczeniem w gotowaniu do
lepienia pierogów - 602 517 945
KUCHARKA, pokojowa - Pensjonat
Karkonoski przyjmie osobę z Karpacza
lub Miłkowa - 502 10 10 41
KUCHARZ - Hotel 3 gwiazdkowy w
Karpaczu zatrudni osobę z doświadczeniem - 605 15 40 20
KUCHARZ - z doświadczeniem, pomysłem i inwencją, do nowo otwierającej
się restauracji w Szklarskiej Porębie
- 504 322 212
KUCHARZ, pomoc kuchenna - z
doświadczeniem, do restauracji w
Karpaczu - 509 683 666
KUCHARZ/KUCHARKA - przyjmę na
stałe. Stołówka w domu wczasowym,
najchętniej z zakwaterowaniem, Szklarska Poręba Dolna - 693 647 408
KUCHARZA - Hotel Restauracja Karkonosze w Miłkowie zatrudni od końca
sierpnia - 601 598 769
MAGAZYNIER - hurtownia we Wrocławiu poszukuje osobę bez nałogów,
w wieku 30-40 lat, mającego rodzinę
- 725 458 864
MANAGER, hotel - nowy hotel w
Karpaczu, zatrudni osobę ds. sprzedaży i marketingu. Wynagrodzenie +
samochód służbowy. Praca w dowolnym wymiarze: cały etat, 1/2. CV i LM
na:hotel.karpacz@interia.pl
MANIKIURZYSTKA i fryzjerka - do
salonu w centrum Jeleniej Góry - 509
156 590
MECHANIK - dobre warunki pracy 501 167 220
MECHANIK samochodowy - z
doświadczeniem. Kontakt: od pn-pt od
7:00-20:00 - 602 377 991
MECHANIK, Niemcy - dam pracę
młodemu mechanikowi. 350 euro za
tydzień. Wydatki 310 mieszkanie oraz
koszt dojazdu do warsztatu - 0049 177
980 58 54
MĘŻCZYZN na produkcję - Akcja Job
poszukuje pracowników produkcji w
Starej Kamienicy koło Jeleniej Góry.
3 zmiany, 8 zł brutto/godz. Zadzwoń
(71)343 22 06, lub wyślij CV: wroclaw@
akcjajob.pl - 71 343 22 06
MIŁA opiekunka - poszukuję sympatycznej, niepalącej pani, chcącej sobie
dorobić w roli opiekunki dla dziecka. 5
dni w tygodniu, 9 godz. Dziennie, 800
zł. Cieplice - 503 034 605
MŁODYCH, od zaraz - ﬁrma wielobranżowa przyjmie 50 mężczyzn, 19-29 lat,
od zaraz. Aplikacje wraz z CV prosimy
przesyłać na adres z_sobczak@wp.pl
- 507 284 198
MOBILNY doradca klienta - praca
dla dużego Banku w Jeleniej Górze.
Umowa o pracę, pełen etat, szkolenia.
Oczekujemy doświadczenia w sprzedaży, prawa jazdy kat.B CV na adres:
hr@promore.pl nr ref: MDK/Jelenia
Góra - 58 78 15 808
MONTER instalacji sanitarnych (spawacz) - znajomość rysunku technicznego, prawo jazdy kat. B, umiejętność
pracy w zespole - 668 245 371
MONTER kotłowni parowych - doświadczenie w danym zawodzie, znajomość
rysunku technicznego,umiejętność
spawania ciśnieniowego i gazowoelektrycznego, prawo jazdy kat. B - 668
245 371

MONTER spawacz - na terenie Jeleniej
Góry - 664 810 257
MONTER wykładzin - zatrudnimy na
etat mężczyznę, do montażu obiektowych wykładzin PCV i dywanowych
- 601 074 605
MURARZ - zatrudnię osobę do prac
wykończeniowych itp. - 505 663 424
MURARZ do klinkieru - ﬁrma zatrudni
tylko fachowców. Praca w Polsce i za
granicą - 501 418 553
MURARZY - do klinkieru, tylko z
doświadczeniem, do pracy w Belgii.
CV rekrutacjapracaeu@interia.pl. W
tytule proszę napisać „murarz”
MURARZY - ogólnopolska firma
budowlana zatrudni osoby z doświadczeniem, a także fachowców do układania płytek klinkierowych na elewacji.
Umowa o pracę. Wysokie stawki - 501
700 499
MURARZY i cieśli - Firma VLT - Polska
Sp. z o. o. poszukuje cieśli i murarzy
(niepijących) do pracy w Jeleniej Górze,
na umowę zlecenie. Oferty proszę składać na adres rziemian@wp.pl
NA budowie - na dachach, możliwość
przyuczenia do dekarstwa, praca na
stałe, od zaraz - 602 730 084
NA budowie - w Kowarach - 782 228
357
NA myjnię samochodową - młody,
zwinny, chcący pracować. Wymagania:
prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
myciu aut. Zatrudnienie stałe, dobre
zarobki - 515 972 368
NA recepcji - Pałac Margot w Karpaczu
pilnie poszukuje osoby do pracy. Wymagana znajomość języka niemieckiego
lub angielskiego. Prosimy o wysyłanie
CV na adres: marketing@palacmargot.
pl - 609 239 035
NA staż - w Jeleniej órze osobę powyżej
45 roku życia - wymagana znajomość
komputera. CV praca@automatyrozrywkowe.pl - proszę opisać umiejętności pracy na komputerze - praca@
automatyrozrywkowe.pl
NA umowę zlecenie - zatrudnię osoby
do współpracy (komunikatywne i
obrotne), z min. wykształceniem średnim, wymagana niekaralność - 666
955 756
NA wakacje, sklep Ravel - salon odzieżowy zatrudni sprzedawcę. CV i list
motywacyjny składać w sklepie Ravel
w CH Echo - 509 427 075
OD zaraz - restauracja Harnasie w
Szklarskiej Porębie zatrudni doświadczoną osobę na wydawcę (pomoc),
atrakcyjne warunki - 502 529 732
OD zaraz - zatrudnię piekarza i kierowcę
- 503 008 501
OD zaraz, Niemcy - gwarantowane
1000 euro - barmanka 25-35 lat znajomość języka niemieckiego, zakwaterowanie - 726 006 559
OPERATOR dźwigu - do pracy w
Niemczech - 756 431 028
OPIEKA do starszego pana - 76 lat,
sprawny ﬁzycznie i psychicznie, chodzi
o podanie leków i towarzystwo, ewentualnie posprzątanie w pokoju i kuchni,
najlepiej osoba z okolic ul. Wiejskiej, na
4h dziennie - 607 061 945
OPIEKA, Niemcy - do kobiety 90 lat z
demencją, pampersy - 1200 euro. CV
ze zdjęciem i telefonem na adres mail:
eurosta@onet.eu
OPIEKA, Niemcy - legalna praca dla
Pań przy opiece. Wynagrodzenie od
900 euro plus zwrot za dojazd 150
euro. Wymagany komunikatywny język
niemiecki. Kontakt: Tomasz Bira - 511
844 939, 774 354 075
OPIEKA, Niemcy - nad kobietą, 89 lat,
w miejscowości Süßen. Podopieczna
porusza się samodzielnie oraz za
pomocą rolatora na zewnątrz. Cierpi
na demencję. Używa pampersów. - 75
722 32 32
OPIEKA, Niemcy - nad kobietą, 93
lata. Porusza się za pomocą wózka
inwalidzkiego. Cierpi na lekką demencję, zapominanie. Używa pampersów
- 757 223 232
OPIEKA, Niemcy - nad małżeństwem
77 lat, w miejscowości Böbingen. Podopieczny porusza się samodzielnie i za
pomocą rolatora na zewnątrz. Cierpi
na demencję, używa pampersów - 757
223 232
OPIEKA, Niemcy - nad małżeństwem,
84 lata w miejscowości Konstanaz.
Podopieczny porusza się samodzielnie i
za pomocą rolatora na zewnątrz. Cierpi
na demencję, ma problemy z pamięcią
- 757 223 232
OPIEKA, Niemcy - nad małżeństwem.
Kobieta w wieku 81 lat. Podopieczna
porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Cierpi na demencję, używa
pampersów - 75 722 32 32

OPIEKA, Niemcy - nad mężczyzną
78 lat, w miejscowości Treffelhausen.
Podopieczny porusza się samodzielnie
oraz za pomocą rolatora na zewnątrz.
Cierpi na demencję, Parkinsona. Używa
pampersów - 757 223 232
OPIEKUNKA do dziecka - poszukuję
solidnej, komunikatywnej, opiekuńczej
pani, najchętniej na rencie lub emeryturze, do półrocznego dziecka. Zabobrze
III - 508 397 465
OPIEKUNKA do dziecka - roczny
chłopiec poszukuje sympatycznej,
niepalącej, dyspozycyjnej niani, która
się nim zaopiekuje w czasie pracy
rodziców. Cieplice - 792 000 502
OPIEKUNKA z językiem niemieckim osób starszych. Dobre zarobki. Email:
medirekrutacja@wp.pl - 75 61 12 015
OPIEKUNKA, Niemcy - z dobrą znajomością niemieckiego, działalnością
gospodarczą. Podopieczna po wylewie,
częściowo samodzielna. Pﬂegedienst,
Rollstuhl. Od zaraz, płaca 1300 euro
plus 50 euro mies. koszty podróży - 602
320 892
OPIEKUNKA, od zaraz - do osób
starszych - 516 067 924
PIEKARZ ciastowy - od zaraz - 503
008 501
PIELĘGNIARKA z językiem niemieckim - do opieki. Dobre zarobki. Email:medirekrutacja@wp.pl - 756 112 015
PŁYTKARZA - praca w Szklarskiej Górnej. Tylko dla osób doświadczonych, nie
pijących w pracy. Tym, którzy widzieli jak
się płytki kładzie dziękuję. Proszę dzwonić po godz. 20:00 - 504 549 121
PŁYTKARZY - zatrudnię do pracy
zagranicą dwóch płytkarzy. Praca
legalna. Tylko fachowcy - 501 418 553
POKOJOWA - do hotelu w Karpaczu
- 757 616 098
POMOC biurowa - poszukuje osoby
do pomocy w biurze. Kontakt wyłącznie
mail: pracazpr@op.pl - 601 347 870
POMOC kuchenna - do restauracji w
centrum. Zainteresowanych proszę o
kontakt tel. - 513 688 489
POMOC kuchenna/pokojowa - do Pensjonatu w Szklarskiej Porębie Dolnej, od
zaraz - 512 47 27 97
POMOCNIK - na budowę belgijską w
Jeleniej Gorze. 15 zł/h - 665 983 820
POMOCNIK - z terenu Cieplic, Sobieszowa, Piechowic - do rozwożenia
napoi - 695 725 855
POMOCNIK montera - instalacji sanitarnych - 664 810 257
POSZUKUJEMY młodych - odpowiedzialnych osób, do pracy w sklepie
odzieżowym 50STYLE, na pasażu
Tesco - 721 787 213
PRACOWNIK biurowy - w sklepie
meblowym. CV na email: architekt89@
vp.pl - 664 034 311
PRACOWNIK produkcji - praca w
okolicach Jeleniej Góry. Napisz na
adres: karolina.dwornik@akcjajob.pl,
zadzwoń lub wyślij SMS - my oddzwonimy i opowiemy o szczegółach oferty
pracy - 519 332 932
PRACOWNIK stacji paliw - w charakterze pracownika obsługi klienta /praca
na zewnątrz/ - 757 54 4900
PRACOWNIK wideoteki - wykształcenie średnie, obsługa komputera,
komunikatywność, zainteresowanie
ﬁlmem, praca na stałe, wiek do 30 lat.
Oferty przesyłać - v43@videoworld.
pl - 075 75 31 545
PRAKTYKI w Cieplicach - przyjmę
uczennicę na praktykę do sklepu spożywczego - 075 64 28 173
PRZEDSTAWICIEL bankowy - praca
w znanym banku. Umowa o pracę,
stabilne zatrudnienie. Oczekujemy
zaangażowania, doświadczenia w
sprzedaży, prawo jazdy kat. B. CV prosimy przesłać: hr@promore.pl w tytule:
PB/JG - 58 781 58 08
PRZEDSTAWICIEL, przedstawicielka ﬁrma Fin. Umowa o pracę plus premia.
Wymagania: wiek od 23 lat, prawo jazdy
kat. B, wykształcenie średnie. CV i list
motywacyjny proszę składać na mail:
praca@dgd.pl. - 768 421 017
PRZEDSTAWICIELE handlowi - Firma
Trans Telecom poszukuje osób do
nowo otwieranego oddziału w charakterze przedstawicieli handlowych CV
wraz ze zdjęciem proszę wysyłać na
adres: rybka.michal@gmail.com - 510
046 926
PRZEMUROWANIE koron kominów praca dla ﬁrmy - 513 865 630
PRZYJMĘ Panią do sklepu - z doświadczeniem w branży dziecięcej. CV osobiście w siedzibie sklepu: ul. Moniuszki
1B, Jelenia Góra - 756 452 297
RADIO taxi 19625 - odstąpię miejsce
- 603 178 545

RECEPCJA - ośrodek wczasowy w
Karpaczu Górnym zatrudni recepcjonistkę z doświadczeniem i znajomością
programu Rehot - 693 458 689
RECEPCJONISTKA, kelnerka - do
pensjonatu Karkonoski w Karpaczu.
Wymagania: język niemiecki - 502
101 041
SAMODZIELNEGO stolarz -z okolic
Jeleniej Góry, najchętniej z doświadczeniem przy antykach. Na umowę o
pracę - 75 76 12 397
SEZONOWA - przyjmę do pracy w
kuchni na sezon letni w Szklarskiej
Porębie - 724 708 948
SKLEP zoologiczny - zatrudnię pracownika z doświadczeniem - 666 744 827
SPECJALISTA ds. logistyki - doświadczenie, znajomość języka angielskiego,
mile widziana znajomość branży budowlanej. CV + zdjęcie proszę przesyłać na
adres beata@arim.com.pl
SPRZĄTANIE - pół etatu od godz 6 do
10. Umowa na zlecenie. Utrzymanie
porządku w okolicach 1 Maja i Wincentego Pola. Proszę dzwonić do godziny
15. Dla mężczyzny. - 507 960 875
SPRZĄTANIE - zatrudnię osobę niepełnosprawną na 2 godziny dziennie.
Praca w miejscowości Pakoszów koło
Piechowic. Oferty pisemne: Portiernia
„Jelfy” Firma Usługowo-Handlowa Józef
Jasiński. Jelenia Góra - 756 151 242
SPRZĄTANIE mieszkania - potrzebna
Pani do sprzątania i prasowania w
soboty, w Kostrzycy - 783 032 762
SPRZEDAWCA - do pracy w sklepie
spożywczym w centrum Jeleniej Góry.
Kobieta w wieku powyżej 25 lat, praca
4-5 dni w tygodniu. 6 zł/h. CV proszę
wysłać na adres: alicjag2@wp.pl
SPRZEDAWCA - sklep ﬁrmowy Dopalacze w Jeleniej Górze zatrudni na
stanowisku sprzedawcy młodą, energiczną, komunikatywną osobę. CV
proszę wysyłać na adres mailowy:
handlowiec.wroclaw@dopalacze.com
- 794 044 598
SPRZEDAWCA - zatrudnimy osobę na
pół etatu, w renomowanej ﬁrmie - 756
454 497
SPRZEDAWCA - zatrudnimy studentki
dzienne do pracy w renomowanym
sklepie (na stałe), wymiar 15h tyg., od
zaraz - 756 454 407
SPRZEDAWCA części samochodowych - mile widziana osoba młoda z
wykształceniem: mechanik samochodowy. CV prosimy przesyłać na adres:
Karford, ul. Wielkopolska 14, 58-540
Karpacz - 509 081 541
SPRZEDAWCA odzieżowy - zatrudnię lubiącą modę sprzedawczynie
do sklepu z odzieżą damską - 604
963 064
STAŻ + dodatkowe wynagrodzenie - w
Jeleniej Górze na staż. Kobieta do 25
lat na stanowisko sekretarki - obsługa
komputera. CV + kolorowe foto na:
praca@automatyrozrywkowe.pl
STAŻYSTKA - do biura pośrednictwa
pracy, ze znajomością języka niemieckiego. CV rekrutacjapracaeu@
interia.pl
SUDETY radio taxi - nowo powstające
Radio Taxi poszukuje do współpracy
kierowców z licencją na Jelenią Górę,
Szklarską Porębę i Karpacz - 609
172 261
SZUKAM elektryka - dobrego fachowca
do zakończenia rozpoczętej wymiany
instalacji elektrycznej w bloku na Zabobrzu - 692 550 329
SZUKAM samodzielnych szpachlarzy 100 - 120 zł dniówka zadaniowa. Praca
w delegacji. Dla szybkich i dokładnych
umowa na stałe - 601 945 383
TECHNOLOG z językiem niemieckim doświadczeniem w produkcji konstrukcji
spawanych. Mail: info@ladzinski.pl
- 603 851 936
TELEMARKETER(KA), dorywczo
- kilka godzin dziennie, 2-3 dni w tygodniu. Mile widziane doświadczenie.
CV proszę kierować na mail: kamil.
michalik@sprzedaz.playmobile.pl
TRENER Wellness - umowa-zlecenie.
Przeprowadzanie konsultacji w naszej
Poradni. Pomagamy uzyskać certyﬁkat
Trenera. Wymagane średnie wykształcenie. CV: biuro@trenerzywellness.
pl - 519 672 090
TYNKARZE maszynowi - Firma EUROPOL specjalizująca się w wykonawstwie
tynków maszynowych zatrudni tylko
fachowców z doświadczeniem. Umowa
o pracę, podnoszenie kwaliﬁkacji i wysokie stawki - 501 700 499
ULOTKI - na kilka dni, do roznoszenia
ulotek - Jelenia Góra i okolice. Kontakt
od 9:00-12:00. Tylko osoby uczciwe - 75
64 808 81
W księgowości - zatrudnię osobę z
doświadczeniem - 605 582 284

W lodziarni - zatrudnię młodą osobę
do sprzedaży lodów i waﬂi - umowa
o dzieło. Godziny pracy od 11:00 do
21:00. Wymagana książeczka zdrowia.
Kontakt: renata_majerska@hotmail.
com - 516 067 962
W ochronie - potrzebna sumienna
osoba do pracy w ochronie na umowę
zlecenie stawka godzinowa 5,50 . Praca
w godzinach od 16:00 do 8:00 rano, na
terenie otwartym - 602 623 702
W ochronie - zatrudnię w Kamiennej
Górze licencjonowanego pracownika z
grupą - 668 318 373
W pubie - praca dla 2 absolwentek lub
studentek w pubie „Afryka” w Karpaczu,
ul. Konstytucji 3 Maja 30. Mile widziane
osoby z książeczką zdrowia, mobilne
oraz komunikatywne - 512 004 476
W sklepie - przyjmę na 1/2 etatu w
sklepie spożywczym, osobę niepalącą.
Kontakt w godz. 10:00-22:00 - 692
023 198
WOLNE miejsca - asystent pośrednika obrotu nieruchomościami. Osoby
powyżej 25 lat, z prawem jazdy i samochodem, z dobrą obsługą komputera,
wykształcenie min. średnie. CV proszę
przesyłać na: biuro@stepien.org.pl
WYPROWADZANIE psa - powierzę na
energiczne spacery, psa 16 miesięcy.
Najlepiej osobę w wieku szkolnym
(gimnazjum-liceum) proponuje 5 zł za
godzinę - wynagrodzenie miesięczne/
tygodniowe lub inne. Kwestia domówienia - 517 353 073
ZA barem - w Cieplicach. Młode kreatywne osoby - 512 472 892
ZATRUDNIĘ 10 osób - na budowę,
umowa zlecenie. 13 zł/h netto - 880
003 112
ZATRUDNIĘ ekipę - do wykonania
fundamentów domku jednorodzinnego,
wolnostojącego - 601 134 270
ZATRUDNIĘ kucharza - do restauracji
- 608 084 901

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
EMERYT - budowlaniec, dyspozycyjny. Podejmę pracę jako murarz,
malarz - 788 194 368
EMERYT - wyższe wykształcenie,
kulturalny, prawo jazdy, bez nałogów,
dyspozycyjny - 793 657 899
23 latka, średnie wykształcenie - język
niemiecki, szukam pracy od zaraz - kelnerka, barmanka - 665 580 438
JAKO kierowca kat. C, E - karta, ważne
badania, z praktyką - 668 604 292
KIEROWCA, kurier - posiadam auto
BUS, działalność gospodarczą, prawo
jazdy kat. B, C - 500 030 634
MURARZ, tynkarz - wykonuję także
docieplenia budynków i tym podobne
prace - 697 213 024
NA budowie - jako pomocnik - 660
130 575
ZAKUPY na telefon - oraz kucharz na
telefon - 506 151 602

12 lipca 2010 r.

21

MIESZKANIE 3 pokojowe w Cieplicach
- dla klienta z gotówką, najlepiej Osiedle
Orle, balkon, mieszkanie środkowe,
mile widziany garaż. Nieruchomości
Sudety - 509 263 111
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu, bez pośredników. Piętro I-IV,
może być do remontu, metraż 50-60
m2 - 609 480 876
MIESZKANIE 3 pokojowe - 70-80 m2 z garażem i ogrodem, parter lub I piętro.
Jeldom, lic. 3059 - 600 434 800
MIESZKANIE 3 pokojowe - I- II piętro,
w Cieplicach, blisko centrum, lic. 4917
- 721 185 158
MIESZKANIE do remontu - do 40 m2
lub kawalerkę - na Zabobrzu. Gotówka
- 514 000 838
PILNIE, ok. 100 m2 - poszukujemy,
bardzo ładnego mieszkanka w Jeleniej
Górze lub Cieplicach, na parterze lub
maksymalnie I piętrze, lic. 3059 - 602
727 242
W okolicy Jeleniej Góry - dom, pół
bliźniaka lub mieszkanie - parter z
ogrodem. Ok. 200000 zł, stan dobry.
Albo za 100000 zł do remontu. Bez
pośredników - 669 984 699

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

2 działki - rekreacyjno-ogrodnicze,
ul. Podgórzyńskiej w Cieplicach 793 657 899
2 działki budowlane - w Łomnicy,
uzbrojone, piękny widok na Śnieżkę.
Cena 68 zł/m2. Bez pośredników 504 924 825
DOM w Jeleniej Górze - Sobieszów.
Bez pośredników - 502 861 941
DOM w Podgórzynie - dzwonić po
20:00 - 75 75 543 35
DUŻE mieszkanie - z balkonem, w
kamienicy, III piętro. Jelenia Góra,
ul. Szkolna. Cena 2300 zł/m2. Nowa
instalacja elektryczna i czysta klatka
schodowa - 757 522 155
DUŻY, stary dom - w trakcie remontu,
na bardzo dużej działce, w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry - 505 313
667
DZIAŁKAbudowlana - w Karpnikach,
1108 m2. Bez pośredników. Cena
62000 zł - 792 489 995
FAJNY dom w Łomnicy - wraz z działalnością (stolarnia), może być sklep
lub restauracja. Piękny ogród. Cena
do uzgodnienia. Bez pośredników 504 924 825, 757 130 503
KAWALERKA, 27 m2 - Zabobrze. Bez
pośredników - tanio - 502 861 941
M3 po remoncie - Cieplice, parter 609 655 488
MIESZKANIE 2 pokojowe - 62 m2,
ul. Kiepury. Blok z cegły, ocieplony.
Sprzedam lub zamienię na wyremontowaną, własnościową kawalerkę.
Bez pośredników - 757 130 503, 504
924 825
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35 m2, IX
piętro, do zamieszkania, Zabobrze II.

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

BEZ pośredników - w okolicy
Jeleniej Góry, małą działkę,
np. część ogrodu, do 500 m2.
Pod zabudowę domku - 792
236 222
DOM. Jelenia Góra i okolice - do
260000 zł. Pośrednikom dziękuję
- 530 755 900
MIESZKANIE 3 pokojowe poszukujemy taniego mieszkania na Zabobrzu, na parterze.
Bardzo pilne. Lic. 3059 - 602
727 242

Bez pośredników - 609 712 595
MIESZKANIE 2 pokojowe - 44 m2,
z ogrodem o powierzchni 300 m2.
Jelenia Góra, ul. Wyczółkowskiego.
Cena 155000 zł - 602 198 859
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54 m2, na
Zabobrzu III, I piętro. Pośrednikom
dziękuję. Okazja - tanio - 508 505 353,
757 531 695
MIESZKANIE w Mysłakowicach - 58
m2 - 603 925 373
MIESZKANIE, 50 m2 - blisko centrum,
stare budownictwo, I piętro, zainstalowana siła, ogrzewanie elektryczne.
Tanio, bez pośredników. Sprzedam
lub wynajmę - 606 493 620
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Pół nowego domu - z wyposażeniem. Pełne uzbrojenie, działka
556 m2. Cena do negocjacji - 605
769 133
Przepiękna działka - na wzgórzu,
z 3 stron las, 300 m od drogi. Cena
100000 zł. Mojesz koło Lwówka
Śląskiego - 661 059 918
Wiejski domek - po generalnym
remoncie. 4 pokoje, kuchnia + budynek gospodarczy - na działce 16
arów. Sprzedam za 300000 zł lub
zamienię. Mojesz koło Lwówka
Śląskiego - 661 059 918
373286. 102 m2, tylko 219000 zł - 3
przestronne pokoje, blisko centrum,
przedszkola, szkół i uczelni. Świetne do
mieszkania, doskonałe jako inwestycja
pod wynajem. Artur Wowk, os. odp. D.
Banaszak, lic. 10171 - 508 240 830
374912. 106 m2 za 210000 zł – 3
pokojowe, klasyczne mieszkanie w
kamienicy na I piętrze. Wymaga kapitalnego remontu. Klatka schodowa
wyremontowana. Piękny stary piec.
Cena do uzgodnienia. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 605 079 790
373289. 2 poziomowe w Cieplicach
- 110 m2, stan deweloperski, miejsce
parkingowe. Tylko 269000 zł - zrób je
po swojemu. Artur Wowk, os. odp. D.
Banaszak, lic. 10171 - 508 240 830
373250. 3 pokoje, 60 m2 - ul. Karłowicza, blok ocieplony, mieszkanie do
odświeżenia. Czynsz 200 zł. III piętro.
Wyjątkowo bez kosztów prowizji. Pilnie.
Lic. 11965 - 509 949 961
373292. 3 pokoje za175000 zł - 67,4
m2, tylko 2596 zł/m2. Ładne pokoje,
widna kuchnia i łazienka + spiżarnia i
garderoba oraz przynależne piwnica i
strych. Artur Wowk, os. odp. D. Banaszak, lic. 10171 - 508 240 830
375227. 37 m2 - centrum Cieplic kawalerka w zadbanej kamienicy, lic.
4917 - 721 185 158
375182. 4 pokoje, ul. Moniuszki - IV
piętro, winda 79 m2, nowe drewniane
okna, parkiet, kafle, panele, oddzielne
WC, balkon. Sprzedam za 220000 zł lub
zamienię na 2 pokoje z dopłatą. Nieruchomości Sudety - 785 511 606
373952. 42 m2, ul. Kiepury - 2 pokojowe
mieszkanie, sprzedawane z pełnym
umeblowaniem, duży słoneczny balkon,
nietypowa aranżacja wnętrza. Pilna
sprzedaż. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 603 491 335
373251. 58 m2 za 125000 zł - centrum,
2 pokoje, bardzo duża kuchnia. Możliwość adaptacji na 3 pokojowe. Do
remontu. Nieruchomości Karkonoskie,
lic. 6327 - 503 021 047
373961. 59 m2 za 119000 zł - 3 pokojowe mieszkanie do remontu, w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, klatka schodowa
po remoncie. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 603 491 335
375287. 61 m2, Park Sudecki - wspaniała lokalizacja, spokój, cisza, widoki na
góry, bliskość parku, zagospodarowany
teren zielony, place zabaw - sprawiają,
że warto tu mieszkać, lic. 4917 - 721
185 158
373942. 73 m2, ścisłe centrum - 3
pokojowe mieszkanie, I piętro, piękny
duży salon z kominkiem, ogrzewanie
gazowe, nie wymaga dodatkowych
nakładów, nadaje się również na biuro.
Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603
491 335
373932. 73 m2, okolice „Żeroma” - 3
pokojowe mieszkanie, rozkładowe,
niskie piętro, nie wymagające dodatkowych nakładów finansowych. Wspólny
mały ogródek. Czynsz 155 zł. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603 491 335
375285. 74 m2, centrum Cieplic przedstawiamy bardzo atrakcyjne,
trzypokojowe mieszkanie w Cieplicach.
Lokal wykończony jest wysokiej jakości
materiałami. Mieszkanie rozkładowe, lic.
4917 - 721 185 158
374352. Atrakcyjna oferta - w cichej,
zielonej dzielnicy Jeleniej Góry. 49 m2,
I piętro, duży balkon, ogród. N.Ż. lic.
8032 - 507 078 827
373884. Atrakcyjny dom - blisko Jeleniej
Góry, do wykończenia. Lic. 8761 - 660
359 500
375260. Blisko centrum - zadbane
mieszkanie, położone na I piętrze, w
wyremontowanej kamienicy. Lic. 4917
- 721 185 158

og£oszenia

375339. Budowlana działka w Komarnie - 3200 m2 + 250 m udział w drodze, wydana decyzja o warunkach
zabudowy. Teren na zboczu, widok
na Karkonosze. Cena 150000 zł - 792
434 657
374003. Centrum bezczynszowe Kasprowicza 62 m2. Dwie opcje: stan
deweloperski (podwyższony, drzwi
wewnętrzne, grzejniki, piec) - cena
177000 zł. Wykończenie pod klucz cena 197000 zł. Bez pośredników - 516
067 932
374867. Cieplice - mieszkanie trzypokojowe, 60 m2 po kapitalnym remoncie. Nowe okna, podłogi, wszystkie
instalacje. Piwnica oraz wolnostojący
garaż, umeblowane. NK, lic. 6327 - 505
982 443
374033. Cieplice - trzypokojowe mieszkanie z ogrodem i garażem. 82 m2.
Cena 160000 zł (płatność tylko gotówkowa). Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308
373255. Dom za 380000 zł - w pobliżu
centrum. Dom jest niewielki, przytulny z
ładnie zagospodarowaną działką. Trzy
sypialnie, salon z tarasem, kuchnia,
łazienka, garaż. Cena jest propozycją
- Lic. 11965 - 509 949 961
374870. Dom za 310000 zł - w bliskich
okolicach Jeleniej Góry. Mały, nowy
domek na niewielkiej działce. Do wprowadzenia od zaraz. Nieruchomości
Partner, lic. 4917 - 604 508 308
374438. Dom do wykończenia - 142
m2, w ok. Jeleniej Góry z widokiem na
panoramę gór. Działka 1225 m2. Zabudowa bliźniacza. Marcin Chaszczewicz,
lic. 8761 - 660 359 500
375309. Dom w Jeżowie Sudeckim
- nowy dom w zabudowie bliźniaczej
łączony garażami, 120 m2 powierzchni
mieszkalnej, 750 m2 działki, lic. 5524 662 112 344
374081. Dom w Kowarach - 185 m2,
bardzo atrakcyjny, wolnostojący. Działka
1250 m2. Cena 590000 zł, lic. 12181 508 240 821
374362. Dom w ok. Jeleniej Góry - 200
m2, działka 2061 m2. Pokój dzienny,
kuchnia, 3 sypialnie, dwie łazienki,
garaż, pomieszczenie techniczne.
Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz, lic. 8761 - 660 359 500
373293. Dom w ok. Jeleniej Góry - 200
m2. 10 min. drogi samochodem od
centrum. Działka 2061 m2. Zapraszam
na prezentację. Marcin Chaszczewicz,
lic. 8761 - 660 359 500
374441. Dom w ok. Jeleniej Góry - w
cichej i spokojnej okolicy, stan bardzo
dobry, zagospodarowana działka. Możliwa zamiana na mieszkanie z dopłatą.
Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660
359 500
374875. Dom w Wojcieszycach - z
2002 roku, 153 m2 powierzchni użytkowej, działka 4400 m2, budynek
gospodarczy, staw. Cena 498000 zł do
negocjacji. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660
359 500
374805. Duża kawalerka - w Cieplicach
przy ul. Łabskiej. 37,9 m2, na II piętrze.
Cena 120000 zł. N. Ż. Lic. 8032 - 509
156 552
373973. Dwa domy w cenie jednego
- nad jeziorem, ok. 200 m od plaży.
Działka 3500 m2. 1 dom gotowy 200
m2, 7 pokoi, 4 łazienki, dwa tarasy, 1
dom do remontu o powierzchni około
120 m2, 4 pokoje. Lic. 3059 - 668
667 637
375277. Dwupoziomowy apartament
- wspaniała lokalizacja, spokój, cisza,
widoki na góry, bliskość sklepów, lic.
4917 - 721 185 158
374088. Działka w Łomnicy - niezalewowa, wysoko położona. budowlana,
1825 m2. Cena 75000 zł, lic. 12181
- 508 240 821
375254. Działka, 25 zł/m2 - w Mniszkowie. Pilnie sprzedam. Zapraszam na
prezentację. Marcin Chaszczewicz, lic.
8761 - 660 359 500
374942. Działka w Kopańcu - z bardzo
ładnymi widokami na panoramę gór.
Idealna na domki kempingowa. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660 359 500

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

374512. Działka w Kopańcu - 12000
m2, położona na południowym stoku,
z pięknymi widokami. Przeznaczona
pod budownictwo. Prąd oraz studnia
na działce. nPartner, lic. 4917 - 604
869 172
373983. Działki w Mysłakowicach - z
widokiem na góry. Cena 85 zł/m2.
Zapraszam na prezentację. Lic. 8761
- 660 359 500
374349. Garaż murowany – ul. Wincentego Pola. Cena 19000 zł lic. 9549
- 501 736 644
375147. Kawalerka w centrum - 36 m2,
nowy budynek z 2008 rok. Stan bardzo
dobry. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660
359 500
374810. Kawalerka za 80000 zł - w
Sobieszowie. Powierzchnia 28 m2,
do zamieszkania. Lic. 8761 - 660 359
500
374913. Kiepury - 135000 zł - 2 pokojowe mieszkanie, na III piętrze, z dużym
słonecznym balkonem, umeblowanie
w cenie. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 603 491 335
375307. Kiepury, okazja - ładne, słoneczne, trzypokojowe mieszkanie, na
V piętrze w bloku z windą. Atrakcyjna
cena, lic. 5524 N. City - 662 112 344
373523. M2 - 51 m2 po remoncie - tylko
165000 zł. Mieszkanie na I piętrze.
Umeblowane, w pełni wyposażone,
w idealnym stanie, słoneczne, ze
strzeżonym parkingiem. lic. 5524 - 503
111 466
375220. M3 – ul. Bogusławskiego - bardzo ładne, w wiilowiej dzielnicy, Jeleniej
Góry.Okazja, lic. 4917 - 721 185 158
374442. M3 w Cieplicach - bardzo
atrakcyjne, trzypokojowe mieszkanie,
rozkładowe, z ogrodem. Lic. 4917 - 721
185 158
374358. Mieszkanie 2 pokoje - duży
salon + sypialnia, kuchnia z łazienką,
WC na półpiętrze, piwnica, ogródek,
komórka, I piętro stare budownictwo.
Cena 145000 zł - 601 472 183
374077. Mieszkanie 2 pokojowe - na
II piętrze, Zabobrze - do odświeżenia polecam - lic. 12181 - 508 240 821
373945. Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, II piętro, z wyposażeniem.
Oferta godna polecenia. Zapraszam na
prezentację. Lic. 8761 - 660 359 500
374773. Mieszkanie 2 pokojowe - 42
m2,na Zabobrzu, z balkonem, nowe
okna, nowe instalacje. Polecam. Tanio.
Lic. 12181 - 508 240 821
373979. Mieszkanie 3 pokojowe, okazja
- za 170000 zł, na ul. Karłowicza, czynsz
200 zł. Mieszkanie w stanie do wprowadzenia, pełna własność, blok ocieplony.
Cena 2833 zł/m2, to naprawdę okazja.
Lic. 11965 - 509 949 961
373957. Mieszkanie 4 pokojowe - za
205000 zł, w kamienicy z częściowymi
skosami, wymagające jedynie odświeżenia. Ogrzewanie gazowe, całkiem
nowa łazienka, zabudowa kuchenna
ze sprzętem w cenie. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 603 491 335
373937. Mieszkanie na wsi - 2 poziomowe, w bloku, na obrzeżach Jeleniej
Góry, położone pomiędzy łąkami. W
cenie blaszany garaż. Nie wymaga
remontu. Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 603 491 335
373887. Mieszkanie po generalnym
remoncie - 2 pokoje, 45 m2, II piętro.
Lic. 8761 - 660 359 500
374515. Mieszkanie przy 1 Maja - 80
m2, nadające się na biuro lub gabinet.
nPartner, lic. 4917 - 604 869 172
374509. Mieszkanie w Bukowcu bardzo ładne, czteropokojowe, po
remoncie kapitalnym. 85 m2, położone
na I piętrze kamienicy. nPartner, lic.
4917 - 604 869 172
375151. Mieszkanie w centrum - 69,5
m2, w kamienicy do remontu. Cena:
139000 zł. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660
359 500
374879. Mieszkanie w Dziwiszowie
- dwupoziomowe, po generalnym
remoncie. Atrakcyjna okolica - 52 m2
+ 20 m2 + garaż. Cena 168000 zł do
negocjacji. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660
359 500
374771. Mieszkanie za 45000 zł - 2
pokojowe, w Mysłakowicach. Dodatkowo ogród. Najniższa możliwa cena.
Do remontu. Lic. 12181 - 508 240 821
374808. Mieszkanie, 47 m2 za 55000
zł - 10 km od Jeleniej Góry, na I piętrze.
N. Ż. Lic. 8032. - 509 156 552
374017. Moniuszki, dwupokojowe mieszkanie do remontu 36 m2, cena
115 tys. zł Nieruchomości Partner, lic.
4917 - 604 508 308

374874. Moniuszki tanie M2 - na
parterze, do remontu. cena 115000 zł.
Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604
508 308
374510. Mysłakowice - dom, stan
surowy zamknięty, na działce 900 m2
z pięknymi widokami na góry, w dobrej
lokalizacji, nPartner, lic. 4917 - 604
869 172
375251. Norwida, trzypokojowe - lokal
mieszkalny z nowocześnie urządzonym wnętrzem. Salon, funkcjonalnie
wykończona kuchnia, sypialnia, pokój
dziecięcy, łazienka z WC, przedpokój.
Lic. 4917 - 721 185 158
374781. Nowe, deweloperskie - nowa
inwestycja, ul. Traugutta. Mieszkania 1
i 2 pokojowe. 3300 zł/m2. Bardzo spokojna lokalizacja. Bardzo wysoka jakość
materiałów. Lic. 12181 - 508 240 821
374882. Nowy dom - powierzchnia 126
m2 w Jeżowie Sudeckim, 4 pokoje.
Zagospodarowana działka, garaż.
Oferta godna polecania. Zapraszam
na prezentację. Marcin Chaszczewicz,
lic. 8761 - 660 359 500
374501. Nowy dom - w Jeżowie Sudeckim, blisko Zabobrza - 163 m2, działka
1600 m2, lic. 10750 - 691 210 677
373307. Nowy dom, 260 m2 - bardzo
blisko Jeleniej Góry, z pięknym widokiem na panoramę miasta i gór. Działka
1000 m2. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic. 8761 - 660
359 500
373298. Nowy dom - w ok. Jeleniej Góry,
126 m2, działka 888 m2. Zapraszam na
prezentację. Marcin Chaszczewicz, lic.
8761 - 660 359 500
374339. Okazja, 2 pokojowe - z balkonem i ogródkiem, okolice Akademii
Ekonomicznej. Własne ekonomiczne
węglowe CO, po częściowym remoncie. Doskonała cena 155000 zł, lic.
9549 - 501 736 644
373990. Okazja cenowa - mieszkanie
w Jeżowie Sudeckim, 98 m2, do
odświeżenia. Cena tylko 150000 zł.
Duża działka, ogródek, pomieszczenia
gospodarcze. Lic. 8032 - 602 631 396
375145. Okazja - mieszkanie w Jeżowie
Sudeckim, 98 m2, z ogrodem, garażem
i pomieszczeniami gospodarczymi.
Cena 150000 zł. N. Ż. Lic. 8032 - 509
156 552
374002. Okazja, 61 m2, ul. Kiepury mieszkanie trzypokojowe, na V piętrze
w bloku z windą, nowe okna, drewniane
podłogi, atrakcyjna cena, lic. 5524, N.
City - 662 112 344
374022. Okolice Małej Poczty - dwupokojowe mieszkanie, 44 m2, I piętro,
okna PCV, 300 m2 ogrodu, dwie szafy
typu komandor, blisko komunikacja
miejska. Cicha i spokojna okolica. Polecam, NK. lic. 1740 - 505 982 443
375507. Parter domu - ul. Wolności
- 124 m2, 3 mieszkania + garaże,
ogród. Mała Poczta. Tylko 380000 zł.
Bez pośredników, od właściciela - 602
741 924
374836. Plac Ratuszowy - luksusowe
mieszkanie, 80 m2. Polecam i zapraszam na prezentacje. N. Ż. Lic. 8032
- 602 631 396
373843. Super lokalizacja i cena mieszkanie 36 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka do odświeżenia w najładniejszej dzielnicy Jeleniej Góry, w atrakcyjnej cenie. Lic. 8032 - 602 631 396
373294. Tanie i ładne - 2 pokoje, 35 m2,
w Cieplicach. Widna kuchnia z meblami,
zrobiona łazienka, blisko do parków,
sklepu i przystanku. Artur Wowk, os.
odp. D. Banaszak, lic. 10171 - 508
240 830

375149. Tylko 120000 zł - mieszkanie
dwupokojowe, z balkonem, na Zabobrzu. N.Ż. lic. 8032 - 507 078 827
374807. Tylko 126000 zł - przytulne
mieszkanie dwupokojowe, w okolicach
centrum. N. Ż. Lic. 8032 - 507 078 827
374355. Tylko 130000 zł - za mieszkanie, 36 m2, w atrakcyjnej lokalizacji, z
ogrodem N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552
374030. Tylko 370000 zł - dom we
Wleniu, z 1995 roku, 140 m2, z ładnie
zagospodarowanym ogrodem, w dobrej
lokalizacji - 509 156 552
375286. W willowej dzielnicy - 2
pokojowe mieszkanie z balkonem i
ogródkiem, położone na I piętrze kilkurodzinnego budynku. Cena 160000
zł. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 605
079 790
374877. Willowe mieszkanie - w dwurodzinnym budynku o powierzchni 105
m 2. 4 pokoje, kuchnia, przedpokój
łazienka oraz weranda z balkonem.
Do mieszkania przynależy garaż oraz
ogród. N.C. lic. 5524 - 510 671 660
374916. Zabobrze II - 124000 zł - 2
pokojowe mieszkanie na parterze, z
dużym balkonem. Nieruchomości Otti,
lic. 13225 - 605 079 790
374488. Zabobrze, 2 pokojowe - 115000
zł. 2 pokoje, kuchnia z oknem, łazienka
z WC. do niewielkiego remontu. Ocieplony budynek, klatka po remoncie.
Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327
- 503 021 047
373946. Zabobrze II, cena 124000
zł - 2 pokojowe mieszkanie z dużym,
słonecznym balkonem, blisko Szkoły
Podstawowej nr 11. Nieruchomości Otti,
lic. 13225 - 603 491 335
374761. Zabobrze, 1 pokojowe - kawalerka, słoneczna w dobrej lokalizacji
komunikacyjnej. Cicho, zielono. Cena
99000 zł. Nieruchomości Karkonoskie,
lic. 6327 - 502 045 638
373191. Zabobrze, 2 pokojowe, 39 m2
- mieszkanie do niewielkiego remontu.
IV piętro. Nowa cena. Nieruchomości
Karkonoskie lic. 6327 - 503 021 047
101 m2 za 280000 zł - do negocjacji, po
kapitalnym remoncie. Super oferta. Lic.
5908 - 609 500 019
Atrakcyjna działka, 34 ary Sosnówka Górna. Na działce rosną
duże drzewa. Pięknie położona na
wzniesieniu, wspaniały widok, obok
las - 507 349 591
Atrakcyjna oferta - dom w spokojnej okolicy, 5 km od Jeleniej Góry, z
bardzo gustownie zagospodarowanym
ogrodem, w dobrej cenie. N. Ż. Lic. 8032
- 602 631 396
Bliźniak 150 m2 - + działka 650 m2 w
pięknym miejscu Jeżowa Sudeckiego.
Lic. 5877 - 515 285 788
Działka na os. Czerne - tanio, 30
arów. Spokój, cisza, piękne widoki - 667
908 100
Dla studentów - trzypokojowe, umeblowane, ul. Kiepury, lic. 5524 - 662
112 344
Dobrze prosperujący pawilon - z
odzieżą używaną, na targowisku Flora
- 607 039 064
Dom - Mysłakowice z 2008 roku, 220
m2. Cena 410000 zł. Parter do zamieszkania, piętro do własnej aranżacji. N.
Atrium, lic. 5124 - 601 551 213
Dom - okolice Jeleniej Góry, 220 m2,
działka 1200 m2, cena 380000 zł. Lic.
5124 - 601 551 213
Dom 12 km od JG - ładny po remoncie,
duża działka. Cena 320000 zł. Jeldom,
lic. 3059 - 600 434 800
Dom do remontu - okolice Mirska,
działka o powierzchni 0,17 ara - 698
628 127
Dom na os. Czarne – duży. 6 pokoi,
salon z aneksem, 2 kuchnie, 2 łazienki.
Lic. 5627 - 508 240 823
Dom na ul. Wiejskiej – poniemiecki,
na działce ok.1500 m2, 5 pokoi. Cena
340000 zł - 500 122 445
Dom w ok. Jeleniej Góry - segment
bliźniak do samodzielnego wykończenia. Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz, lic.8761 - 660 359 500
Duża kawalerka - 38 m2, ul. Wyczółkowskiego, budynek po remoncie,
wspólnota, niski czynsz. mieszkanie z
balkonem. Lic. 11965 - 509 949 961
Duży dom jednorodzinny - okoliceAkademii Ekonomicznej i „Żeroma” - 200
m2, trzy kondygnacje, 2 garaże, duży
ogród w zabudowie bliźniaczej. Cena
620000 zł - 509 939 932
Dwie działki budowlane - 2000 m2
jedna. Położone na os. Pakoszów
między Wojcieszycami a Piechowicami,
z widokiem na góry - 501 053 312

Dwupokojowe za 106000 zł Zabobrze I, II piętro, do remontu, 38 m2
– lic. 5124 - N. Atrium - 601 551 213
Dwupoziomowy apartament wspaniała lokalizacja, spokój, cisza,
widoki na góry, bliskość sklepów, lic.
4917 - 721 185 158
Działka 20 zł/m2 - działka w Krogulcu
z warunkami zabudowy 3000 m2,
okolice Bukowca, licencja 5124 - 601
551 213
Działka budowlana - bardzo ładna,
widokowa, 1000 m2, media: prąd ZK
na działce, kanalizacja, wodociąg, lic.
5524, N. City - 662 112 344
Działka budowlana w Wojcieszycach
- 4271 m2 lub 2100 m2. Piękna okolica.
Bez pośredników. Tanio - 608 810 644
Działka w Jeżowie Sudeckim - 997
m2. Cena 135 zł/m2. N.Atrium, lic. 5124
- 601 551 213
Działka rolna - z możliwością zabudowy, 4600 m2, w Komarnie Kolonia.
W sąsiedztwie nowe domy wolnostojace. Własna droga dojazdowa. Cena
300000 zł - 516 016 298
Działka w Mysłakowicach - dobra
lokalizacja, media w pobliżu. Piękna,
cicha okolica. Bez pośredników - 661
562 811
Działka w Wojcieszycach - 4400 m2,
z warunkami zasilania na 20.6 kW - 600
258 703
Działki budowlane - 1463 m2 lub
1395 m2 w Ścięgnach koło Karpacza
- 692 496 481
Działki z widokiem na góry - w Mysłakowicach. 85 zł/m2. Zapraszam na
prezentację. Lic. 8761 - 660 359 500
Garaż murowany - w centrum.
Cena 13900 zł do uzgodnienia - 691
081 217
Gospodarstwo rolne 15 ha - użytki
zielone, hodowla, zagrody, wypas, ładne
zabudowania typ folwark, piękna górska
okolica. Pławna, pow. Lwówek Śl. - 504
201 580
Grunt rolny 0,70 ha - atrakcyjna cena
- 502 361 038
Grunt rolny 9,5 ha - atrakcyjna cena
80000 zł, bez negocjacji - 796 851 559
Grunty rolne 2 ha - przy drodze
Łomnica – Karpniki. Cena 5 zł/m2. N.
Atrium, lic. 5124 - 601 551 213
Hale magazynowe, produkcyjne - z
maszynami i zamówieniami. Teren
12000 m2, w Piechowicach. Tanio
sprzedam lub wynajmę - 604 988 292
Kamienica w Świerzawie - 160 m2,
własne podwórko, ogrodzone. 2 kondygnacje. Cena 1500 zł/m2. Częściowo
do remontu. Okazja - 531 555 203
Kawalerka - bardzo ładna, na II
piętrze, w centrum, o powierzchni 30
m2. Budynek wielorodzinny, spokojna
okolica, bardzo dobra lokalizacja. Cena
do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka z wykończeniem - pod
klucz. 36 m2, nowe budownictwo,
okolica centrum. Cena 130000 zł - 793
276 386
Kawalerka, 31 m2 - ładna, ogrzewanie gazowe, przedpokój zabudowany, szafa, okna plastikowe - 604
620 100
Kiepury - 3 pokojowe. Jeldom,
lic.3059 - 600 434 800
Kiepury - trzypokojowe mieszkanie
na II piętrze w bloku czteropiętrowym,
duży słoneczny balkon. Czynsz 230 zł,
atrakcyjna oferta, lic. 5524, N. City - 662
112 344
Kiepury, 2 pokojowe - cena 140000
zł. Ładne mieszkanie, balkon, czynsz
189 zł z ogrzewaniem i ciepłą wodą - lic.
3059 - 602 727 242
Kiepury, 62 m2 - ładne mieszkanie 3
pokojowe, wysokie piętro, piękny widok.
Zadbane, rozkładowe, doskonała cena.
Lic. 9549 - 501 736 644
Lewy segment nowego bliźniaka - w
Wojcieszycach. piękne miejsce widokowe. Duża działka, nasłoneczniona.
Atrakcyjna cena - 502 101 413
Lokal handlowy, 12 m2 - w Cieplicach
- 608 311 067
Lokal użytkowy, 145 m2 - w centrum
Jeleniej Góry. Sprzedam lub wynajmę
- 509 698 534
Ładna kawalerka - po remoncie 22,10
m2, wymienione wszystkie instalacje
oraz okna i drzwi, gładzie na ścianach,
nowa łazienka, kuchnia w zabudowie,
czynsz 80 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe, 38
m2, ul. Kiepury. Cena 130000 zł - 662
123 505

og£oszenia / reklama
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Ładne mieszkanie - 2 pokojowe, na
wysokim parterze, o pow. 54,50 m2, w
bloku IV piętrowym, Zabobrze III, środkowe, rozkładowe, duży balkon, klatka
schodowa zadbana. N. Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe,
funkcjonalne 52 m2, dobry standard,
niedaleko od centrum, do wprowadzenia od zaraz, czynsz 260 zł/m-c,
atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 2-pokojowe,
37,63 m2, na III piętrze, Zabobrze III,
blok IV piętrowy, balkon, klatka schodowa zadbana, dobra lokalizacja, cena
do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Ładne, duże mieszkanie - 3 pokoje,
bezczynszowe, po remoncie, 100 m2,
lic. 3059 - 602 727 242

Ładny dom w Miłkowie - na dużej
działce, do wprowadzenia. Cena
398000 zł. Super okazja. NKról, lic.
8151 - 600 258 703
Ładny domek w Miłkowie - 100 m2,
4 pokoje, garaż, 2100 m działki. Cena
430000 zł do negocjacji, lic. 8151 - 600
258 703
Łomnica, 2 ha - grunty rolne, cena 5
zł/m2, lic. 5124 - 601 551 213
M3, ul. Bogusławskiego - bardzo ładne
w willowej dzielnicy Jeleniej Góry. Okazja - 721 185 158
Mieszkanie 2 i 1 pokojowe - 695
989 948
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo
ładne, o powierzchni 54 m2, rozkładowe, słoneczne, na ul. Kiepury, po
remoncie, balkon, szafa Komandor.
Czynsz 220 zł/m-c, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na I piętrze,
po kapitalnym remoncie, o powierzchni
59,76 m2. Wymieniono wszystkie 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 II-piętrze
51,40 m2, w bloku wielorodzinnym,
po modernizacji, przyjazna okolica, w
zarządzie wspólnoty. Cena do uzgodnienia. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu 38,90 m2, w bloku IV piętrowym,
rozkładowe, środkowe, słoneczne z
loggią, wolne od zaraz, cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury,
na III piętrze. Do wprowadzenia, nie
wymaga nakładów finansowych. Lic.
8761 - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury,
parter, 62 m2, taras. Do zamieszkania.
Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz, lic. 8761 - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury,
42 m2, III piętro, do zamieszkania,
nie wymaga nakładów finansowych.
Zapraszam na prezentację. Marcin
Chaszczewicz, lic. 8761 - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem, Park Sudecki. Cena 165000 zł.
Lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2, 10
metrów od Kolegium Karkonoskiego,
10 min. do Tesco i szkoły podstawowej.
Cena 130000 zł - 500 454 936
Mieszkanie 3 pokojowe - 67 m2,
na obrzeżach centrum, III piętro. Cena
175000 zł - 600 434 800
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne, na parterze, o powierzchni 61,19
m2, budynek IV piętrowy ocieplony,
okna nowe. Czynsz 330 zł + 83 zł rata
za ocieplenie. Cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne, o powierzchni 63 m2, w budynku
IV piętrowym, słoneczne z balkonem,
Zabobrze III. Czynsz 380 zł/m-c. Cena
do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo ładne, zadbane, na VI piętrze, o
powierzchni 63,5 m2, na Zabobrzu
III, rozkładowe, środkowe, bardzo słoneczne, po remoncie. Nieruchomości
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - cena
170000 zł. Jelenia Góra, 67 m2. Blok
z cegły, III piętro, słoneczne, środkowe,
nowe okna, centralne ogrzewanie. 20
min. od centrum - 510 042 734
Mieszkanie 3 pokojowe - I piętro, 2
balkony, 75 m2, piec dwu funkcyjny - ul.
Wyczółkowskiego - 507 125 023
Mieszkanie 3 pokojowe - na parterze
59 m2, blok ocieplony IV piętrowy,
klatka schodowa wyremontowana,
rozkładowe, w zarządzie wspólnoty,
czynsz 335 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu, w wieżowcu z cegły. Cena 199000
zł, lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie 4 pokojowe - po remoncie. Bez pośredników. Sprzedam lub
zamienię na mniejsze - 506 773 612
Mieszkanie 4 pokojowe - rozkładowe, dwupoziomowe, 112 m2, trzecie
piętro blisko centrum, w spokojnej i zielonej dzielnicy Jeleniej Góry. Atrakcyjna
oferta. Bez pośredników, lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie do remontu - 72 m2, w
kamienicy, koło Małej Poczty, czynsz 68
zł, piece kaflowe, III piętro. Cena 125000
zł. Lic. 3059 - 602 727 242
Mieszkanie do remontu - w Kowarach. 40 m2. Tanio - 503 391 058
Mieszkanie dwupoziomowe - w
okolicy sądu. Mieszkanie o wysokim
standardzie, 3 pokoje, otwarte przestrzenie, bezczynszowe. Bezpośrednio
- 662 261 667
Mieszkanie na ul. Wrońskiego
- blisko SP nr 10. 4 pokojowe, 64.5
m2, na I piętrze, z działką ogrodową
pod blokiem. Bez pośredników - 697
020 105
Mieszkanie na wysokim parterze - 60
m2, trzy pokoje, rozkładowe, balkon,
atrakcyjna lokalizacja, dużo zieleni
w okolicy. Cena do negocjacji - 792
930 047

og£oszenia

Mieszkanie na Zabobrzu - 56 m2,
3 pokoje, I piętro. Cena 190000 zł, bez
pośredników - 603 166 671
Mieszkanie po remoncie - funkcjonalne, 3 pokojowe, o powierzchni
65,6 m2, na parterze w budynku IV
piętrowym, rozkładowe, słoneczne,
nowe okna, panele i kafle na podłogach.
Czynsz 310 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Mirsku - do remontu,
30 m2 + poddasze + dół. Można zrobić
3 poziomy. Okazja, dzwonić po 15:00 661 403 384
Mieszkanie, 3 pokoje - 80 m2, I piętro, po kapitalnym remoncie, idealne na
gabinet lub biuro - 600 219 019
Mieszkanie, 48 m2 - dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, ogródek,
strych, piwnica. Spokojna okolica - 604
253 942
Mieszkanie, 49 m2 - za 130000 zł,
na I piętrze, bardzo ładnie zagospodarowany teren, mieszkanie 2 pokojowe,
niskie koszty utrzymania mieszkania. W
kamienicy wymieniono dach i pomalowano klatkę schodową. lic. 3059 - 602
727 242
Mieszkanie, 50 m2 - I piętro, spokojna okolica 4 km od Carrefour-u.
Cena135000 zł. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800
Mieszkanie, 50 m2 - we Lwówku
Śląskim - 785 951 921
Mieszkanie, 80 m2 - po remoncie,
centrum miasta, I piętro. Cena 280000
zł - 530 888 416
Mieszkanie, 86 m2 - 3 pokoje, os.
Robotnicze. Cena 230000 zł. Właściciel
- 607 728 957
Nowy dom - materiały najwyższej
jakości we Lwówku Śląskim, powierzchnia 170 m2, działka 644 m2 - 519
350 101
Nowy dom w Jeżowie - 126 m2, 4
pokoje, działka 888 m2, cena 520000
zł, lic. 8151 - 600 258 703
Nowy dom, atrakcyjna cena - w okolicach Jeleniej Góry, z pięknym ogrodem i
tarasem. Powierzchnia użytkowa 136,5
m2. N. Ż. Lic. 8032 - 507 078 827
Okolice Małej Poczty - 3 pokojowe
po remoncie. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800
Okazja, okolice „Żeroma” - w świetnej
lokalizacji, 4 pokojowe mieszkanie/lokal,
na II piętrze w kamienicy. Mieszkanie
wymaga remontu, drewniane okna,
na podłogach stare deski, piece - 666
830 830
Okazja, 154 m2 - mieszkanie koło
„Żeroma”, na II piętrze, w kamienicy,
świetnie nadające się na biura - 666
830 830
Okolice Akademii Ekonomicznej
- 50 m2, I piętro, dwupokojowe, rozkładowe,do zamieszkania, czynsz 40
zł, miejsce parkingowe licencja 5124
- 601 551 213
Pawilon handlowy - na targowisku
Zabobrze, 9 m2. Pilnie - 691 222 909
Pawilon z odzieżą używaną - dobrze
prosperujący, na targowisku Flora - 607
039 064
Piechowice, cicha okolica - 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, toaleta, taras, ogród.
Teren ogrodzony. Dobra lokalizacja. Po
remoncie - 721 195 250
Połowa domu - 115 m2, I piętro, lic.
3059 - 600 434 800
Pół bliźniaka - w Jeleniej Górze-Cieplicach. Niedrogo, może być dwu pokoleniowy. Garaż, widok na góry, słoneczny,
dobra dzielnica - 603 139 918
Stacja paliw, sklep, warsztat – magazyn 100 m2 mieszkalno-socjalne, 32
ar, wszystkie media. Cena 250000 zł.
Pławna - 504 201 580
Stary dom do remontu - za 200000 zł
w Jeleniej Górze - 785 524 362
Stoisko na Florze - główny pasaż.
Okazja, tanio - 792 837 859
Super dom wolnostojący - może być
trzy rodzinny, w Jeleniej Górze - 4 minuty
do centrum. Oferta warta zainteresowania - 605 351 675

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Tanie mieszkanie – 2 pokojowe,
57,7 m2, na III piętrze w kamienicy,
środkowe, do remontu, możliwość
zrobienia dodatkowo trzeciego pokoju,
blisko centrum. Atrakcyjna cena. Lic.
2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - Zabobrze III, III
piętro, 2 pokoje, 43 m2.Atrakcyjna cena.
Jeldom, lic. 3059 - 666 830 830
Tanio działki widokowe - pod inwestycję - 695 981 315
Tylko 120000 zł - dwupokojowe
mieszkanie na Zabobrzu - 507 078
827
W centrum, 50 m2 - lokal przy ulicy, z
witryną - sprzedam lub wynajmę - 605
245 648
W Cieplicach, 80 m2 - z ogrodem i
garażem, po remoncie. Jeldom, lic.
3059 - 600 434 800
Widokowa działka - bardzo ładna,
1000 m2. Prąd, kanalizacja, wodociąg.
Cena 70 zł/m2, lic. 5524 N. City - 662
112 344
Wzgórze Roweckiego - 3 pokojowe,
48 m2, parter bez balkonu, wyremontowane i umeblowane. Cena 215000 zł.
Bez pośredników - 791 855 180
Z ogródkiem - 50 m2, I piętro, dwa
pokoje, rozkładowe. Czynsz 40 zł,
miejsce parkingowe, okolice Akademii
Ekonomicznej, lic. 9549 - 501 736 644
Zabobrze, 2 pokojowe – cena
115000 zł. 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC. do niewielkiego remontu. Ocieplony budynek, klatka po remoncie.
Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327
- 503 021 047

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Bez pośredników - umeblowane,
3 pokoje, na Pl. Ratuszowym oraz
kawalerkę - 75 752 63 36
Kawalerka w Sobieszowie - Kontakt od 8:00 do 20:00 - 757 554 448
Kawalerka, 30 m2 - pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój. Nowe
budownictwo. CO, umeblowana, z
lodówką. Centrum - koło teatru w
Jeleniej Górze. Cena 700 zł + media
+ kaucja zwrotna po opuszczeniu
mieszkania. Kontakt po godz. 20:00
- 798 523 541
Lokal - nadający się na handel,
usługi, biura, gabinet lekarski, sklep,
garaż, magazyn - 50 m2. Jelenia
Góra, ul. Poznańska 23 - 603 613
062
Lokal na działalność - 40 m2, parter,
Zabobrze III - 503 027 361
Mieszkanie 2 pokojowe - bezczynszowe, w Cieplicach. Spokojna
okolica, miejsce parkingowe. 800 zł +
kaucja + liczniki - 502 351 405
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze,
umeblowane, Internet. Kontakt wieczorem - 756 474 525
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 jednoosobowe - Internet.
Tanio - 756 431 743, 500 278 875
Pokoje, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej Górze - blisko
UE - 606 360 443
Pokój dla 1 osoby - lub dla pracującej, uczącej się pary. Używalność
kuchni i łazienki - 781 496 470
Umeblowana kawalerka - 885
400 615
Willowe - 4 pokoje, 120 m2, blisko
centrum - 757 533 463
Apartament w centrum - luksusowy,
wyposażony. Salon połączony z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka.
Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604
508 308
Atrakcyjna kawalerka - w centrum,
nowa, czysta, ciepła, swój parking. 800
zł i liczniki. Warto - 664 927 949
Atrakcyjnie położony lokal widoczny, przy markecie Jysk, 89 m2,
dużo witryn. wszystkie media - 502
538 710
Atrakcyjny lokal - w centrum Jeleniej Góry, na kancelarię, z parkingiem.
Tanio - 513 018 455
Centrum, 3 pokoje - 1100 zł plus
media, lic. 1749 - 790 877 578
Dla studentów - mieszkanie trzypokojowe umeblowane. 1000 zł plus liczniki,
N. City, lic. 5524 - 662 112 344
Dom w Piechowicach - salon, 4 pokoje,
kuchnia, 2 łazienki, pralnia. Najchętniej
firmie - 605 959 510

Duże, przy Wojska Polskiego - mieszkanie, 95 m2, w centrum. 3/4 pokoje,
umeblowana kuchnia. 1100 zł +
rachunki. Lic. 12181 - 508 240 821
Kawalerka - wysoki standard. Park
Sudecki. Umeblowane - 667 931 929
Kawalerka w centrum - Jeleniej
Góry, po kapitalnym remoncie, umeblowana, niskie opłaty - 692 373 217
Kawalerka w Jeleniej Górze - w
centrum, spokojna okolica. Teren ogrodzony, brama wjazdowa na pilota - 694
644 058
Kawalerka w Karpaczu - 400 zł +
opłaty - 607 051 705
Kawalerka w Karpaczu - Jako
część domu jednorodzinnego. 400 zł i
opłaty licznikowe - 783 836 873
Kawalerka, 36 m2 - okolice centrum, umeblowana i wyposażona, nowy
budynek. Bez pośredników. 700 zł, w
tym czynsz - 793 276 386
Kawalerka, 38 m2 - z balkonem, na
Zabobrzu. 600 zł - 604 433 395
Kiepury, trzypokojowe - mieszkanie,
umeblowane. 1000 zł plus liczniki, N.
City, lic. 5524 - 662 112 344
Komfortowe, 70 m2 - blisko centrum, z miejscem parkingowym. Cena
1000 zł. N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
Lokal do wynajęcia - 15 m 2 w centrum Szklarskiej Poręby - tanio - 608
183 675
Lokal pod biuro, usługi - I piętro, 50
m2, na Zabobrzu. Do współpracy - 606
909 082
Lokal użytkowy, 33 m2 - w Cieplicach, ciekawa lokalizacja - 609
337 331
Lokal w Biedronce - 60 m2, Cieplice
- 606 404 710
Lokal w centrum – mały, na parterze,
handlowo-usługowy. Czynsz najmu
2000 zł netto. Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604 508 308
Lokal w Jeleniej Górze - na
działalność usługowo-handlową, o
powierzchni 99,33 m2 . Pomieszczenia są nowo wyremontowane - 508
118 880
Lokal w ścisłym centrum - 32 m2, ul.
Długa, deptak, parter, witryna. Faktura
VAT - 888 221 321
Lokal, dobrze usytuowany widoczny, przy marketach. Cena 45 zł
plus VAT, 89 m2 - 502 538 710
Lokal, ok. 35 m2 - duża witryna,
parter, zaplecze, łazienka, parking,
tanio. Zapraszam na prezentację, ul.
Wiejska: Kamil Żur. Nieruchomości
Partner, lic. 4917 - 604 906 257
Lokal, ul. Wiejska - parter, duża
witryna, ok. 35 m2, łazienka, zaplecze,
parking przed lokalem. Zapraszam na
prezentację: Kamil Żur, lic. 4917 - 604
906 257

Lokale w Cieplicach - lokale 20 m2 i
10 m2, przy ul. Sobieszowskiej - teren
byłego szpitala. Atrakcyjna lokalizacja, jest tu już 8 działalności różnego
rodzaju, teren na noc zamykany, stróż.
Cena do ustalenia - 691 186 192
Lokale użytkowe w centrum - ul. 1
Maja, Wojska Polskiego - 603 642 313
Ładne mieszkanie 3 pokojowe - 110
m2, nie daleko centrum Jeleniej Góry.
Bez pośredników - 691 596 024
M2, ul. Noskowskiego 3 - I piętro, 35 m2,
duży balkon, po generalnym remoncie.
Cena najmu: 1200 zł, w tym czynsz.
Zapraszam na prezentację: Kamil Ż,
Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604
906 257
Magazyn, 120 m2 - Kowary. Cena
1500 zł plus VAT - 507 706 562
Mieszkania 1 i 2 pokojowe - lic. 5627
- 508 240 823
Mieszkanie 2 pokojowe - z balkonem, na Zabobrzu. Umeblowane. 750 zł
+ rachunki. Nowe okna, dobry standard.
Lic. 12181 - 508 240 821
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2,
umeblowane, blisko centrum. 800 zł +
opłaty - 502 161 453
Mieszkanie 2 pokojowe - na ul.
Złotniczej. Umeblowane i wyposażone.
Wolne od lipca. Lipiec-wrzesień 900 zł
plus liczniki. Od października 1200 zł +
liczniki - 606 331 315
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu II, umeblowana tylko kuchnia. 900
zł plus liczniki - 723 215 084
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, umeblowane. 850 zł (w tym
czynsz) plus liczniki - 601 848 948
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu. 750 zł + rachunki. Lic. 12181
- 508 240 821
Mieszkanie 2 pokojowe - od 26
lipca - cena 890 zł - 504 207 830
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Karłowicza. 850 zł + liczniki - 721 816 967
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury, I piętro. 900 zł z czynszem - 669
310 312
Mieszkanie 2 pokojowe Cieplice - z
wyposażoną kuchnią. 800 zł + liczniki,
opcjonalnie garaż - 694 154 451
Mieszkanie 3 pokojowe - 100
m2. Jelenia Góra-Sobieszów - 502
447 619
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu III. 1100 zł + rachunki. Kaucja
1100 zł - 602 860 281
Mieszkanie 3 pokojowe - od połowy
lipca do 30 września - 515 366 442
Mieszkanie 3 pokojowe - ul. Kadetów, 92 m2, dwupoziomowe, umeblowane, idealny stan, TV z Cyfrą+,
Internet, duży balkon, parking - 697
870 892
Mieszkanie 4 pokojowe - 500 zł
+ czynsz, media i kaucja 1000 zł
(zwrotna). 56 m2, CO, umeblowane
i wyposażone - ul. Karłowicza - 516
302 457
Mieszkanie 40 m2 - 2 pokoje,
kuchnia, łazienka umeblowane, blisko centrum, 800 w tym czynsz plus
media - 507 466 984
Mieszkanie dwupoziomowe - 3
pokoje, przy ul. Kadetów. Cena 1050
zł plus opłaty - 609 647 074

Mieszkanie na ul. Kadetów - duże,
2 pokojowe, kuchnia, łazienka, umeblowane. 800 zł + 300 zł czynsz + prąd
na miesiąc. Zapraszam do oglądania,
naprawdę warto - 503 417 287
Mieszkanie w Cieplicach - 3 pokoje,
po remoncie, w pełni wyposażone,
garaż, piwnica. 1000 zł + opłaty - 793
585 822
Mieszkanie w Cieplicach - obok
giełdy, dla 2 osób. 600 zł + rachunki
- 691 047 941
Mieszkanie w Karpaczu - 400 zł i
opłaty. Tylko SMS-y, najlepiej z adresem mail. Wyślę wstępnie zdjęcia i
opis - 783 836 873
Mieszkanie w Pasieczniku - suche
i ciepłe, 51 m2, na parterze. Łazienka
i WC osobno, pomieszczenie gospodarcze - 660 449 652
Mieszkanie z garażem - w ścisłym
centrum, 46 m2, 2 pokoje, kuchnia w
pełni wyposażona. 1000 zł + opłaty 503 168 684
Mieszkanie, 39 m2 – ul. Złotnicza,
jednopokojowe. 900 zł plus liczniki N.
Atrium licencja 5124 - 601 551 213
Mieszkanie, 52 m2 - na ul. Złotniczej, Jelenia Góra. 2 pokoje, umeblowane, balkon, piwnica. 1100 zł +
liczniki i kaucja - 796 412 284
Mieszkanie, 76 m2 - 2 pokoje,
duży balkon, kuchnia, łazienka. Do
zamieszkania lub na biuro - 880
490 649
Mieszkanie, Park Sudecki - 34
m2, nowe meble i wyposażenie.
Od zaraz. 1000 zł + liczniki – 600
419 939
Od zaraz, pokój - 2 osobowy oraz
pokój jednoosobowy, w mieszkaniu
w pobliżu Kolegium Karkonoskiego
- 697 602 201
Od zaraz, pokój - 2 osobowy, dla
studentek, we Wrocławiu - 669
107 707
Piękny pokój - dla pary lub dwóch
studentek - ścisłe centrum - 663
226 009
Plac, 50 m2 - przy głównej ulicy
Karpacza - 509 540 158
Pokoje dla robotników - w centrum Jeleniej Góry lub cały dom 10
km od Jeleniej Góry. Tanio - 695
898 335
Pokoje w agroturystyce - u nas.
Zapraszam. Czernica 129, gmina
Jeżów Sudecki - 792 241 228
Pokoje w Cieplicach - dom wolnostojący - 697 116 434
Pokój dla studentów - 10 min. od
Politechniki. Warunki bardzo dobre,
osobne wejście, aneks kuchenny i
łazienka - 784 710 561
Pokój w nowym mieszkaniu studenckim, w odległości 100 m od
Akademii Ekonomicznej. I piętro,
ciepłe słoneczne. Tylko dla studentki(ek) - 607 311 363
Pomieszczenie biurowe, 24 m2 w ścisłym centrum, na I piętrze. 1000
zł z opłatami i VAT - 600 258 703
Pomieszczenie w centrum Kowar
- na biura, gabinety - 501 707 173
Pomieszczenie, 100 m2 - siła,
woda. Nadaje się na warsztat samochodowy lub działalność gospodarczą. Cena 500 zł/m-c - 607 688 201
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SAMODZIELNE mieszkanie - w
domku jednorodzinnym, najchętniej
jednej lub dwojgu niepalącym osobom. Pokój ok. 15 m2, kuchnia z
łazienką - 500 250 807
SZUKAM współlokatorki - do kawalerki na ul. Różyckiego. 320 zł + opłaty
(ok. 50 zł) od osoby - 661 661 668
TEREN jednostki, 42 m2 - mieszkanie kompletnie wyposażone i
umeblowane, duży salon, kuchnia,
przedpokój, łazienka. Blisko Kolegium
Karkonoskiego. 800 zł + opłaty - 691
186 192
TYLKO dla studentów - mieszkanie w
Cieplicach. 300 zł za osobę + opłaty
- 691 047 941
UMEBLOWANE, 2 pokoje - I piętro,
na Zabobrzu - 600 219 019
UMEBLOWANE, 2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu. 900 zł plus kaucja
- 883 930 883

UMEBLOWANY dom - na os. Czarne.
Lic. 5627 - 508 240 823
WARSZTAT samochodowy - 250 m2,
z zapleczem, w Dziwiszowie. Również
na inną działalność - dobra lokalizacja
- 601 343 583

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

MIESZKANIE 2 pokojowe - z kuchnią
i łazienką, 50 m2 zamienię na kawalerkę - pokój z kuchnią. Najchętniej
w Cieplicach na os. XX-lecia lub
Orle - 500 803 714

MIESZKANIE do 800 zł - Cieplice,
Sobieszów. Pokoje mogą być nieumeblowane - 695 521 439
MIESZKANIE w Cieplicach - 519
687 398
POSZUKUJĘ lokalu dobrze zlokalizowanego - na sklep warzywniczo-spożywczy w miejscowościach
Jelenia Góra, Cieplice, Wojcieszyce,
Podgórzyn, Mysłakowice, Łomnica 505 903 408

MIESZKANIE kwaterunkowe - 41 m2,
w Karpaczu na Jelenią Górę - 663
518 272
MIESZKANIE własnościowe - 59
m2, trzypokojowe, CO, parter, do
remontu, garaż. Zamienię na mniejsze - 757 676 109
MIESZKANIE własnościowe - 38 m2,
w Jeleniej Górze, na większe, z symboliczną dopłatą - 663 518 272

MIESZKANIE własnościowe - 64 m2,
Zabobrze III lub sprzedam. Cena do
uzgodnienia - 660 479 364
DUŻY dom + stodoła - 0,70 ha, przy
trasie Jelenia Góra - Zgorzelec. Bez
pośredników - 695 898 335
MIESZKANIE czynszowe 3 pokojowe
- 64 m2 osiedle Czarne na mniejsze.
Mieszkanie posiada ogrzewanie kominkowe. Kontakt po godzinie 16 - 606
217 124
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MIESZKANIE 4 pokojowe, II piętro,
balkon, częściowo przygotowane do
remontu, zamienię na kawalerkę lub
2 pokojowe, z dopłatą 40000 zł, do
negocjacji - 509 263 111

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

PAN po 40 - szuka Pani 20-40 lat, do
miłych spotkań bez zobowiązań.
Możliwy mały sponsoring. Również
pary - 794 360 682
23 lata, szczuplutka - ładniutka brunetka,
wykona striptiz show erotyk. Zapraszam
również na masaż i igraszki kulturalnych
i trzeźwych Panów - 787 644 276
35 letni mężczyzna - szuka kobiety lub
kochanki. Wiek bez ograniczenia. 100%
dyskrecji. Na SMS też odpowiadam 504 592 989
ATRAKCYJNA brunetka - prywatnie,
dyskretnie - 795 622 625
ATRAKCYJNY, młody - opalony, hojnie
obdarzony do towarzystwa i...? - 794
189 046
BLONDYNKA, seksowna - da Ci
wszystko, o czym marzysz - 665 706
247
BRUNETKA i blondynka - zaproszą do
siebie - 782 535 408
BRUNETKA, niunia - zaprosi prywatnie
- 795 622 611
CHŁOPAK, lat 32 - dla Pań, dziewczyn
spragnionych sexu, bez sponsoringu 781 085 783
CZUŁA i delikatna brunetka - z dużym
biustem, zaprasza starszych Panów 667 424 672
DWIE młode uzdolnione - zastąpią Ci
żonę - 504 444 967
DWIE super brunetki - usługi dla Panów,
w wysokiej jakości. Gwarancja satysfakcji - 795 622 625

- 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
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E
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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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FILIGRANOWA blondynka - zaprasza
- 883 480 531
MŁODA, ładna - z dużym biustem,
zrobi dla Ciebie wszystko - 794 524
987
MŁODA, wysoka, zdolna - zaprasza
- 795 622 611
MŁODY i niedoświadczony - pozna
tajemnice kobiecego ciała - 796 621
093
MŁODY, zadbany, dyskretny - szukam
sponsorki z lokum - wiek bez znaczenia, pisać SMS-y - 887 729 948
MY, dwie extra laski - na jednego...Dasz
rade? - 795 622 611
PIĘKNE kobiety - śnią o przystojnych
facetach. Poznajmy się, a Twój sen się
spełni - 796 621 093
POZNAM namiętną Panią - do lat 30.
Dyskrecja i kultura - 795 245 083
SEKSOWNA blondynka - gotowa na
wszystko - 665 706 247
SZCZUPŁA brunetka - zaprasza - 516
462 062
U dojrzałej - z dużym biustem - delikatny francuzik - 667 424 672
WIECZNIE spragniona czarnula zaprosi do siebie - 795 622 625
ZASPOKOJĘ potrzeby - seksualne
Pani. W zamian za sposoring - 667
022 745

USŁUGI
BUDOWLANE

REMONTY mieszkań od A do Z na
każdą kieszeń – układanie paneli,
usługi hydrauliczne, wszelkiego
rodzaju naprawy - 513 194 392
AWARIA? - dzwoń. Drobne naprawy
domowe, hydraulika, prąd - 505
313 667
BRUKARSTWO - układanie kostki
betonowej i granitowej - 757 514 321,
608 658 351
CYKLINOWANIE, solidnie - montaż podłóg, panele, cyklinowanie
schodów, renowacja drzwi i mebli,
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
ELEWACJE - docieplenia budynków styropianem i watą. Tynki
akrylowe, szlachetne, cementowo-wapienne, strukturalne. Elewacje drewniane. Tanio materiały.
Wycena gratis - 781 145 932
ŁAZIENKI - płytki, hydraulika,
malowanie - 505 313 667
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, gładzie,
panele, ścianki g/k, regipsy, przeróbki wodno-kanalizacyjne itp.
- 516 048 225
REMONTY mieszkań - panele,
regipsy itd. Rozsądne ceny - 504
964 227
ROBOTY ziemne koparko - ładowarka JCB 4x4 - 698 668 824
WYWROTKI - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski - 608 649 813
BUDOWA od podstaw - wykonujemy
stany surowe zamknięte, kompletne
dachy, zadaszenia, konstrukcje z
drewna - 697 090 301
HYDRAULIKA od A do Z - montaż
pieców, kominków, instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych, ogrzewania podłogowego. Podłączenia
kuchenek i junkersów. Usuwanie
awarii - profesjonalista - 603 237
605
KOSTKA brukowa - 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
ROBOTY ziemne - wykopy, równanie
terenu. Nowa koparko-ładowarka 785 535 629

OG£OSZENIA
TANIE piece - sprzedaż pieców CO :
węglowe, miałowe, gazowe, olejowe,
eko groszek. Montaż-serwis. Wystarczy jeden telefon a przyjadę i wycenię.
Tanio, szybko i solidnie - 603 237 605,
696 484 516
BRUKARSTWO - murki z granitu,
łupka, kamienia polnego, rzecznego
oraz prace ziemne - 723 379 850
BRUKARSTWO - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
BRUKARSTWO - układanie kostki
granitowej, betonowej - 501 313 877
DOMY od A do Z - własny nadzór.
Faktury VAT, gwarancja. Zapraszam
- 884 287 704
HYDRAULIKA - kompleksowy montaż
CO woda-gaz, ogrzewanie podłogowe,
kominki z płaszczem wodnym. Tanio i
profesjonalnie - 696 484 516
KANALIZACJA, szamba - przyłącza
kanalizacyjne i wodne, przydomowe
oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na
deszczówkę - 507 391 846
KOLEKTORY słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
gwarancyjny kolektorów słonecznych,
szybko, tanio i solidnie. Ciepła woda
za darmo od kwietnia do października
- 696-484-516
KOMINKI, zabudowy, wentylacje
- wkłady kominowe, frezowanie kominów, murowanie kominów z klinkieru,
kominy wolnostojące - 691 466 704
KOMPLEKSOWE remonty - pomieszczeń, ogrodzenia, bramy i inne prace
- wykonam - 723 796 222
KOMPLEX-DOM - ocieplenia, elewacje, remonty domów i mieszkań,
przebudowy wnętrz - 796 856 881
KOPARKO-ŁADOWARKA- transport,
rozbiórki budynków - 669 935 107
KOPARKO-ŁADOWARKA - z
wywrotką do wynajęcia. Tanio i solidnie - 793 240 653
MĄŻ na godziny - wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
MINIKOPARKA - Bobcat z operatorem
- do wynajęcia - 793 240 653
OCIEPLENIA - Termomodernizacja i
kolorystyka elewacji - 509 565 541
OCIEPLENIA, elewacje - remonty 796 856 881
OCIEPLENIE, elewacje - szybko, tanio,
profesjonalnie i kompleksowo. Faktura
VAT - 727 655 028
PANELE - tanio, szybko i solidnie - 508
269 869
PODNOŚNIK koszowy - zapraszamy
do wynajęcia. Od ponad 18 lat jesteśmy
na rynku i świadczymy usługi naszym
klientom. Profesjonalna obsługa, faktury VAT, konkurencyjne ceny - 601
754 562
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
PORZĄDKOWANIE posesji - wywóz
gruzu i nieczystości. Brukarstwo, prace
ziemne i ogólnobudowlane. Tanio i
solidnie - 507 391 846
PRACE brukarskie i malowanie
pomieszczeń - 510 285 126
PRACE ziemne - koparko-ładowarka
z młotem, wywrotka 14t, wywoź gruzu
i inne - 607 377 280
REGIPSY, panele - przeróbki elektryki
i hydrauliki, malowanie, płytki, remonty
- 885 742 245
REMONT mieszkania lub biura - szukasz sprawdzonego, profesjonalnego,
wykonawcy? Dzwoń - 509 608 323
REMONTY - prace remontowe oraz
wykończeniowe. Wysoka jakość, referencje, gwarancje - 889 839 193
REMONTY - kompleksowo, szybko,
tanio i solidnie - 783 255 751
REMONTY dachów - prace ogólnobudowlane. Tanio, solidnie i terminowo
- 692 712 710
REMONTY domów i mieszkań - adaptacje poddaszy, suﬁty podwieszane,
montaż stolarki, glazura. Doradztwo i
niskie ceny - 723 379 850
REMONTY mieszkań - od A do Z na
każdą kieszeń – układanie paneli,
usługi hydrauliczne, wszelkiego rodzaju
naprawy - 513 194 392
REMONTY mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele ścienne i
podłogowe. Inne prace remontowe 691 936 900
REMONTY, gładzie - malowanie,
panele - 781 187 219
REMONTY mieszkań, niedrogo - malowanie, gładzie, panele itd. Solidnie - 512
441 518

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

REMONTY, wykończenia - gładzie,
tynki, płytki, panele, regipsy. Montaż
drzwi i okien. Tanio i solidnie - 518
854 126
REMONTY, wykończenia - remonty,
wykończenia, adaptacje, elektryka,
płytki, gładzie, panele. Tanio i solidnie.
Brygada trzyosobowa - 608 463 910
ROZBIÓRKI i wyburzenia - firma
wykona szybko i fachowo - 507 391
846
SOLIDNE remonty, niedrogo - mieszkań i domów - 512 441 518
TYNKI maszynowe - regipsy, gładzie.
Tanio, szybko i solidnie - 723 372 820
UKŁADAMY wszelkie wzory - szybko
i solidnie - 790 899 808
UKŁADANIE paneli - podłogowych i
ściennych - 513 194 392
USŁUGI hydrauliczne - wodno-kanalizacyjne, CO. Faktury VAT - 500
030 634
USŁUGI hydrauliczne - 513 194 392
USŁUGI hydrauliczne - tanio i solidnie
- 692 712 710
USŁUGI koparko-ładowarką - Case
4x4 - 505 558 603
USŁUGI malarskie - tanio i solidnie 692 712 710
USŁUGI minikoparką - tanie podłącza
kanalizacyjne itp. - 721 074 711
USŁUGI murarskie - tanio i solidnie 692 712 710
USŁUGI remontowe - kompleksowo i
fachowo - 500 199 232
WYNAJEM rusztowań - z transportem
i docieplanie budynków. Może być
z materiałem. Tanio i szybko - 724
609 453
WYWÓZ gruzu, kontenery - wszelkich
odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka
drzew, kontenery, zsypy budowlane
do wynajęcia. Najlepsze ceny - 667
701 333
WYWROTKA - do wynajęcia. Transport
ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw 793 240 653
WZMOCNIENIA starych fundamentów
i izolacje - wykonam - 515 346 278

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
KADRY i płace - Zapraszamy na wakacyjny kurs. Zajęcia prowadzone będą
w godz. 10:00-14:40. Więcej na naszej
stronie WWW. Centrum Kształcenia
Plejada - 75 648 83 85
KOSMETOLOGIA - Chcesz zostać
Kosmetyczką? Technik usług kosmetycznych - to 2 lata nauki, po których
możesz otworzyć własny gabinet.
Zapewniamy własny budynek z pracowniami (praktyki na miejscu). CK
Plejada - 75 648 83 85
MANICURE - pedicure- nauka - zapraszamy na szkolenie, które odbędzie
się w dniach 14-15 lipca w godzinach
10:00-14:40. Koszt szkolenia 350 zł
(zapewniamy kosmetyki oraz sprzęt).
Centrum Kształcenia Plejada - 75
648 83 85
MASAŻ, kosmetyka, fryzjer - zapraszamy do nauki na kierunkach: Masaż,
Kosmetyka, Fryzjerstwo. Własne pracownie (praktyki zawodowe na miejscuKosmetyka i Fryzjerstwo). Centrum
Kształcenia Plejada - 75 648 83 85
SZKOŁA policealna - Administracja, Opiekun medyczny, Masażysta,
Kosmetyka, Fryzjerstwo, Technikum
fryzjerskie, LO. Zobacz nasze promocje
na WWW. Centrum Kształcenia Plejada
- 75 648 83 85
JĘZYK angielski - dla początkujących i
zaawansowanych. Duże doświadczenie, możliwość dojazdu - 668 227 370
JĘZYK angielski przez wakacje - każdy
poziom, poprawki. Native speaker z
polskim i angielskim wykształceniem.
Wiele lat doświadczenia w Anglii i Polsce - 784 747 374
KOREPETYCJE z języka niemieckiego - w Karpaczu. Nauczycielka - 691
497 110
KOREPETYCJE z matematyki - w
centrum Jeleniej Góry. Miła atmosfera.
Przygotowuję również do poprawek.
Zapraszam - 531 435 975

OPIEKUN medyczny - zawód w rok
lub w dwa lata. Dla absolwentów szkół
podstawowych, gimnazjów, ZSZ, szkół
średnich. Do 31 sierpnia bezrobotni
bezpłatnie - 75 648 83 85

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

ELEKTRO - instalacje - remonty.
Stare i nowe - 515 565 811
HYDRAULIK, tanio - instalacje elektryczne - 697 320 304
ELEKTRYK - tanio i solidnie - 692
712 710

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

FOTOGRAF na każdą okazję - ślub,
chrzest, urodziny - 697 697 594
FOTOGRAFIA ślubna i okolicznościowa - konkurencyjne ceny, elastyczne pakiety - 601 904 412
FOTOGRAFIA ślubna od 600 zł dekoracje i kompozycje ślubne. Dojazd.
Atrakcyjne promocje. Wolne terminy.
Zapraszam - 664 727 188

USŁUGI
MUZYCZNE

ZESPÓŁ muzyczny R&A - wesela,
dancingi oraz inne imprezy. Cena do
uzgodnienia - 609 563 928
ACUSTIC - wesela - 603 363 959
DJ z 20 letnim stażem - poprowadzę
każdą imprezę - 724 297 578
MUZYCZNY duet - wesela, bankiety,
dancingi. Tanio i solidnie - 609 851 863
NA Ślubie Kościelnym - Ave Maria na
skrzypcach - 661 125 226

USŁUGI
OPIEKA

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - za
niewielkie wynagrodzenie - 756 434
613, 796 629 452
NIANIA na telefon - zaopiekuję się
dzieckiem w razie potrzeby, nagłe wyjścia, spotkania, wyjazdy, pora obojętna.
Lat 40, doświadczenie w opiece - nie na
stałe - 507 399 105
OPIEKUNKA - nad dzieckiem lub
osobą starszą. Jestem studentką pedagogiki i psychologii - 721 555 357
OPIEKUNKA - od 15 lat zajmuje się
dziećmi. Szukam pracy od września.
Proszę dzwonić po godz. 19:00 - 509
513 568
OPIEKUNKA osób starszych - komunikatywny niemiecki. Bez pośredników
- 663 641 311

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

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

OG£OSZENIA / REKLAMA
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HYDRAULIK, tanio - łazienki, tanio
- 605 180 403
KARCHER - podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej,
żaluzji, kosmetyka samochodowa
- 756 420 315, 609 600 807
KARCHER - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej. Faktury VAT - 603 646 803, 75 76 72 773

USŁUGI księgowe i ﬁnansowe - Biuro
Rachunkowe - pełen zakres usług
księgowych i ﬁnansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY, pomoc w otwarciu działalności
i wiele innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – alakow@onet.
eu - 601 837 677

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
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ELEKTRYKA A-Z - awarie, usterki
naprawy, modernizacje itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny. Złota Rączka - 500
505 002
FIRANY, zasłony - duży wybór materiałów ﬁranowych i zasłonowych. Tylko
teraz przecena 50-90%. Woale, organzy
i zasłony już od 6

KLIMATYZACJA, serwis - odgrzybianie ozonowe od 100 zł. Auto
Kompleks, Łukasz Łoś, Pasiecznik
40 - 757 893 651
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów
- konkurencyjne ceny - alakow@
onet.eu
KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę ﬁrm
- 782 020 635
NAPRAWA - pralek i sprzętu AGD.
Dariusz Simoniuk. Zakład czynny:
poniedziałek-piątek 10:00-17:00,
sobota 10:00-13:00 - 603 835 483,
756 421 598
NAPRAWA telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 009 695
POPROWADZĘ księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny
- 782 020 635

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

ROLETY zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139

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

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

kuchnia polska

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

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

17.07.10

{®
ì 
ì ê ê
ì 
ì 
ì Xêêê
ì 

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

{ê 8
ì êXêêê
ì ê

zlykljupl
hwyhzht
···

êêê¾®êÍê

28

12 lipca 2010 r.

ZŁ, pościel i komplety ręczników haftowanych. Zapraszamy - 601 143 665
HYDRAULIKA A-Z - awarie usterki
naprawy modernizacje itp. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Złota Rączka - 500 505 002
JUNKERSY - serwis Jelenia Góra montaż, naprawa, regulacja, konserwacja urządzeń grzewczych. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Złota Rączka - 500 505 002
MONTAŻ mebli A-Z - tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Złota Rączka - 500 505 002
REMONTY A-Z - tanio, szybko, solidnie
i starannie. Malowanie, tapetowanie,
regipsy itp. Hydraulika, elektryka itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny. Złota Rączka - 500
505 002
WYPRZEDAŻ firany Wisan - duży
wybór materiałów ﬁranowych i zasłonowych. Woale, organzy i zasłony już
od 6 zł, pościel i komplety ręczników
haftowanych. Zapraszamy, ul. Mostowa
5a, obok Nieruchomości Stępień - 601
143 665
ANTENY TV-SAT - montaż, serwis,
ustawianie. Telewizja na kartę, Polsat,
N, Cyfra+, sprzedaż zestawów telewizji
na kartę - 693 355 889
ŚCINKA drzew - w trudnych warunkach
- 505 084 078
AUTORYZOWANY dealer paneli - podłogowych, ściennych, drzwi wewnętrznych i wejściowych, podłóg drewnianych
i parkietów. Doradztwo, transport, VAT
7% - 667 777 958
BIURO rachunkowe - Obsługa księgowa, pozyskiwanie dla klientów kompleksowych rozwiązań dotyczących
prowadzenia i zarządzania ﬁrmą. Biuro
Rachunkowe Urszula Pardela, mail:
jpradela@interia.pl - 605 248 272
CERTYFIKATY (świadectwa) energetyczne - budynków, lokali - tanio,
szybko, solidnie. Dojazd do klienta - 510
240 885
DORADZTWO dla nowych firm pomoc w pozyskaniu kapitału zewnętrznego i wsparcie w bieżącej obsłudze.
Blue Tax Expert - 605 248 272
DORADZTWO podatkowe - wsparcie i
pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Blue Tax Expert. Kontakt mail:
jelenia.gora@bluetax.pl - 605 248 272
DORADZTWO prawne - i windykacja
oferowane przez wykwaliﬁkowanych
prawników z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Blue Tax Expert.
Kontakt mail: jelenia.gora@bluetax.
pl - 605 248 272
DORADZTWO unijne - pomoc w
pozyskiwaniu Funduszy Europejskich:
darmowa analiza możliwości pozyskania, wnioski, biznes plany, studia
wykonalności. Kontakt mail: jelenia.
gora@bluetax.pl - 605 248 272
HYDRAULIKA, kanalizacja, gaz uprawnienia, montaż kuchenek, junkersów, wodomierzy, centralnego
ogrzewania, awarie 24h - 604 922 815
KOMPLEKSOWA obsługa firm pośrednictwo ﬁnansowe, doradztwo
unijne, podatkowe, kapitałowe, prawne.
Blue Tax Expert. Kontakt mail: jelenia.
gora@bluetax.pl - 605 248 272
KOMPLEKSOWE doradztwo ﬁnansowe - kredyty, leasing, faktoring. Blue
Tax Expert. Kontakt mail: jelenia.gora@
bluetax.pl - 605 248 272
KOMPLEKSOWE usługi pilarką spalinową - cięcie drewna opałowego,
wycinka drzew, rozłupywanie. Niskie
ceny - 531 420 788
KREDYT mieszkaniowy - tylko do
31.lipca br. kredyt na mieszkanie i dom
na promocyjnych warunkach. Marża
już od 1,60%. Blue Tax Expert - 605
248 272
KREDYT technologiczny - pomoc w
uzyskaniu, częściowej spłacie kredytu,
dla mikro i małych przedsiębiorców
posiadających zdolność kredytową 605 248 272
KREDYTY dla ﬁrm - bez zabezpieczeń
do 200000 zł. Bankowe Towarzystwo
Finansowe, ul. M. Konopnickiej 14/2, I
piętro - 510 171 225
LEASING bez BiK i BiG - również dla
nowej ﬁrmy. Leasing zwrotny. Finansowanie pojazdów bez ograniczeń roku
produkcji. Blue Tax Expert. Kontakt mail:
jelenia.gora@bluetax.pl - 605 248 272
MARKIZY, roletki materiałowe - rolety
zewnętrzne - tanio szybko i solidnie 512 227 179
MEBLOZABUDOWY szafy itp. - pawlacze, garderoby, oraz inne nietypowe
meble. Drzwi rozsuwane lub klasyczne
- 603 328 832
NAPRAWA pralek - zmywarek - 608
812 320

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
SPRZĄTANIE
FIRMA sprzątająca - solidnie, rzetelnie
i niedrogo. Przekonaj się sam - 512
441 518

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

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

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

LENA

NAPRAWA zegarów - wieżowych - 669
169 644
OCHRONA, prywatnie - przypilnuję
domu, posesji, lokalu w okresie wakacji pełen profesjonalizm - 781 957 491
OKNA, rolety, żaluzje - montaż, sprzedaż, serwis. Szybko, solidnie i tanio.
Zamów bezpłatny pomiar i wycenę.
Firma Skubex - 531 082 440
PŁYWANIE - nauka i doskonalenie
- indywidualnie lub w grupach do 6
osób. Nowoczesna metoda nauki,
zajęcia prowadzone przez Trenera Total
Immersion - 605 140 435
PIELĘGNACJA i wycinka drzew - od
małych po największe, w każdych
warunkach. Pielęgnacja, projektowanie,
zakładanie terenów zielonych. Koszenie
traw, zarośli - 785 530 116
PISANIE prac - magisterskich, licencjackich i zaliczeniowych z rożnych
dziedzin. Szybko, terminowo i profesjonalnie. Wieloletnie doświadczenie
- 609 968 299
POŻYCZKA gotówkowa - Bankowe
Towarzystwo Finansowe, ul. M. Konopnickiej 14/2, I piętro - 510 171 225
POMOC w uzyskaniu kredytu - na
mieszkanie i dom, na promocyjnych
warunkach. Tylko do 31 lipca. Marża
już od 1,6 - 605 248 272
PRANIE tapicerki samochodowej pełen zakres czyszczenia tapicerki
samochodowej oraz jej kosmetyka.
Posiadamy sprzęt renomowanej ﬁrmy
Karcher - 609 373 583
PROFESJONALNE zarządzanie
wspólnotami - pomoc w odejściu z
ZGLu, obsługa techniczna i prawna.
Zapraszamy do współpracy CON Pl.
Wyszyńskiego 33/4 - 691 703 713
PROJEKTOWANIE wnętrz i ogrodów
- szafy wnękowe oraz meble kuchenne
na wymiar. Kolektory słoneczne - 501
248 188
PROSTOWANIE felg - aluminiowych i
stalowych. Kowary - 502 351 181
SERWIS anten CS-MONT - montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje zbiorcze, TV na kartę HD - 398
zł. Szybko i solidnie - 792 859 985
TANIE przycinanie żywopłotów - nożycami spalinowymi, rożne kształty - profesjonalnie - 531 420 788
WODOMIERZE i legalizacja - kompleksowo wymiana montaż i przeróbki.
Plombujemy i legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Złota Rączka - 500 505 002
ZAKUPY na telefon lub SMS - podaj
adres, a przywieziemy Ci zakupy.
Kucharz na telefon - 506 151 602
ZARZĄDZANIE wspólnotami - pierwszy miesiąc zarządzania gratis dla
wszystkich wspólnot, które podejmą z
nami współpracę do końca 2010 - 691
703 713

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

PIĘKNIE wyczyszczę - dywan, tapicerkę domową lub samochodową, żaluzje pionowe - profesjonalnym sprzętem
karcher oraz posprzątam mieszkanie,
biuro itp. - 607 155 751
PRANIE i szczotkowanie - dywanów
i wykładzin oraz tapicerki meblowej i
samochodowej. U klienta. w obrębie
Jeleniej Góry dojazd gratis - 602 741
924
SPRZĄTANIE, tanio - mieszkań,
ﬁrm, koszenie trawników, sprzątanie
po remontach. Faktura VAT - 795
356 880
SPRZĄTANIE obiektów - przemysłowych, domów, mieszkań, ogrodów.
Wystawiamy faktury VAT - 790 264
935
TANIE sprzątanie - mieszkań, biur,
ﬁrm, koszenie trawników. Faktura VAT.
Własny transport - 795 356 880

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 182 55,
607 222 369
BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice - 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk - 075 75 182 55, 607 222 369
NIEMCY – przewozy osobowe –
super ceny, co szósty przejazd gratis - 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe - 075 75 182
55, 607 222 369
OPONY nowe i używane, felgi stalowe i aluminiowe - prostowanie - 75
78 93 651
DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
- super ceny - 075 75 182 55, 607
222 369
NURENBERGIA, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
LICENCJONOWANE przewozy do
Niemiec - obsługujemy całe Niemcy
od 99 zł do 160 zł - miła obsługa,
komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol - przewozy osobowe do
Niemiec z adresu na adres, bez przesiadki - 075 75 182 55, 607 222 369
PRZEPROWADZKI kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy
itp. - 75 76 73 971, 516 146 075
AUTO – laweta - do 1500 kg, z wyciągarką. Transport na terenie kraju i
zagranicą. Cena 1,2 zł za km - 608
382 458
LOTNISKA-PRZEWOZY - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. Faktura VAT. Door to door
- 607 763 204

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

LOTNISKA-TRANSPORT - Wrocław,
Poznań, Katowice, Kraków, Warszawa, Praga, Berlin, Drezno. Faktura
VAT - 602 120 624
PRZEPROWADZKI-TRANSPORT
- profesjonalnie. Bus Maxi. Kraj, zagra-

WOLNE miejsca - samochodem
osobowym nad morze. Wyjazdy w
pt., powroty nie każdego tyg. - 605
311 362
WYWÓZ gruzu i śmieci - w kontenerach. Dobre ceny - 727 548 554

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

ZA DARMO
ODDAM
SIANO do oddania - z 4 ha, w okolicy
Marciszowa - 507 408 393

ZA DARMO
PRZYJMĘ

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

nica. Mercedes Sprinter, 25 m3, Iveco
Daily 17 m3, ład. 1,5 tony, 4,60 dł.
powierzchni ładunkowej. Tanio i solidnie. Faktury VAT - 509 211 282
PRZEPROWADZKI, tanio - mieszkań,
biur, ﬁrm w kraju i w Europie. Tani transport do 2 ton. Ekipa tragarska. Faktura
VAT - 795 329 652
PRZEPROWADZKI, tanio - w kraju i
za granicą, tani transport do 8 palet,
do 2 ton. Szybko, tanio, solidnie - 795
356 880
SPRINTER Maxi i laweta - cena za
transport z Polski do Niemiec przy
granicy z Francją to 1000 zł - 693
478 520
TANIE przeprowadzanie - kraj, Europa,
faktura VAT. Tani transport. Auto 22
m3 - 795 356 880
TRANSPORT regionalny - w dobrej
cenie. 1,3 t, 6 osób - 509 608 323
TRANSPORT-PRZEPROWADZKI najtaniej i solidnie - 503 004 482
TRANSPORT-PRZEPROWADZKI solidnie i tanio - 663 226 009
USŁUGI transportowe - kraj, zagranica -1 zł/km, miasto - 50 zł/godz. - 50
0219 600
USŁUGI transportowe i przeprowadzki
- kompleksowe 10% taniej - 601 561
366

MASAŻ - profesjonalny, leczniczy, relaksacyjny oraz twarzy - 517 511 515
MEDYTACJA - techniki medytacji,
które skutecznie poprawiają jakość
naszego życia. Spotkanie organizacyjne 23.07.2010. Zapraszam serdecznie - 664 727 188
NOWOCZESNA metoda niwelowania
blizn - bruzd i zmarszczek - 605 234
206
WARKOCZYKI afrykańskie - wykonuje
z dodatkiem włosów syntetycznych,
oryginalna fryzura na 3-4 miesiące.
Cena 600 zł - odpisuję na SMS - 725
784 510

USŁUGI
ZDROWIE URODA
DIETA Cambridge - udowodniona
naukowo skuteczność. Utrata wagi
nawet do 5 kg tygodniowo. Bez efektu
jojo. Szeroka oferta produktów. Zadzwoń
lub napisz: studio@slimstudio.com.pl 504 018 881
LEKKIM krokiem do ﬁgury - Slim Studio zaprasza na Kiepury 57. Pierwsza
wizyta gratis. Zadzwoń i umów się na
wizytę. Bieżnia i rower w podciśnieniu,
platformy wibracyjne, rollmasaż. Kontakt: studio@slimstudio.com.pl - 504
018 881
MANICURE-PEDICURE - w dniach
14-15 lipca odbędzie się 12 godzinne
szkolenie. Wszystkie osoby chętne
zapraszamy (szczegóły na naszej
stronie www). Centrum Kształcenia
Plejada - 75 648 83 85

NAROŻNIK rozkładany - do pokoju
- 609 494 710
STÓŁ + krzesła - do kuchni - 609
494 710
POTRZEBNA wersalka - 601 667
505

MOTORYZACJA
KUPIĘ
FIRMA Podol-Auto - oferuje skup samochodów za gotówkę, również uszkodzone. Posiadamy własny transport
auto-laweta do 1700 kg z wyciągarką
- 608 382 458
KAŻDE auto - całe, uszkodzone, powypadkowe, osobowe, dostawcze. Odbieram własnym transportem. Gotówka od
ręki - 531 588 345
KUPIĘ, wyrejestruję - każde auto - 511
209 408
POWYPADKOWE, całe - skup - również uszkodzone, bez prawa rejestracji
i angliki - 510 522 968
VW T4 - w rozsądnej cenie - 607 162
320

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
MAZDA - 1995 rok, turkus metalik.
Ubezpieczenie i przegląd aktualne.
Stan bardzo dobry - 511 669 240
OPONY - nowe i używane, felgi stalowe i aluminiowe - prostowanie - 75
78 93 651

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Renault Kangoo 1.4 - benzyna,
2001 rok, homologacja na ciężarowe,
5 osobowy - 666 074 093
Trabant Polo - 1991 rok, silnik 1.1,
przebieg 85000 km, kolor biały. Ważne
OC i przegląd. Cena do uzgodnienia
- 757 644 043
374290. Audi A4 - 1.6 stan techniczny
dobry. Możliwość kredytowania oraz
sprawdzenia auta na dowolnej stacji
diagnostycznej. Cena 10900 zł - 501
035 988
375324. Audi A4 quattro 1.8 - 1996
rok, stan bardzo dobry. Możliwość kredytowania oraz sprawdzenia auta na
dowolnej stacji diagnostycznej - cena
11900 zł - 501 035 988
374394. Citroen Xsara Picaso 1.8 - 2002
rok, stan idealny. Przebieg 127 tys. km,
serwisowany bezwypadkowy. Możliwość kredytowania oraz sprawdzenia
auta na dowolnej stacji diagnostycznej
- 501 035 988
374702. Fiat Punto cabrio - zarejestrowany, 1996 rok, pojemność 1.6 benzyna
+ gaz, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, elektryczny dach. Cena
5500 zł - 604 899 303, 698 707 299
374539. Ford Escort - zarejestrowany,
1993 rok, pojemność 1.8 benzyna, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
radio, ważne wszystkie opłaty. Cena 1200
zł - 604 899 303, 698 707 299
374288. Ford Focus 1.8 - 1999 rok, stan
dobry. Możliwość kredytowania oraz
sprawdzenia auta na dowolnej stacji
diagnostycznej. Cena 11900 zł - 501 035
988
374398. Ford Focus 1.6 - 2004 rok, stan
idealny, polska salonówka, serwisowana
do końca, bezwypadkowy. Możliwość
serwisowania. Cena 21900 zł - 501
035 988
374503. Nissan Maxima VG 3.5L - 2006
rok, skrzynia - Tiptronic, przebieg 60000
km, szary metalik, sprowadzony z USA
przez właściciela, kupiony w salonie,
serwisowany. Zarejestrowany w kraju 692 326 632
375178. Opel Astra kombi – 1992 rok,
kolor czerwony uszkodzony rozrząd
(cena naprawy ok. 400 zł). Cena 900 zł
do negocjacji - 603 237 605
373232. Opel Corsa B 1.2- 1997 rok,
opłaty ważne, 2 poduszki powietrzne,
radio, centralny zamek. Cena 3400 zł 604 899 303, 698 707 299
374296. Opel Vectra 1.6 - 1997, stan
bardzo dobry. Możliwość kredytowania
oraz sprawdzenia auta na dowolnej
stacji diagnostycznej. Cena 7900 zł - 501
035 988
375325. Ople Vectra C 1.8 - 2002 rok,
przebieg 100 tys. km, serwisowany. Stan
bardzo dobry. Możliwość kredytowania
oraz sprawdzenia auta na dowolnej
stacji diagnostycznej. Cena 24900 zł 501 035 988

374548. Renault Megane - zarejestrowany, 1996 rok, pojemność 1.6
benzyna, elektryczne szyby, 2 poduszki
powietrzne, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek + pilot, alarm, ważne
opłaty, zadbany. Cena 3800 zł - 604 899
303/698 707 299
373170. Suzuki Swift 1.3 sedan - 1994
rok, zarejestrowany, wspomaganie kierownicy, szyberdach, elektryczne szyby.
hak, radio. Cena 1300 zł - 604 899 303,
698 707 299
374285. VW Polo – 2009 rok, przebieg 5
tys. km, stan idealny jak nowe. Możliwość
kredytowania oraz sprawdzenia auta na
dowolnej stacji diagnostycznej - Cena
29900 zł - 501 035 988
Alufelgi od Audi 17 cali - 5x100,
stan bardzo dobry. Cena 800 zł - 663
636 422
Audi 80 B4 1.9 TD - 75 KM, przebieg
203178 km, elektryka, centralny zamek
+ alarm, stan bardzo dobry, radio CD,
4 opony zimowe. Cena 5300 zł - 507
988 254
Audi A4 1.8 - benzyna, 1994 rok, stan
dobry. Cena 9500 zł. Mysłakowice - 511
371 653
Audi A4 lift 1.9 TDI - sprowadzona z
Niemiec, 1999 rok, kolor srebrny, bogate
wyposażenie, stan bardzo dobry. Nowy
rozrząd. Cena 13900 zł do negocjacji 602 772 138
BMW 520 i E39 - sprzedam lub zamienię na większy: kombi, wan, jeep - 601
310 488
BMW E36 kombi 1.8 TDS - 1997 rok,
ekonomiczny diesel, klimatronic, elektryka, alufelgi. Zadbany, zarejestrowany
ubezpieczony. Przegląd do 2011 r.
Prywatnie - 600 043 141
Daewoo Matiz - 1999 rok, pojemność 800, 51 KM, przebieg 80000 km.
Pierwszy właściciel (niepalący), zadbany,
czerwony, komplet opon zimowych - 510
026 452
Felgi aluminiowe - do Opla - 723
488 140
Fiat CC 900 - 1995 rok. Cena 900
zł - 501 120 608
Fiat Cinquecento 700 - 1996 rok,
przebieg 80 tys. km, garażowany, jeździ
nim kobieta, przegląd i OC. Ważne do
marca 2011. Cena do uzgodnienia - 604
580 386
Fiat Panda 750 - 1990 rok, pierwszy
właściciel, bez korozji, aktualne opłaty,
zadbany - 850 zł. Oraz Nissan Micra 1987 rok, uszkodzony przód, na części
- tanio - 693 675 187
Fiat Punto 1.1 - 1997/1998 rok, z instalacją gazową, 3 drzwiowy, zielona perła,
ważny przegląd i OC. Cena 5200 zł do
negocjacji - 667 206 859

Fiat Siena 1.6 16V - 1998 rok, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
elektryczne szyby, alarm, radio CD. 2
właściciel, stan bardzo dobry, serwisowany. Cena 3000 zł - 692 608 409
Fiata Cinquecento 700 - 1996 rok,
przebieg 65 tys. km, garażowany, jeździ
nim kobieta. Przegląd i OC ważne do
marca 2011. Cena 2800 zł do negocjacji
- 665 824 375
Ford Escort - 1997 rok, składak, czarny,
szyberdach, atrakcyjny wygląd, hak.
Ważny przegląd, brak OC. Cena 1200 zł,
do małej negocjacji - 698 745 182
Ford Escort 1.3 - 1993 rok, przebieg
145000 km, 3 drzwi, bordowy perła,
zadbany, sprawny + komplet kół zimowych. Cena 2200 zł - 604 368 907
Ford Fiesta - 1995 rok, 3 drzwiowy,
benzyna + gaz. Cena 2100 zł - 663
368 767
Ford Fiesta 1.1 - 1990 rok. OC do
08.2010, przegląd do 10.2010. Sprzedaję, ponieważ chcę kupić większe - 607
518 797
Ford Mondeo 1.6 16V - 1993 rok, elektryczne szyby, lusterka, ABS, wspomaganie, el. fotel. Stan techniczny idealny.
Sprzedam za 2500 zł lub zamienię na
tańsze - 607 258 732
Ford Mondeo kombi TDDI - 2001 rok,
klimatyzacja, 8 poduszek. Cena 15900
zł do negocjacji - 695 413 069
Honda Civic - z 29.12.2004 roku.
Przebieg 35000 km, pierwszy właściciel,
kupiona w salonie, super okazja - 605
351 675
Komplet alufelg z oponami - firmy
Borbet, 15 cali, rozstaw śrub 4x100.
Cena 350 zł - 519 174 620
Mazda 323 1.6 - 1993 rok. Cena 3000
zł do negocjacji - 783 747 116
Mazda323 1.3 16V - 1997 rok, w stanie
dobrym. Silnik nigdy mnie nie zawiódł,
ekonomiczny, dynamiczny. 2 komplety
opon. Cena 3600 zł do negocjacji - 509
466 882
Mercedes 170 CDI - 2000 rok - 5
drzwiowy, stan bardzo dobry, alufelgi
dodatkowo - 793 977 481
Mercedes 308 D - 1994 rok, pojemność 2.3 diesel. Sprowadzony z Niemiec,
stan bardzo dobry. Cena 12900 zł - 697
233 885
Mercedes 308 D - ważny przegląd i
OC. Wersja max - 608 116 882
Mercedes Aklasa CDI 1.7 - 2000 rok,
przebieg 170 tys. km, czarny, klimatyzacja, alufelgi,ABS, kontrola trakcji itd. Cena
20000 zł - 785 104 070
Motor Romet - z silnikiem Simson
DUO 50cm3. Stan dobry. Dużo części
zapasowych, nowe opony, dwa kaski.
Cena do uzgodnienia - 696 502 850

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 18 lipca 2010 a od 19 lipca 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 Maxima 3.0 + gaz - 1992 rok,
wiśniowy metalik. elektryczne szyby, szyberdach. Stan igła, do małych poprawek
lakierniczych. Cena 3400 zł lub zamienię
na mniejszy - 663 065 796
Nissan Serena 2.0 diesel - 1993 rok
- 513 996 693
Opel Calibra 2.0 z gazem - stan średni,
dużo nowych części - 661 783 001
Opel Corsa 1.4 – 1997 rok, stan dobry.
Możliwość sprawdzenia auta na dowolnej stacji diagnostycznej. Cena 5900
zł - 501 035 988
Opel Corsa 1.2 - 1995 rok, garażowany,
3 drzwiowy, zielony, ważne opłaty. Cena
3800 zł do negocjacji - 662 140 821
Opel Corsa B - 1997 rok. Cena 1300
zł - 607 162 320
Opel Vectra 1.8 - benzyna, 1996 rok 513 829 929
Opel Vectra B kombi 2.0 TDi - 2000
rok pełne wyposażenie, opony zimowe
i letnie, przebieg 215 tys. km - 607 529
304
Opony i alufelgi - 4 opony zimowe +
felgi 15. Cena 400 zł - 603 237 605
Opony Goodyear i felgi - 185x65x14
- 3 szt. za 180 zł. Ford Focus - 793
585 834
Opony używane 1,5 roku - przejechane
około 3000 km. Możliwość obejrzenia po
umówieniu, w Karpaczu - 783 102 105
Peugeot 106 - kubełkowe fotele, pasy
czteropunktowe. 1994 rok, pojemność
1.4. Cena 1700 zł - 508 764 585
Peugeot 106 1.1 - wersja: open. 1995
rok. Cena 2000 zł do negocjacji - 788
016 966
Peugeot 205 - zarejestrowany, 1993
rok, pojemność 1.4 benzyna + gaz,
radio, elektryczne szyby. Cena 1300
zł - 604 899 303, 698 707 299
Peugeot 206 1.9 diesel - 2000 rok,
sprowadzony z Niemiec. Cena 9000
zł - 697 233 885
Peugeot 405 1.6 + gaz - 1991 rok.
Tanio - 668 604 292
Polonez na gaz - 1995 rok. Posiada
OC i przegląd do końca lipca, dodatkowo dużo części oraz opony letnie
i zimowe. Cena 600 zł do negocjacji
- 781 012 004
Przyczepa Niewiadów B1400 nowa, stan bardzo dobry - 785 377
500
Przyczepa samochodowa - z plandeką, duża 7,5 m3, ład. 510 kg oraz
przyczepę do transportu motocykla
- ład. 360 kg. Zarejestrowane - 798
763 002
Renault 19 sedan - silnik 1.4 80
KM, ekonomiczny 5.5/100 km, ładne
alufelgi, wspomaganie kierownicy.
Bardzo zadbany, nie wymaga wkładu
finansowego - 725 797 425
Renault Clio 1.2 - 1992 rok. Cena
1000 zł - 795 602 511
Renault Kangoo 1.5 DCI - ciężarowy,
2005 rok - 607 710 448
Renault Megane - pojemność 1.6
benzyna. 1996 rok. Cena 3200 zł do
negocjacji - 506 356 703
Renault Megane coupe - 1996 rok.
Przebieg 169 tys. km, pojemność 1.6
benzyna, granatowy, w ciągłej eksploatacji. Cena 4400 zł do negocjacji.
Jelenia Góra - 607 299 298
Renault Megane coupe - 2001 rok,
pojemność 1.9 DCI, przebieg 125 tys.
km - 666 097 891
Renault Twingo - cena 1400 zł - 796
160 678
Renault Twingo, części - blacharskie
i mechaniczne - 606 500 884

Różne auta - Ford Mondeo kabi TD,
1996 rok - 4000 zł. Alfa Romeo 156 2.5
V6, 1999 rok, uszkodzona - 4500 zł.
Ford Eskort kabi, 1996 rok, gaz - 1500
zł. VW T4 lag, 3 osobowy - 8000 zł - 531
555 203
Samochód ciężarowy VW T2 ładowność 860 kg, przeszklony - tanio
- 694 319 978
Skoda Felicja 1.6 - benzyna, 1998
rok. I właściciel. Przebieg 150 tys. km,
ważne OC i przegląd do końca roku.
Stan bardzo dobry. Cena 3900 zł do
negocjacji - 796 761 152
Skoda Octavia 2004 rok - przebieg 76
tys. km, TDI 110 KM - 1 właściciel, salon
Polska. Cena 27000 zł do uzgodnienia
- 691 081 217
Skuter Suzuki Adress 50cm3 zarejestrowany, stan dobry. Cena 900
zł - 504 172 553
Skuter, tanio - stan idealny, kolor
czerwony - 787 847 127
Subaru Impreza 1.6 - benzyna,
niebieski metalik, 1994 rok. Cena 8800
zł - 663 636 422
Tarpan Honker 1.5 + gaz - 1990
rok. Bezwypadkowy, homologacja na
ciężarowe, zarejestrowany w Polsce,
stan bardzo dobry - 691 434 391
Tico, Lanos, Espero - części - rożne,
z demontażu. Możliwość wysyłki - 721
721 666
Volvo V40 z LPG - 1997 rok. ABS,
aluminiowe felgi, centralny zamek, 4 elektryczne szyby, elektrycznie regulowane
lusterka, klimatyzacja RO, tapicerka
skórzana - 798 640 123
VW Golf II 1.6 - 1991/1997 rok, czarny
metalik, opłaty do 12.02.2011. Stan bardzo dobry. Cena 1350 zł - 530 888 416
VW Golf II 1.6 - 1989 rok, benzyna,
czarny, 3 drzwiowy, halogen - 693 293
102
VW Golf III - GTD diesel, bardzo ekonomiczny - nie wymaga wkładu finansowego. Pilne - 500 274 743
VW Golf III 1.6 kombi - LPG, klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka. Przebieg
205000 km. 1996 rok. Cena 8000 zł do
negocjacji. Zapraszam na jazdę próbną
- 506 338 663
VW Golf III GTD - diesel, bardzo ekonomiczny. Auto nie wymaga wkładu
finansowego. Pilne - 500 274 743
VW Passat - 1989 rok, benzyna 1.8
+ LPG. Ubezpieczenie i przegląd do
02.2011. Stan dobry. Cena 1200 zł - 603
334 004
VW Passat 1.9 TDI - 115 KM, 1999 rok,
przebieg 202500 km, bezwypadkowy,
bogate wyposażenie, klimatronic, szyberdach, tempomat, xenon itp. Wersja
highline - 693 828 248
VW Polo 1.3 - benzyna, 1990 rok, ważne
opłaty, stan dobry - 507 647 367

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
Renault Clio 1.2 B - 1995/1996 rok, 3
drzwiowy, biały, zarejestrowany, ubezpieczony, nie wymaga wkładu finansowego.
Zamienię na coś większego, może być z
dopłatą - 533 760 709

RÓŻNE
SPRZEDAM

Łóżko Ceragem - używane oraz
matę grzewczą Live - również firmy
Ceragem - 510 167 709
Komputer PC CPU - 1,7 GB pamięć
DDR 256, grafika Radeon 920, nagrywarka CD-ROM, HDD I - 8,2 GB, II - 2
GB. Mysz optyczna PS2, klawiatura
multimedialna, monitor kolor cyfrowy
14 cali, obudowa - brak lewej ścianki.
Druga obudowa w zapasie. Cena 220
zł - 075 764 73 35
Odkurzacz piorący - Apollo - 757
673 208
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Plan miasta Warszawy - pocztówki
XX w., potwierdzenie szlacheckie przez
Urząd Carskiej Heraldyki koniec XIX w.
Wieczorem - 75 746 22 33
Rower - turystyczno-rekreacyjny,
model Pasadena 26 - Victus, damka.
Stan bardzo dobry - 757 526 153
Rusztowanie elewacyjne - system
Layer, około 120 m2 - 666 074 093
Telewizor 29 cali Thomson - telegazeta, 3 x złącze, wejście do kamery,
podgląd. Cena 400 zł - 510 553 017
Wentylator - mieszacz powietrza,
przyłóżkowy (szpitalny), 3 biegowy, z
podświetleniem. Kontakt wieczorny 757 462 233
Biała, dwuczęściowa suknia ślubna szyta na miarę w rozmiarze 36/38 - 662
116 173
Egzotyczne rośliny z Holandii palmy, draceny, ananasy, crotony. Duże,
ok. 150 cm i mniejsze na okna. Bardzo
tanio - już od 15 zł. Zapraszam cały
tydzień - 601 699 872
Kosiarka rotacyjna - używana, w
dobrym stanie. Wyprodukowana w Słupsku. Cena 1500 zł - 692 039 503
Meble kuchenne i szafy wnękowe na
wymiar. Przy zakupie mebli projekt aranżacji kuchni gratis - 501 248 188
Odzież używana z Anglii - z likwidacji
sklepu. Pierwszy gatunek - 607 039
064
Palma z Holandii - duża 150 cm,
rozłożysta. Phoenix Roebelini. Cena 80
zł - 601 699 872
Szafy wnękowe - w systemie Indeco.
Jelenia Góra, ul. Wolności 29. U nas
kupisz na raty - nie przegap wakacyjnej
promocji - 500 452 760
Śliczna suczka rasy pinczer - miniaturka, czarna, podpalana, odrobaczona,
z książeczką - 785 484 550
Nokia E52 Orange - nowy, nieużywany, oryginalnie zapakowany, srebrny.
Ładowarka USB, zestaw słuchawkowy, karta 1 GB, oryginalne pudełko.
Cena 600 zł - 502 471 894

RÓŻNE
KUPIĘ
Antyki - stare meble, obrazy,
szkło, porcelanę, srebro oraz inne
- 665 489 252
Silnik 2800 obrotów - od 3,5 kW do
5 kW. Jelenia Góra - 506 487 498
Wszelkie przedmioty - wykonane
do 1945 roku. Jelenia Góra - 506
487 498
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Piłkarskie fajerwerki z aren
Mundialu przegrały w minioną sobotę z koncertem na
dobry początek wakacji, który
wybrzmiał w Rynku. Zagrała
kultowa grupa Myslovitz.

WYDARZENIA / REKLAMA

zmęczoną upałem jeszcze niezbyt liczną publiczność. W pewnym momencie wydawało się, że znaczna cześć publiki pójdzie na mecz o trzecie miejsce
Niemcy-Urugwaj. Tak się jednak nie
stało im bliżej dwudziestej, tym ludzi
przybywało. Koncert zespołu Myslovitz wygrał z tak zwanym małym
Na początku wystąpił zespół Raztu- finałem Mundialu. Przed występem
raztam próbując skutecznie rozruszać

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

gwiazdy przemówił prezydent Marek
Obrębalski, który zaprosił na koncert i
życzył miłych, bezpiecznych i udanych
wakacji. Myslovitz zagrał koncert,
jakiego po grupie oczekiwano: pełen
pasji i werwy.
Nie zabrakło największych przebojów, które tłum podśpiewywał wraz z
charyzmatycznym wokalistą. Ludzie
tańczyli, machali i
skandowali tytuły
utworów. Występ
zakończył się o
godz. 22. Obyło
się bez większych
ekscesów, choć
policja musiała
uspokoić niektórych młodych fanów, którzy rozjuszeni muzyką i
alkoholem szukali
zaczepki na ulicach starówki.

Dali czadu przy ratuszu

(Gabi)
FOT. GABI

Czucie rocka i bluesa
W miniony piątek na placu
Ratuszowym odbył się
wyjątkowy koncert kończący warsztaty muzyczne
pn. Beat Academy. Jako
gwiazda wieczoru zagrał
legendarny zespół Kasa
Chorych, który – mimo
upływu lat – wciąż jest w
formie. Zawiodła jedynie
publiczność.

REKLAMA

Występ zespołu Sumercamp
był efektem kilkunastodniowych

warsztatów młodzieży z Polski i Niemiec.
Młodzi muzycy uczyli się pod okiem
polskich i niemieckich wykładowców ze
szkół i uczelni muzycznych. Biła od nich
energia, która była wręcz zaraźliwa, a
scena okazała się ich żywiołem. Śpiewali piosenki po niemiecku i angielsku,
zagrali także kilka coverów.
Młodzi ludzie cieszyli się z nowego
doświadczenia. Poza uczestnictwem
w międzynarodowych warsztatach
mieli okazję wystąpić na profesjonalnej
scenie. Dla wielu z nich był to pierwszy
taki występ w życiu. Przewidziano dla
słuchaczy nagrody-niespodzianki. Można było wygrać plakat z ich podpisami
lub wylicytować koszulkę, która także
nosiła ich autografy.
Jeleniogórzanie i turyści, którzy

uczestniczyli w koncercie, nie szczędzili
pochwał bawiąc się wraz z młodymi
muzykami w rytm brzmiących z estrady
przebojów. O godzinie 20:00 przyszedł
czas na gwiazdę wieczoru: grupę bluesową Kasa Chorych.
W repertuarze były największe przeboje. Świetny blues nie znalazł jednak
zbyt wielu odbiorców. Wydaje się, że w
ciągu koncertu w momencie kulminacyjnym bluesa słuchało około dwustu
osób. Nie zabrakło jeleniogórskiego
akcentu podczas koncertu gwiazdy.
Wraz z Kasą Chorych zagrał lider najbardziej znanego miejscowego zespołu
bluesowego JJ Bandu- Jacek Jaguś.

(Gabi)
FOT. GABI

TYGRYS W ZASIĘGU RĘKI
Wiele gatunków zwierząt,
w tym dzikich i egzotycznych podziwiano podczas
wtorkowego wernisażu najnowszej wystawy w Muzeum
Przyrodniczym.
Eksponaty – choć wyglądają jak
żywe – są preparatami po mistrzowsku wykonanymi przez Tomasza Sokołowskiego, jednego z najlepszych
fachmanów w tej niełatwej profesji.
Witając gości, dyrektor Muzeum
Przyrodniczego
Stanisław Firszt
zwrócił uwagę,
ż e p l a c ów k a
jest jedyną w
Polsce samodzielną instytucją z taką
spuścizną.
P a n To masz ,
konty-

Goście wernisażu, w tym prezydent Marek
Obrębalski i jego zastępca Miłosz Sajnog,
uczestniczyli także w projekcji filmu,
na którym pokazane było jak tworzy się
eksponat od początku, aż po efekt finalny.
Docelowo Duch Gór oraz jeleń w herbowej
pozie mają być ozdobą holu ratusza
jeleniogórskiego.

nuator preparatorskich
tradycji braci
Martinich, zawsze marzył,
aby pracować
w muzeum.
Preparowanie jest nie
tylko jego zawodem, ale i
pasją, którą Tomasz Sokołowski i Stanisław Firszt.
zgłębił samodzielnie.
skać eksponaty zabija się zwierzęDzięki staraniom dyrektora ta. W tym celu wykorzystuje się
Muzeum Przyrodniczego i prezy- padłe sztuki, najczęściej z ogrodów
denta Miasta Jelenia Góra Marka zoologicznych. Spreparowane
Obrębalskiego
zwierzęta są po
zbiory muzealOBECNIE W CIEPLICACH
to w muzeum,
ne powiększyły
ZNAJDUJE SIĘ 800
aby każdy mógł
się o tygrysa, py- SPREPAROWANYCH PTAKÓW. z bliska obejrzeć
tona i kangura.
JEST TO NAJWIĘKSZA
zwierzę, któreSześciometroweKOLEKCJA W POLSCE.
mu bardzo trudgo gada będzie
no przyjrzeć się
można oglądać
w naturze.
dopiero we wrześniu. Autor wyGabi
stawy pracuje także nad podręczFOT.
GABI
nikiem dla preparatorów.
Dyrektor
Firszt zdementował
pogłoski, które mówiły
o tym, że
aby pozy -

Marek Obrębalski wsparł muzeum w
zakupie nowych eksponatów.

(tejo)
FOT. AGNIESZKA TKACZ/ARCHIWUM

OD GÓRY DO DO£U

Żyjemy w epoce technicznych fajerwerków, dzięki którym nawet z niewielkiej mieściny można wyczarować kurort jak z bajki. Jednak tradycjonalistów wciąż ujmuje czar dawnych wydawnictw zachęcających gości do odwiedzin w Jeleniej Górze i okolicach. Między
górami i lasami – tak określono położenie naszego miasta otoczonego nie tylko pasmami górskimi, lecz także mnóstwem pięknych zakątków z duszą i historią. Do tego zachęta możliwościami dotarcia do nas… samolotem. I choć dziś nie brak multimediów, projekcji,
panoram i innych hitów współczesności, ten pochodzący z początku lat 30. folder Ziemi Jeleniogórskiej uświadamia, że podobne wydawnictwo przydałoby się i dziś. Tyle że z komunikacją jest znacznie gorzej niż przed 80 laty.
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