Na rowerach do Bornholmu – str. 4
Zamiast smrodu promenada – str. 5
Brońcie swego drzewa! – str. 6
Potęga małego teatru – str. 10
Jaskiniowcy pod Szrenicą – str. 12
Przez nich zginęli ludzie – str. 13
Naszym Aniom – str. 14
Brudy sumienia – str. 15

Gazowa afera ogródkowa
str. 8

W zdroju kozy kują
str. 11

Tygodnik Regionalny

Nr 30 (198) 26 VII 2010 r. 2 zł (w tym VAT 7%)

Rok V

ISSN 1896-5164

Indeks 224065

Zakręt
śmierci
str. 3

842

ogło
s

191 ń, w tym:
ofe
rt
k
ze

y pr
on
a
rozr kursy cy
ywk
a

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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NA TOPIE

Jacek Jaśko
fotografik

Lidia Lisowicz
aktorka Zdrojowego Teatru Animacji

Już po raz trzeci pomysłodawca i
twórca wystawy będącej wycinkiem
zastanej rzeczywistości Jeleniej Góry,
przygotował dla mieszkańców i turystów zdjęcia fragmentów miasta.
Wydruki przykleił 22 lipca do płotu na
placu kard. Wyszyńskiego. To już jest
trzecia edycja wystawy zatytułowanej
„Pamięć miasta”. Pierwsza odbyła się w
grudniu 2008 roku, druga duża ekspozycja
zawisła dokładnie rok temu. – Dzień dwudziesty
drugi lipca wiadomo jakim świętem był, dlatego postanowiłem zrobić
sobie w tym dniu swoje święto z przymrużeniem oka. Cieszę się, że
pozwolono mi mieć swoją galerię w centrum miasta, za co kolejny
raz dziękuję właścicielowi płotu – powiedział nam autor. To nie
jest pierwsza „napłotna” galeria tego twórcy. Zagospodarował
on w ten sposób ogrodzenia w Kopańcu, Skierniewicach i
w Sopocie.

Pamiętająca początki działalności teatru lalkowego w
Jeleniej Górze i jego kreatora, nieżyjącego już Andrzeja
Dziedziula, artystka odkryła swoje powołanie edukacyjne.
Lidia Lisowicz jest wśród prowadzących trzecią edycję warsztatów „Lato w teatrze”, na którą w tym roku Zdrojowy
Teatr Animacji zaprosił, między innymi, 25 dzieci.
Najmłodsi adepci
sceny uwielbiają próby z Lidią Lisowicz,
która może już
poszczycić się sporym doświadczeniem w pracy scenicznej
z – być może – przyszłymi aktorami i reżyserami. Z pewnością czym skorupka za młodu nasiąknie, tym później
trąci. Aktorka ZTA skutecznie zaraża teatralną pasją
dzieci w przystępny sposób wprowadzając je w trudne
arkany sztuki aktorskiej.
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Po kielichu i jazda!

Wieści z USC

W Lubaniu pijany kierowca
staranował ogrodzenie. W
Bolesławcu policja złapała
prowadzącego skuter, który
jechał na dwóch gazach i wylegitymował się fałszywym
prawem jazdy.

Pogrzało i polało

W miniony czwartek kierujący
samochodem marki Renault Megane
jadąc prostym odcinkiem ulicy nie
zapanował nad pojazdem, wypadł z
drogi i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna (nic mu się nie stało) miał 3,5

Fot. Konrad Przezdzięk
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promila alkoholu w organizmie. Z
kolei w Bolesławcu policjanci zatrzymali kierowcę skutera, który miał kłopoty z utrzymaniem równowagi. Był
pijany. Wylegitymował się prawem
jazdy, które okazało się… wydrukiem
komputerowym. Sprawcy sąd zabrał
bowiem uprawnienia do prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu.
Skazany postanowił zeskanować i
wydrukować sobie prawko „na pamiątkę”. Obydwu panom grozi kara
do dwóch lat więzienia.

(tejo)
FOT. POLICJA

Od 9 do 15 lipca 2010 Urząd
Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze
zarejestrował 15 aktów urodzenia, 18 aktów zgonów oraz 9
aktów małżeńskich.

W magistracie opłacisz rachunki

Po kilku upalnych dniach miniony weekend przyniósł pogorszenie aury i obfite opady
deszczu. Woda napędziła strachu
mieszkańcom podgórskich miejscowości, gdzie niebezpiecznie
podniósł się poziom potoków. Nie
było jednak sytuacji bezpośredniego zagrożenia wylaniem cieków.

Placówka prowadzona przez ﬁrmę
zewnętrzną czynna jest w godzinach pracy
urzędu.

Będą teatry wędrujące

Teatr im. Norwida uzyskał od
urzędu marszałkowskiego prolongatę przyznanego wsparcia
na Festiwal Teatrów Wędrujących. Impreza miała odbyć
się w tym roku, ale decyzja o
przyznaniu środków zapadła
za późno ze względów organizacyjnych. 350 tysięcy złotych
pomoże placówce w przyszłym
roku. Przygotowania organizacyjne już się rozpoczęły. Festiwal
trafi także do podjeleniogórskich
miast i miejscowości. Tymczasem
9 sierpnia zaczyna się MFTU w
tradycyjnej formule. Więcej – za
tydzień.

Od minionego t ygodnia
w gmachu urzędu miasta
przy ulicy Sudeckiej 29 w
Jeleniej Górze funkcjonuje
nowy punkt opłat, gdzie
mieszkańcy mogą uregulować swoje rachunki.
Nowy punkt przy jmowania
opłat prowadzony przez zewnętrzną firmę to odzew na sygnały ze
strony klientów urzędu, którzy o
takie rozwiązanie wnioskowali.
Otworzono go dla ułatwienia i
wygody mieszkańców. Zdaniem

obsługi ma on konkurencyjne
ceny, a dodatkowo można w nim
płacić kartą.
Jakie rachunki można w nim
uregulować? Praktycznie wszystkie: za gaz, prąd, wodę, składki
ZUS, KRUS. Można rozliczyć się
z urzędem skarbowym, zapłacić
za mieszkanie, czynsz, telefon i
internet. Można też płacić w nim
wszelkiego rodzaju zobowiązania
wobec urzędu miasta czy opłatę
recyklingową.

(Angela)
FOT. ANGELA

Zniknie bariera w centrum miasta
Trwa remont granitowych schodów prowadzących z ulicy Jasnej na Podwale. W miejsce
istniejących stopni, po których zejście było poważnym problemem dla wszystkich, powstanie nowe i wygodne przejście. Prace zakończą się w tym tygodniu.
Istniejące tu od kilkunastu lat
schody miały za wysokie stopnie,
były strome, a zimą rzadko odśnieżane. Stanowiły pułapkę nie
tylko dla niepełnosprawnych. Nie

sposób było po nich schodzić bez
kurczowego trzymania się poręczy.
W ostatnim czasie do zarządu dróg i
mostów wpłynęły też pisma od osób
niedowidzących, które skarżyły się

na tę barierę architektoniczną w
centrum Jeleniej Góry.
To wszystko już przeszłość. W
ramach bieżącego utrzymania dróg
Kółko Rolnicze Siedlęcin wykonuje
wymianę granitowych stopni na
schody pełnowymiarowe z granitu.
monto– Zagwarantują mieszkańcom bezwane
zostaną
również
nowe
popieczne i komfortowe schodzenie
i wchodzenie. Obok schodów za- ręcze – mówi Jerzy Bigus, zastępca
dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i

W minionym tygodniu rozebrano istniejące
schody i wylano podstawę betonem. Przejście jest zamknięte. Mieszkańcy mogą dostać się z ulicy Jasnej na Podwale idąc obok
Banku Zachodniego i baszty zamkowej lub
nieopodal sklepu firmowego Stihl.

REKLAMA
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stów w Jeleniej Górze.

Mo-

(Angela)
FOT. ANGELA
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Zakręt śmierci

Krajowa „trójka” w miniony czwartek zapisała
się czarnymi literami
w kronikach wypadków
drogowych. 25-letnia pasażerka forda, którego
kierowca jechał za szybko
i zderzył się czołowo ze skodą, zmarła w szpitalu wskutek odniesionych obrażeń.
Rozsądni zmotoryzowani
nieostrzegają, aby tym traknie. – Jezdnia
robi się śliska jak lodowisko
tem nie jechać więcej jak
– mówią zmotoryzowani.
40 – 50 km na godzinę.
Ile miał na liczniku prowadzący
forda pumę ze Szklarskiej Poręby?
Ustali to policyjne dochodzenie. Z
całą pewnością jechał szybko. Za
szybko. W czwartek po południu rozpadało się. Każdy deszcz na odcinku
„trójki” od Piechowic do Szklarskiej
Poręby stanowi dodatkowe utrud-

W czwartek (22 VII) kierowca
forda pumy ze Szklarskiej Poręby
jechał z pasażerką w stronę Jeleniej
Góry, na łuku drogi wypadł drogi,
zjechał na lewą stronę jezdni i
uderzył w jadącą z naprzeciwka
skodę, w której było małżeństwo z
dzieckiem z Pucka. Skutki wypadku okazały się tragiczne.
W wyciągnięciu pasażerki z

pumy poma- operowali poszkogali strażacy dowaną. Zmarła
z J e l e n i e j podczas zabiegu.
Gór y, któ- Nie miała szans.
– Przyczyną
rzy musieli wyciąć wypadku było najc z ę ś ć prawdopodobniej
karoserii niedostosowanie
auta. – prędkości jazdy do
W w y - warunków na droniku zderzenia się dze – przypuszczają
pojazdów w bardzo poważnym sta- policjanci. Pewne jest, że
kierownie do szpitala
została zabrana ZAKRĘT PRZED HOTELEM c a fo r d a
odpowie
nieprzytomna
„LAS” W STRONĘ DO
przed sądem
pasażerka forSZKLARSKIEJ PORĘBY I
za spowodowada. Z mniej
W DRUGĄ DO JELENIEJ
poważnymi ob- GÓRY. TRZEBA WJECHAĆ W nie wypadku ze
rażeniami cia- NIEGO MIN. 40 KM/H. PRZY skutkiem śmierła do szpitala WIĘKSZYCH PRĘDKOŚCIACH t e l ny m . G ro z i
odwieziono też ZNOSI W PRZECIWNY PAS mu kara od sześciu miesięcy do
sprawcę oraz
RUCHU. BYŁO JUŻ WIELE
ż o n ę i s y n a POWAŻNYCH WYPADKÓW! ośmiu lat więzienia.
kierującego
skodą – mówił
Angela
na miejscu
FOT. ANGELA
po wypadku
FOT. GOOGLE
sierż. sztab.
Lucjan Leśko
z Wydziału
Ruchu Drogowego KomenKrajowa trójka szczególnie na odcinku z
dy Miejskiej
Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby jest
Policji w Jeleniej Górze.
bardzo niebezpieczna. Jest kręta i nawet
Kilka goprzy małych opadach deszczu staje się
dzin później
bardzo śliska. Funkcjonariusze apelują więc
okazało się,
do kierowców, by zachować w tym miejscu
ż e p a s a ż e rszczególną ostrożność i rozwagę. – Jest
ka, 25-letnia
dziewczyna,
to miejsce bardzo nieszczęśliwe, bardzo
nie przeżyła.
często nawet przy małych opadach deszczu
Jej życia nie
dochodzi tu do wypadków i kolizji. Bądźmy
udało się urawięc czujni i rozważni – apeluje sierż. sztab.
tować lekaLucjan Leśko.
rzom, którzy
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Dachowała.
Nie wie, dlaczego
O
sporym
szczęściu może
mówić kierująca, która 22
lipca godzinę po opisywanym wyżej wypadku z niewiadomych przyczyn zjechała z drogi krajowej nr 3
i wpadła do rowu po drugiej
strony dachując.
O własnych siłach i pomocy przypadkowych kierowców wyszła z samochodu.
Pomocy udzielił jej strażak,
który wracał z wypadku przy
hotelu „Las”.
Dziewczyna nie potrafiła
wyjaśnić, jak doszło do całego zdarzenia i jak znalazła
się pojazdem w rowie po
drugiej stronie ulicy. Chwilę po dachowaniu była w
szoku.
– Kierująca mówiła, że
jechała bardzo wolno, około 60 km/ h. Nie wie, jak
na prostym odcinku drogi

znalazła
się w rowie
po przeciwnej
stronie ulicy. Została przeze mnie opatrzona, ma lekkie zadrapania,
odmówiła wezwania karetki pogotowia – mówi Maciej Gorzycki, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

(Angela)
FOT. ANGELA
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W Polskę dookoła Danii chyląc czoła
podróż dookoła Polski.
Swoistym deserem wyprawy będzie Bornholm,
zwana też rowerowym

będzie przez m.in.: Wrocław, Kraków, Rzeszów, Siedlce, Biskupiec,
Białogard, Kołobrzeg, (Wyspa Bornholm), Kołobrzeg (powrót), Złocieniec. Meta – w Poznaniu.

– Nie sztuką jest przejechać w
ciągu kilku godzin samochodem/
pociągiem/autobusem z gór nad
morze, omijając z zawrotną prędkością to, co i tak widzimy tylko
przez szybę, bez możliwości
zatrzymania i przyjrzenia
się danemu miejscu do woli.
Naszym celem jest obcowanie z naturą oraz miejscami,
które w szalonym pędzie
umknęłyby naszej uwadze
– mówią Małgorzata i Krzysztof. Rowerzystom życzymy
udanej jazdy i szczęśliwego
powrotu!

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Dwoje studentów postanowiło spędzić niezapomniane
wakacje na dwóch kółkach.
Małgorzata Prussakowska
i Krzysztof Kanclerski chcą
przejechać dookoła Polski,
a później – oczywiście promem – dotrzeć z rowerami
na Bornholm, bałtycką wyspę należącą do Danii.
– Nasz projekt „Horyzont Marzeń – Na Kołach Pasji” zrodził

KRONIKA POLICYJNA
Ukradł 500 złotych

Niezbyt długo cieszył się łupem złodziej, który w minioną
sobotę zabrał z lady sklepu
odzieżowego 500 złot ych i
uciekł. Do kradzieży doszło w
jednej z placówek przy ulicy 1
Maja w Jeleniej Górze. Złodzieja zatrzymał patrol policji ledwie kilka minut po popełnieniu przez niego przestępstwa.
Mężczyźnie grozi teraz kara
więzienia do pięciu lat.

Szczęśliwy finał

Policjanci i strażacy zostali zaangażowani w nocy z
czwartku na piątek w akcję
poszukiwawczą dziewięc i o l et n i e g o c h ł o p c a ,
któr y nie wrócił do
wieczora do domu.
Wkrótce po ogłoszeniu akcji dziecko – na szczęście
– odnalazło się.
Chłopiec dot arł
do domu cały i
zdrowy, choć nieznacznie poturbowany. Nie wiadomo, gdzie przebywał
ani co robił. Policja
ustala szczegóły tego
incydentu.

(quente)

się z miłości do rowerów, podróży,
akt ywnego wypoczynk u oraz
pragnienia odkrywania świata,
poznawania nowych miejsc i ludzi,
przeżywania niezapomnianych
chwil i dokonania czegoś, czym
tylko nieliczni mogą się poszczycić

– mówią uczestnicy wyprawy.
Na eskapadę pod hasłem „W
POLSKĘ DOOKOŁA – DANII CHYLĄC
CZOŁA” ruszają już za tydzień (1
sierpnia). Wrócą 30 później. – Jako
pierwszą wyprawę naszego nowopowstałego projektu wybraliśmy

Małgorzata Prussakowska pochodzi z Brodnicy nad Drwęcą. To 23-letnia studentka V roku
Chemii Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krzysztof Kanclerski
pracuje jako informatyk w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Studiuje zaocznie Grafikę
Komputerową we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej.

eldorado,
wyspa
należąca
do Danii
– usłyszeliśmy.
Zanim
będą jeździć po wyspiarskich
ścieżkach, wzdłuż
i w szerz przemierzą nasz kraj. – Do
przejechania czeka
nas ok. 3000km
(~2500km w kraju,
~300km na wyspie
Bornholm) – mówią
zapaleńcy.
Wyprawa rozpocznie się w Jeleniej
Górze i prowadzić

Sąd łagodniejszy dla niesolidnej kuratorki
Katarzyna K., kurator sądowy, która przez pół roku sprawowała opiekę kuratorską nad 3,5 letnim Bartkiem (w maju 2008 roku zakatowanym przez
konkubenta swojej matki, Iwony K.) usłyszała prawomocny wyrok: sześć
miesięcy więzienia w zawieszeniu. Dziesięcioletni zakaz wykonywania zawodu
sąd zmniejszył do dwóch lat.
Prawomocny wyrok w tej sprawie
zapadł w Sądzie Okręgowym w Jeleniej
Górze. Od wyroku pierwszej instancji
odwołały się bowiem obydwie strony.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze orzekł
wobec oskarżonej 31 – letniej Katarzyny K. sześć

miesięcy więzienia w zawieszeniu na
dwa lata, zakaz wykonywania zawodu
kuratora sądowego na dziesięć lat oraz
tysiąc złotych grzywny.
Skazana miała kontrolować, jak
matka chłopca Iwona K. sprawuje
władzę rodzicielską nad Bartkiem.
Niestety, jak powiedziała w sądzie,
chcąc być w dobrych relacjach
z matką chłopca, zataiła,
że Iwona K. wróciła do
nałogu alkoholowego. Nie powiadomiła też sądu, że

Kat 3,5 letniego
dziecka. Mariusz Vaćkar,
usłyszał prawomocny wyrok
dożywotniego
pozbawienia
wolności. Iwona
Kwiatkowska za
nieudzielenie pomocy
i przyzwolenie za przemoc
wobec chłopca dostała 15 lat.

w połowie czerwca
2007 roku kobieta
zamieszkała wraz z
trzyletnim Bartkiem u
swojego konkubenta
w Wałbrzychu przy
ulicy Kościuszki, gdzie
nie było prądu, gazu i
trwałej podłogi.
Zdaniem sądu w
ten sposób Katarzyna
K. działała na szkodę
trzyletniego Bratka.
Przez kolejne miesiące, w okresie, kiedy
nad matką nie był już
sprawowany nadzór
kuratorski, chłopiec
był katowany przez
Mariusza Vaćkara,
konkubenta Iwony
K. W maju 2008 roku
w wyniku doznanych
obrażeń chłopiec w
straszliwych męczarniach umierał przez
dwa dni.

Angela
FOT. ANGELA

Katarzynie K. przysługuje prawo
odwołania się do Sądu Najwyższego.
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Zamiast smrodu promenada

Po zakończeniu tej inwestycji
zarówno jeleniogórzanie, jak
turyści będą mogli oddychać
pełną piersią spacerując oświetloną i zagospodarowaną promenadą. M Mowa odbudowie
nadbrzeży kanału Młynówka
i oczyszczeniu tego cieku,
który przez minione lata stał
się miejskim ściekiem.
Zabytkowy kanał, wytyczony już
w średniowieczu z myślą o zasilaniu
młynów miejskich, stał się przez
ostatnie lata symbolem niemocy
urzędników i smutną wizytówką
brudnej strony naszego miasta. Pozbawiony należytego nurtu ciek dziś
jest paskudnym szambem, do którego
spływają nieczystości z pobliskich
kamienic. Wiele wskazuje na to, że
Młynówka zyska jakość, a tym samym
podniesie atrakcyjność dolnego śród-

mieścia położonego u stóp konywania zadania zlikwidowane
staromiejskiej skarpy.
W miniony czwartek w zostaną wszystkie
obecności przedstawicieli wpusty ściekowe.
mediów, zastępców prezyden- Pozostaną tylko
ta: Jerzego Lenarda i Miłosza wloty deszczowe.
Po wykonaniu
Sajnoga, Czesława Wandzla,
dyrektora miejskiego zarządu
dróg i mostów urzędu miasta oraz doradcy prezydenta Janusza
Nagórnego oraz
Andrzeja Grochali, szefa
Kółka Rolniczego
Siedlęcin,
prezydent
miasta Marek Obrębalski oraz prezes
firmy Eko-Mel Lech
Marek Obrębalski, Lech
Mierzwiński podpisali
Kanał Młynówka wciąż jest źródłem fetoru
Mierzwiński i Andrzej
umowę dotyczącą odbui brudu.
Grochala podpisują
dowy nadbrzeży Młynówki
oraz zagospodarowania tereumowę.
– Pierwszy z nich od ujścia do rzeki
będzie się utrzymywała w kanale na
p r a c poziomie około 30 – 60 cm. Roboty Kamiennej do ulicy Mostowej. Tam
nu. Wyłoniony wykonawca bęMłynówka będą prowadzone na trzech odcinkach, zamontowana będzie drewniana palidzie realizował zadanie we współpracy
stanie się kanałem na których pojawią się progi, których sada oraz drewniane dyle. Wszystko to
z Kółkiem Rolniczym Siedlęcin.
– Jako jeleniogórzanin i mały chło- śródmiejskim o przepływie 0,5 metra celem będzie uatrakcyjnienie wizualne będzie ukształtowane w formie trapezu
piec biegałem wzdłuż tej Młynówki i w sześciennego wody na sekundę. Woda Młynówki.
i obsiane trawą. Na drugim odcinku
najśmielszych marzeniach nigdy nie
od ulicy Mostowej do wiaduktu przy
myślałem, że kiedyś będę miał zaszczyt
ulicy Drzymały obecne kamienne mury
Dla ludzi i rowerów
ją odbudowywać. Wykonanie tego
oporowe zostaną odnowione i wymieNa odbudowywanym terenie wytyczonych zostanie około 2,5 km ścieżek rowerowo – pieszych, nione na naturalny kamień i granit.
zadania postawiłem więc sobie za punkt
honoru – mówił Lech Mierzwiński, prektórych realizacją zajmie się właśnie Kółko Rolnicze Siedlęcin. Zamontowane zostaną tam kosze Trzeci odcinek od wiaduktu do ogrodów
zes firmy Eko-Mel z Jeleniej Góry.
na śmieci i 34 ławki parkowe, zrobione będzie oświetlenie, oznaczenia poziome i pionowe oraz działkowych w okolicy ciepłowni na
Odbudowany zostanie teren śródZabobrzu będzie wykonany w podobnej
nasadzone zostaną drzewa i krzewy. W tym roku mają być prowadzone prace hydrotechniczne,
miejskiego kanału Młynówki o poformie jak pierwszy z odcinków – mówił
ścieżki rowerowo – piesze natomiast mają powstać w przyszłym roku. Całość inwestycji ma się Lech Mierzwiński.
wierzchni 2,7 ha. Prace obejmą swoim
zakończyć w październiku 2011 roku. Koszt to ponad 7,5 mln zł, z czego 60 procent stanowi
zasięgiem przede wszystkim koryto
(Angela)
kanału i brzegi o długości 1920 metrów i
dofinansowanie unijne z programu RPO.
FOT.
TEJO
szerokości od 50 do 250 m. W trakcie wy-

„Radosny plac” przy „siódemce”

Zniszczył
auto
Dwudziestego pierwszego
lipca policjanci zatrzymali 22latka, który kilka dni wcześniej
uszkodził zaparkowany pojazd.
Czyn ten był typowo chuligańskim zachowaniem. Wandal
w nocy uszkodził elementy
karoserii w pojeździe marki
Daewoo Nubira, zaparkowanym przy ulicy. Mężczyzna
kopnął karoserię i wskoczył na
pojazd. Uszkodził w ten sposób
błotnik oraz maskę.
– Sprawcy grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności
oraz nawiązka lub naprawienie szkody – informuje kom
Bogumił Kotowski z policji.

(quente)

Nasz komentarz
Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać
na koniec prac. Sama odbudowa Młynówki
to nie wszystko. Ważne jest też otoczenie.
Wiadomo, że ten obszar miejski zamieszkują w części ludzie z marginesu społecznego.
Są też tam wolne grunty, na których nikt
nie chce budować z powodu panującego
smrodu i dokuczliwego sąsiedztwa. Nowa
Młynówka będzie bodźcem do całkowitej
zmiany wizerunku tej części Jeleniej Góry.
Konrad Przezdzięk

1 września na nowym boisku odbędzie się
miejska inauguracja roku szkolnego
Trwają prace przy budowie
nowego boiska przy Szkole
Podstawowej nr 7 w Jeleniej
Górze. Obecnie już widać
fundamenty nowego podłoża, wyburzono też stare
garaże, które groziły zawaleniem.

Budowa boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 7
zostanie wykonana wraz z uporządkowaniem terenu wokół szkoły.
Realizowana inwestycja obejmie
budowę wielofunkcyjnego boiska
sportowego .Całość będzie pokryta
trawą syntetyczną i wyposażona w
urządzenia sportowe oraz siatki za-

bezpieczające przed
wypadnięciem piłek.
Wykonana zostanie też kanalizacja
deszczowa wraz z
drenażem boisk. Wykonawca rozebrał
już też trzy garaże
z n a j d uj ą c yc h s i ę
na terenie boiska,
w miejsce których
stanie plac zabaw
dla najmłodszych
uczniów wyposażony
w ramach rządowego
programu „Radosna
szkoła”.

Dzieci nie będą już biegały po
(Angela) niebezpiecznym asfalcie.
FOT. TEJO/
ANGELA Zakończenie prac planowane jest na 25 sierpnia. Koszt budowy boiska po przetargu to około 180 tys. zł. W budynku
prowadzone są też remonty sanitariatów.

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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RED
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Imię, nazwisko, adres

Dane głosującego:

.......................................
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………………..................

Mój Superkandydat to:

PLEBISCYTOWY

KUPON

żadnych samorządowych doświadczeń,
a chcieliby swą energię poświęcić dla
dobra miasta i jego mieszkańców.
Wskażmy w naszej zabawie takie
Wybory do samorządu lokalnego już właśnie osoby. Oczywiście nie tylko:
Nowy lider zgromadził 29 głosów. awansował Robert Prystrom (17 kupoMarcin Zawiła dostał dwa kupony i w nów). 15 głosów ma Hubert Papaj, 8 jesienią. Ledwie opadną emocje ogólno- zabawmy się w wytypowanie człowieka,
sumie ma 27 głosów. Na trzecie miejsce głosów dostał Sylwester Urbański. Po krajowe, wyborcza gorączka przeniesie
się o szczebel niżej. Zapoznamy się z
programami, twarzami, hasłami ludzi,
Nasze typy:
Grażyna Malczuk
którzy zamierzają ubiegać się o mandat radnych i o wybór na stanowisko
Zofia Czernow
Marek Obrębalski
prezydenta naszego miasta. Większość
Józef Gajewski
Hubert Papaj
kandydatów – z dużą dozą prawdopoZygmunt Korzeniewski
Robert Prystrom
dobieństwa – 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.
Kampania wyborcza to okazja do zaJerzy Łużniak
Sylwester Urbański
istnienia
dla tych, którzy jeszcze nie mają
Marzena Machałek
Marcin Zawiła

email...............................

Bawimy się w wytypowanie osoby, która – Waszym zdaniem –
najlepiej spełni misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej, cztery kupony dla: Józefa Kusiaka, Zofii
Czernow i Zygmunta Korzeniewskiego,
kolejnej kadencji. Marek Obrębalski wyprzedził o cztery głosy trzy dla Jerzego Łużniaka.
Marcina Zawiłę.

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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Brońcie swoich drzew!
polskiej wsi. Na starym
drzewie (w przypadku Jeleniej Góry padło na lipę),
siedzi przywiązany bosy
chłop Marcin Duda (Stefan
Szmidt) ze „strykiem”.
W ten demonstracyjny
sposób nie chce dać przyzwolenia na ścięcie starego drzewa mającego rangę symbolu
pamięci, historii oraz tradycji.
Tymczasem nadzorujący przebieg
robót rozgniewany, bezduszny
inżynier (Tomasz Mędrzak) i jego
ekipa budująca (Andrzej Kobielski,
Leszek Myszak) traktuje owo drzewo
jako jeszcze jedną bezwartościową
przeszkodę uniemożliwiającą postęp.
Bo według planu na miejscu drzewa
ma przebiegać autostrada. Na próżno

realnych pojawiają się zjawy przeszłości. Duchy postaci, które przewijały
się niegdyś przez życie starego Dudy.
Jest strażak Gabriel (Robert Kuraś),
który zginął w pożarze, kiedy ratował
dziecko. Kuśtyka Partyzant (Jerzy
Złotnicki), co uciekł z trumny, bo
nie mógł znieść zawodzenia płaczek.
Gra Puzonista (Sławomir Pluta) i
cała orkiestra dęta, co – gdy wracała
z wiejskiego wesela - wyleciała w
powietrze na minie.
Okolice drzewa nawiedzają Hrabia
z Hrabiną (Stanisław Biczysko z Alicją
Jackiewicz). Jest także bogaty chłop
Sebastian (Stanisław Brudny). Wśród
zjaw wyłania się także z mroku biała
mara żony Dudy (Magdalena Warzecha). Do grona duchów dołączy też
Franek, który pada ze zmęczenia

symbolem życia.
To widowisko, które wpisuje się w
szereg spektakli rozliczeniowych – jak
choćby „Wesele” Wyspiańskiego. Trudno zresztą nie znaleźć tu aluzji do tego
właśnie dramatu Młodej Polski. Tytułowe „Drzewo” to także symbol mocy
natury i niemocy człowieka, który
– wprawdzie może łatwo je ściąć – jednak, aby wyhodować kolejne, życia mu

Wrócą za rok?
Szef FKE Jacek Jakubiec zwrócił się na
dwa tygodnie przed pokazem o wsparcie
do prezydenta Marka Obrębalskiego.
Ten nie znalazł w budżecie środków. – O
pomoc wystąpiono za późno – argumentował. Poradził J. Jakubcowi wpisanie
„Drzew” do przyszłorocznego Festiwalu
Teatrów Ulicznych. Nie jest więc wykluczone, że spektakl zobaczymy za rok.
żyser w jednej osobie. – Najbardziej
egzotycznym gatunkiem był platan.
Lipę czarnodworską artysta określił
„drzewem na dorobku”.
Dodał też, że objazd po miejscowościach, gdzie teatrów nie ma, finansuje
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Instytut Teatralny
im. Raszewskiego w Warszawie. W
sumie Fundacja Kresy 2000 z Nadrzecza gra 10 takich przedstawień.
Niemal drugie tyle pokazuje dzięki
hojności sponsorów. Tak też było w
Jeleniej Górze, gdzie o wsparcie skutecznie postarała się Fundacja Kultury
Ekologicznej.
Aktorom gratulowała obecna na
sztuce Alina Obidniak, długoletnia
dyrektor Teatru im.

Kto w miniony czwartek
wieczorem idąc na sztukę
„Drzewo” spodziewał się
ekologicznego produkcyjniaka, zawiódł się. Przy niesamowitym, pogrążonym
w mroku otoczeniu Dworu
Czarne, błysnął piękny, metaforyczny, słodko–gorzki
spektakl z doborową obsadą. – Jestem wzruszona. To
Akcja „Drzewa” według
wspaniałe widowisko – dziękowała aktorom długoletnia Wiesława Myśliwskiego, spektaklu firdyrektor Teatru im. Norwida mowanego przez Fundację Kresy 2000
z Nadrzecza koło Biłgoraja, osadzona
Alina Obidniak.

robotnicy, inżynier,
córka Dudy Zośka
(Ewa Gorzelak) i porywczy zięć Franek
(Zbigniew Dziduch)
a nawet milicjant z rowerem (fantastyczny
Zdzisław Wardejn)
usiłują przekonać starca, aby
z drzewa zszedł. Tylko wnuczek Jędrek (Rysio Dziduch) bierze stronę
dziadka.
Tymczasem pod konarami zaczyzostała w końcu lat 80. XX wieku na nają dziać się dziwy. Oprócz postaci

podczas sianokosów.
Ta galeria nieziemskich postaci
roztrząsa z Dudą przeszłość będąc
zwierciadłem sumienia starca. Zabawno-refleksyjne dialogi świetnie skonstruowanej sztuki „grają” emocjami
widza. Ten a to płacze ze śmiechu, a to
kręci mu się w oku łezka nostalgii. Finałowa scena – wymieszanie dwóch
światów – i pochód wszystkich bohaterów w przy świetle świec oparach
mgieł i „blasku” obrazu Najświętszej
Panienki, co miała drzewo uchronić
przed ścinką, na długo pozostaje w
pamięci po tym spektaklu.
Widowisko jest – z pozoru – trywialnym nawiązaniem do sytuacji, których
na co dzień nam nie brakuje. Ile to
bowiem drzew idzie pod topór z przyczyn różnych? Ileż to akcji w ich
obronie? „Drzewo” – Boże broń!
– nie jest jednak pustym ekologicznym produkcyjniakiem.
To wielowarstwowa sztuka
o nas. O naszych drzewach,
które – w tym
przypadk u
– są metafo r yc z ny m

nie
starcza. To sztuka trochę do śmiechu
i bardzo ku przestrodze.
„Drzewo” zostało przyjęte gorąco.
Publiczność nawet pospieszyła się
nieco z oklaskami. Wzruszony Stefan
Szmidt, kiedy zszedł już z drzewa,
powiedział o pielgrzymowaniu sztuki przez Polskę. – Na wielu
drzewach już siedziałem,
często nawet nie wiedziałem, na jakich.
Dopiero po sztuce
się dowiadywałem – mówił
aktor i re-

C. K. Norwida, która biła brawo stojąc (podobnie
jak większość publiczności). W ich
pamięci na długo pozostaną tajemnicze sceny z „Drzewa”, których magia
zagłuszyła nawet złowrogie brzęczenie
komarzyc krążących nad widownią.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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REKLAMA

Lato w krainie zamków
W miniony piątek zakończył
się trzeci turnus półkolonii
w „Przystani Twórczej” Cieplickim Centrum Kultury.

trochę czasu we Twórczym Zamku. Właśnie wtedy dzieci przygotowywały piątkowy bal. Powstały
średniowieczne stroje, kielichy i
wszelkie dekoracje.

Najmłodsi letnicy wsiedli do
wehikułu czasu i przenieśli się ze
współczesności do średniowiecza.
Tematem zajęć była – tak jak w
poprzednim tygodniu – kraina
fortec, warowni i pałaców, czyli
„Zamkolandia”.
Od minionego poniedziałku dzieci
poznawały kulturę i tradycje średniowieczne poprzez taniec, śpiew, prace
plastyczne oraz wycieczki. Odwiedzili
między innymi sobieszowski zamek
Chojnik, gdzie spotkali się z Księż-

(Natasza)
FOT. NATASZA
niczką Kunegundą. Ta
– choć jest bohaterką legendy – dla
dzieci zrobiła wyjątek i ukazała
się w pełnej krasie, aby służyć najmłodszym za przewodniczkę po
burzliwych dziejach fortecy.
W upalne dni, dla ochłody, uczestnicy półkolonii wybrali się także na
basen. No a kiedy pogoda się zepsuła,
nie pozostało nic innego, jak spędzić

W sierpniu do
przeszłości
Dzieci były bardzo zadowolone i na pewno
większość z nich wróci do Przystani Twórczej, gdzie także i w sierpniu odbędą się
półkolonie. 2 sierpnia ruszy czwarty turnus
o motywie przewodnim „Przeszłość”, na
który są jeszcze wolne miejsca.
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Gazowa afera ogródkowa
Działkowcy ze wzgórza
przy ulicy Jagiełły, którzy
od kilkunastu lat dbają o
swoje grunty inwestując w
nie sporo pieniędzy, mogą
stracić ten dorobek, bo
przez środek gruntu zaplanowano budowę… gazociągu. I niewiele pomoże fakt,
że prezes zarządu działek
jest jednocześnie zastępcą
prezydenta miasta.
Poddzierżawcy ogródków działkowych przy ulicy Jagiełły 3,
przejmowali swoje działki od
zarządu Rodzinnych Ogrodów
Działkowych w różnych latach.
Nikogo z nich nie poinformowano
jednak, że pod gruntem przebiega
rura gazociągu, w otoczeniu której
niczego nie wolno budować.
Jolanta Ullmann użytkuje swoją
działkę od trzyna-

stu lat. Jak mówi, tu na nowo
znalazła sens życia po załamaniu
nerwowym i po próbie samobójczej. Kobieta tylko w tym miejscu
czuła się bezpieczna, ale – kiedy
dowiedziała się, że może działkę
stracić – nie kryje niepokoju.
– Jestem samotna, tu w Jeleniej
Górze nie mam nikogo. Moim
celem było wybudowanie nowej
altany. Ta, którą obecnie użytkuję,
jest zagrzybiała, a ja mam uczulenie na pleśń i grzyby, zaczynam się
w niej dusić. Dlatego poszłam do
wydziału geodezji i poinformowałam pracującą tam panią, że kilkanaście metrów od obecnie stojącej
altany chcę postawić nową – mówi
J. Ullmann.
Zapytała, czy w najbliższych
latach nie są planowane na tym
terenie jakieś inwestycje. Usłyszałam, że nie ma wobec tych działek
żadnych planów i spokojnie mogę
budować – dodaje.

Bo jest rura

Kobieta zebrała wszystkie oszczędności, za które
kupiła materiały i rozpoczęła budowę. Kiedy
stanęły fundamenty i
mury, a do zakończenia altany brakowało
tylko zadaszenia i prac
wykończeniowych, na
działkach pojawili się pracownicy gazowni, którzy
wykonywali jakieś pomiary.

– Zapytałam o cel wizyty tych
ludzi na naszych działkach. Usłyszałam, że przez sam środek
naszych działek przebiega jakaś
strategiczna rura gazociągowa,
która jest mocno skorodowana.
Dlatego obok niej gazownia planuje w przyszłym roku położyć
nową „nitkę gazociągową”. Wtedy dowiedzieliśmy się też, że w
obrębie ośmiu metrów po jednej i
po drugiej stronie nie ma prawa
stać żadna altana, a nowa rura
będzie biegła dokładnie przez
środek mojego nowo budowanego
domku – mówi załamana Jolanta
Ullmann.
– Nie wiem co mam teraz zrobić.
Usłyszałam tylko od jednego z tych
ludzi wykonujących pomiary, że
mam budować dalej, bo gazownia
dobrze płaci.

Pozostał żal

go oficjalnego pisma w sprawie
planowanej na naszych działkach
inwestycji. Nie wiemy, czy coś
takiego wpłynęło do miasta . Nie
możemy poradzić się w tej sprawie z prawnikiem, bo nie mamy
żadnych podstaw, ani informacji
poza tymi, które usłyszeliśmy –
mówią działkowcy.
W trakcie ustalania okazało
się, że obecna rura gazociągowa przebiega przez sam środek
altany Włodzimierza Pałuckiego, który budował ją własnymi
rękami przez kilka miesięcy. Po
przeprowadzeniu nowej nitki
gazociągowej altana musiałaby
być wyburzona. Wykopana zostanie też przepiękna owocująca
brzoskwinia, a u sąsiadów inne
owocowe i przez lata pielęgnowane drzewa.
Co teraz zamierzają działkowcy? Pozostało im tylko oczekiwanie na informacje i decyzje. Jeśli
wieści potwierdzą się (a na to
wszystko wskazuje), wielu zapowiada, że zrezygnuje z działek,
ale nie bez żalu, bo tutaj zostawią
ogrom swojej ciężkiej pracy i
zmarnowany czas.

W zarządzie związku Rodzinnych Ogrodów Działkowych wskazano pani Ullmann inną działkę
na wybudowanie nowej altany,
ale kobieta nie ma już pieniędzy
na jej rozebranie, oczyszczenie
materiałów i postawienie nowego
obiektu.
Działkowiczka ma żal do zarzą- Geodezyjne kłopoty
du ogródków, że nie poinformował
Jerzy Lenard, prezes zarządu
jej i innych użytkowników działek Rodzinnych Ogrodów Działkoo istniejącej rurze. Ma
wych i wiceszef miasta tłumaczy,
również pretensje do
że dotychczas nie otrzymał żadodpowiedzialnej
nej informacji o planach połop r a c ow n i c y
żenie na tym terenie nowych
w y działu
geodezyjnego, która wprowadziła ją w błąd.
– Jeśli nie otrzymałabym błędnych informacji
rozpoczęłabym budowę w innym
miejscu, a tak straciłam wszystkie
oszczędności swojego życia i jestem w zawieszeniu – mówi.

Obowiązek?
Niekoniecznie

Nową altanę planował wybudować też Cyryl Kaczmarski z rodziną. Jak mówi, podobnie jak pani
Jolanta wyłożyłby pieniądze, sporo pracy i czasu, po czym musiałby
altanę rozebrać. Nie rozpoczął
budowy t ylko
dlatego, że zauważył prowadzone pomiary
i przypadkiem
dowiedział się,
czego one dotyczą.
– Zgodnie
z prawem rolnym, które dot yczy naszych
działek, inwestor, który ma
w planach jakiekolwiek działania o t akim
charakterze, ma
obowiązek złożyć w urzędzie
gminy stosowne
pismo do września każdego
rok u. My dotychczas nie dostaliśmy żadne-

rur gazociągowych. Mówi też, że
ani ustawa, ani statut czy regulamin nie obliguje zarządu działek
do udzielania poddzierżawcom
informacji geodezyjnych.
– Problem polega na tym, że
ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych nie przewiduje
dzierżawienia terenu, ale jedynie
jego użytkowanie. W związku z
tym, że nie ma umowy dzierżawy, użytkownicy nie otrzymują
żadnych dokumentów geodezyjnych, ani innych – mówi J.
Lenard.
Do niedawna jedynym dok umentem potwierdzającym
użytkowanie działki był dowód
opłaty. Na ogrodach działkowych
nie obowiązuje pozwolenie na
budowę, dlatego każdy budujący ma obowiązek dla własnego
dobra sprawdzić w wydziale
geodezji, czy pod daną działką
nie przebiega rura gazociągowa
czy inne media.
– Większość ludzi nie informuje miasta, że zamierza coś
budować – dodaje Jerzy Lenard.
Podkreśla, że w zarządzie udziela
się społecznie. A zarząd nie ma
środków, aby wyk upić mapy
geodezyjne.
Jerzy Lenard zapewnia, że
sprawdzi, czy taka inwestycja
jest na tym terenie planowana.
Jeśli otrzyma jakąkolwiek informację, przekaże ją działkowcom.

Wyjaśnia jednak, że jeśli zasłyszane informacje potwierdzą się,
użytkownicy działek będą mogli
liczyć jedynie na odszkodowanie
od gazowni.

Angelika Grzywacz
FOT. ANGELA
Wiceszef miasta przyznaje też, że w
mieście jest bardzo wiele sieci gazociągowych, kanalizacyjnych i innych, które
funkcjonują w rzeczywistości, ale nie są
naniesione na mapy i odwrotnie. Dodatkowy problem ogródków działkowych
polega na tym, że poszczególne działki
nie są na mapach podzielone, przez co
trudniej o ich precyzyjne określenie i
wskazanie konkretnego miejsca planowanych inwestycji.

A dla serca – puszka soku
pomidorowego Siła Serca
Badania dowodzą, że jedną z przyczyn wielu współczesnych chorób jest niedobór magnezu i potasu. Jak temu zapobiec? Zanim sięgniemy po farmaceutyki, wypróbujmy
naturalny sok pomidorowy Siła Serca - unikalny na rynku polskim produkt wskazany w
proﬁlaktyce chorób serca i schorzeń cywilizacyjnych.
Społeczeństwa wysokorozwiniętych krajów, w tym również
Polski, wkroczyły w XXI wiek obarczone chorobami cywilizacyjnymi, które osiągnęły już postać epidemii. Dominują
zwłaszcza choroby układu krążenia, otyłości, cukrzycy czy
osteoporozy. Proﬁlaktyka i leczenie wczesnych stadiów tych
dolegliwości to szansa, jaką wykorzystać musi współczesne
społeczeństwo, aby żyć dłużej i w dobrej kondycji.
W trosce o zdrowie Polaków Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, założona przez Prof. Z. Religę, stworzyła projekt
proﬁlaktyki Siła Serca - nowatorski program mający na celu
szeroko rozumianą proﬁlaktykę zdrowotną, szerzenie wiedzy
i budowanie społecznej świadomości konieczności dbania o
zdrowie oraz aktywnego pozyskiwania funduszy na rzecz projektów badawczych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
Produkty marki Siła Serca to wysokiej jakości żywność funkcjonalna, suplementy diety, „wellnes” i inne produkty, których
technologia wytwarzania i receptura decyduje o ich prozdrowotnym charakterze. Receptury powstają min. we współpracy z placówkami naukowymi SGGW w Warszawie, AR Wrocław, AM w
Warszawie, IZŻ w Warszawie.
W gronie takich prozdrowotnych produktów znajduje się unikatowy na rynku polskim Sok pomidorowy Siła Serca w puszce wyprodukowany przez ﬁrmę Dawtona. Badania dowodzą, że
jedną z przyczyn współczesnych chorób jest niedobór magnezu i potasu. Sok Siła Serca zawiera
unikalną formułę zachowującą korzystne proporcje tych pierwiastków. Prozdrowotna wartość
Soku pomidorowego Siła Serca w porównaniu do innych soków pomidorowych jest jednak
znacznie większa dzięki zastąpieniu używanej dotychczas soli - unikatową solą o zwiększonej
zawartości magnezu i potasu, a obniżonej zawartości szkodliwego w nadmiarze sodu. Sok ten
stanowi także źródło wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin,
mikro- i makroelementów oraz likopenu - jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który hamuje procesy starzenia. Jest także bardzo pożywny, a do tego niskokaloryczny - cała puszka soku
to tylko 45 kcal!
Część dochodu ze sprzedaży Soku Siła Serca wspiera realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, program budowy prototypu i wdrożenia do praktyki klinicznej systemu
wspomagania serca dla dzieci w wieku szkolnym, który umożliwi regenerację niewydolnego serca lub podtrzymanie jego funkcji w oczekiwaniu na transplantację. www.silaserca.pl

Do wygrania walizeczka na kółkach: wytnij kupon i przyjdź w poniedziałek
26.07.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczacej się przy ul. M.C
Skłodowskiej 13/2
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Jad z maski
Clowna
Statystyczny internetowy żeglarz
ma w zasięgu ręki garderobę pełną
masek, które – w wirtualnym świecie – zakłada i zmienia bez obaw
(lub z obawami marginalnymi), że
oto ktoś rozpozna jego autentyczną
tożsamość.
To jedna z ciemnych stron sieci.
Tak jak maska nie jest z punktu
widzenia szczerości najlepszym
sposobem na egzystencję wśród
społeczności, tak samo maska internetowa bywa fatalnym w skutkach
– ze społecznego punktu patrzenia
– nadużyciem. Nadużyciem, które
może uderzyć z siłą wodospadu
w osobę przystająca się w stroje
rozmaite (lub jeden wybrany). I
narobić kłopotu jej samej.
Państwo, którzy nasz tygodnik
czytają, z pewnością zaglądają
też do internetowego wydania
Jelonki. Integralną jej część stanowią komentarze. Wyraz wolności
słowa, lub – jak kto woli – słownego
rozpasania. Zdobycz, lub – jak
kto woli – przekleństwo nowych
czasów. Wiele osób pluje tam jadem
i zakłada maski przeróżne. Nie
zawsze są to maseczki dobrotliwe.
Bywają upiorne. Takich Clownów
z Batmana znaleźć można w pajęczynie sieci sporo.
Wielu oburza się na istnienie komentarzy. Sugerują ich likwidację.
Bo co ich obchodzą brednie sieciowej ujadającej sfory? Inni wskazują,
że tylko nieliczne wypowiedzi są mądre. Bywa, że ciekawsze od samych
artykułów. Ale też zdarzają się i takie
opinie, że – gdyby nie komentarze,
istnienie portalu (nie tylko Jelonki)
jako formy nowego medium w
obszarze społecznego przekazu, nie
miałoby żadnego sensu.
Naród, który przez prawie pół
wieku był mocno trzymany za mordę przez reżim realnego socjalizmu,
w epoce Internetu złapał oddech.
By nie powiedzieć: zachłysnął się
tą swobodą wypowiedzi do tego
stopnia, że – z nadmiaru tlenu
wolności – z lekka co poniektórym
jego przedstawicielom odbiło.
A może nie odbiło? Przejawy
plucia słownym błotem były wszak
znane nie tylko w PRL-u, lecz także
w epokach antycznych. Internet dał
współczesnym możliwość wyszczekania się. Pytanie tylko o granicę

PLOTKI
I FAKTY
Paskuda atrakcją

przyzwoitości. Czy tuwimowskie
„Całujcie mnie wszyscy w dupę”
stanowi już tę barierę, której przekroczyć nie można? Francuski
pieśniarz Georges Brassens w swojej
poetyce sięgał znacznie dalej, ale
mimo wszystko, ten „Pornograf
fonografa” nie szokował. A jeśli nawet, to czynił to ze słodkim smakiem
owocu zakazanego.
Oczywiście wiersz poety prześmiewcy dziś brzmi niewinnie
nawet w ustach przedszkolaka. Tak
samo frywolne songi Brassensa
w zestawieniu z agresją, płycizną
i prostactwem pseudo-muzyki z
nurtu hip-hop, jawią się w aureoli
świętości. Żadnego wrażenia nie
robią na internaucie statystycznym.
Zwłaszcza tym w masce Clowna.
Głośno się swego czasu zrobiło w
sieciowych kręgach o pewnej internautce, która – przybrawszy imię
jednej z bohaterek uroczej powieści
Astrid Lindgren „Pipi Lanstrum”
(znanej jako Pipi Pończoszarka) –
jęła sypać komentarzami jak z rękawa. Nasycała je silnie swoim stylem,
dość naiwnym, i szowinistycznym
feminizmem tępiąc wszelkie objawy
męskości.
Rozpętała się wokół tejże Pipi
burza. Część sieciowców (rodzaju męskiego) ją znienawidziła,
część – polubiła. Jednak – summa
summarum – owa Pipi wywołuje
u wielu agresję. Zaroiło się więc
od różnych przedrzeźniających
Pipi i podpisujących się jej nickiem.
Kłopot, bo – jeśli wierzyć relacji
samej Pipi (przybrała ludzką postać
i przyszła do redakcji) – grożono
jej, co już nie tylko jest niezgodne z
prawem, ale i z przyzwoitością. To
już jest sprawa dla policji. Faktem
jest, że owa Pipi wypisywała durnoty, ale mieszczące się w granicach
normy. Agresywne riposty już poza
tę normę wykraczają.
Problem tylko w tym, że nie
wszyscy po 20 latach rozumieją
pojęcie wolności słowa. Zasady etyki, czy e-tykiety mając w głębokim
poważaniu uważają sieć za wielki
mur, który można upstrzyć. Wciąż
bezkarnie. Potrzeba tu rozsądku, o
który – jak to najczęściej bywa – jest
najtrudniej.

Konrad Przezdzięk
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W Wydziale Promocji i Polityki
Informacyjnej Urzędu Miasta w Jeleniej Górze trwa burza mózgów przed
rozpoczynającym się już za półtora
miesiąca świętem stolicy Karkonoszy, czyli Wrześniem Jeleniogórskim.
Wiele wskazuje na to, że motywem
przewodnim imprez będzie walka
z… Paskudą. Promocyjny potwór ma
się wynurzyć z bagna szamba Kanału
Młynówka. W związku z planami rewitalizacji tego cieku walka z potworem ma być naturalnym elementem
prac, a przy okazji rozsławi miasto w
prasie ogólnopolskiej, a może i nawet
światowej. Spece od promocji podają
przykład Nessy, potwora z Loch Ness,
który rozsławił na cały ziemski glob
ten szkocki akwen. Już niebawem
urząd miasta ma ogłosić konkurs
na imię dla naszej Paskudy. Póki
co – pomysłów brak. Poczekajmy
zatem aż do objawienia się stwora. Z
pewnością wśród pierwszych reakcji
znajdzie się godna propozycja. Paskuda ma wyjść z bagien na przełomie
sierpnia i września.

– Nigdy nie ukrywałem…

Nabór na obcasach

Przed oddaniem do użytku brukowanych alejek w Parku Zdrojowym
planowany jest ich bardzo niecodzienny odbiór. Otóż – zgodnie z
założeniami – wszyscy członkowie
komisji technicznych – także panowie – mają stawić się w Cieplicach
w butach na wysokich obcasach.
Wskazane – szpilki. Wszystko po
to, aby jak najbardziej obiektywnie
ocenić stan nawierzchni i możliwość
dreptania po niej w obuwiu różnym.
Taka decyzja zapadła w najważniejszych gabinetach ratusza, aby
uprzedzić ewentualne narzekania
różnych grup społecznych na kłopoty
z kroczeniem po zrewitalizowanym
Parku Zdrojowym. Do końca remontu jeszcze ponad rok, więc panowie
mają czas, aby nauczyć się stąpać w
damskim obuwiu.

(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.

– … że świetnie się czuję

– … pośród tylu zacnych
członków.

Józef Pawłowski, asystent posłanki E. Zakrzewskiej, były członek zarządu miasta, w tle Jerzy
Pleskot (członek SLD), Krzysztof Mróz (członek PiS) i Bogusław Kempiński (członek PSL).

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Murzyn
robi swoje
Tak zwana poprawność polityczna narzuca nam językowe jarzmo.
Z obawy przed obrazą majestatu
autorytetów uciekamy od pewnych
słów, od których entuzjaści owijania
w bawełnę pryskają jak diabeł przed
wodą święconą. Boimy się dosłowności, a strach przed linczem ze
strony prawomyślnych okazuje się
silniejszy od zdrowego rozsądku.
W czarno-białych czasach realizmu socjalistycznego, od którego –
podobno – na zawsze już uciekliśmy
po przełomie roku 1989, pewne
zjawiska malowano nowomową. I
tak grupki wyrostków skrobiące po
szarych ścianach literę „S” z kotwicą
określane były w ubeckim slangu
jako „zorganizowane grupy prze-

stępcze dążące do siłowego obalenia
jedynego słusznego ustroju”.
Niewiele brakowało, a miłość do
Związku Radzieckiego i przewodnia
rola partii w kierowaniu państwem,
otwierałaby każdy przaśny jadłospis
peerelowskiej stołówki. Z kaszą
gryczaną zaraz po tych, ciężkostrawnych zresztą, daniach. Ten drewniany język był jednak ograniczony do
Trybuny Ludu i innych organów
PZPR oraz egzekutyw. Posiedzeń
wybitnie zasłużonych członków i
zastępców członków – bo i taką
godność partyjna nomenklatura
stworzyła. Rzecz jasna w celu
mobilizacji kolektywu.
Ulica mówiła po swojemu nazywając rzeczy i ludzi po imieniu.

– Co w sercu, to na widelcu – jak szył przeciwko obowiązującym
to określił w jednym z dialogów dziś zasadom „słuszności”! Nie
Karwowski Stefan, bohater kul- wiem, czy wierszyk o Murzynku
towego serialu o codzienności Bambo, co w Afryce mieszka i
PRL-u, czyli tytułowy „Czterdzie- „czarną ma skórę ten nasz koleżstolatek”. Rzecz jasna, uważano, ka”, jest jeszcze w kanonie szkolaby się nie wychylić za bardzo, bo nych lektur. Jeśli nawet przetrwał,
miecz Mieczysława Moczara i jego to pani nauczycielka z pewnością
spadkobierców czekał tylko, aby dzieciom go nie cytuje.
Podobnie jak
ścinać niepoPRZY TAKIM TEMPIE
przygody Kokorne łby.
POLITYCZNEJ
ziołka Matołka
W naszych – OBOWIĄZYWANIA
POPRAWNOŚCI TAK WŁAŚNIE
w Afryce, gdzie
wydawać by się
NAZWIEMY POSPOLITEGO
od Murzynów
mogło normalPRZESTĘPCĘ. BO
PRZECIEŻ „BANDYTA”, CZY
aż czarno
nych czasach
„ZŁODZIEJ” Z GODNOŚCIĄ
(przepraszam
– ten miecz,
POLAKA EUROPEJCZYKA
– gęsto). Czy
już w rękach
NIE LICUJE WCALE.
też słownik frakogoś innego,
zeologizmów.
wciąż wisi i jest
ostrzejszy. Wisi nad szyjami tych, Mamy zdanie „Murzyn zrobił
którzy – na przykład – osobę o swoje, Murzyn może odejść” w
czarnym kolorze skóry nazwą świetnym kontekście wypowieMurzynem. Przeanalizujcie sobie, dziane przez ciecia Anioła z serialu
„Alternatywy 4” (niezapomniany
jak to potwornie, brzmi!
Taki Julian Tuwim ciężko zgrze- Roman Wilhelmi).

Bo jeszcze jakiś chłopczyk (lub
dziewczynka) w domu zdekonspiruje tę niepoprawność. – Tatusiu
(lub mamusiu!), bo pani uczyła
nas dziś o Murzynach! I następnego dnia Policja Słowa aresztuje
krnąbrną pedagog za znieważanie
ludzi o odmiennym kolorze skóry.
Afrykanin lub Afroamerykanin – to
słowo nie razi nikogo. Ale Murzyn?
Co z tego, że pochodzi od „Maura”
(kto nie wierzy, sprawdzi). Brzmi
źle i jest zakazane niepisanym
konwenansem codzienności.
Słowna poprawność polityczna tyczy bodaj wszystkich tak
zwanych mniejszości. Homoseksualista, na przykład, został więc
„gejem”, bo to takie śliczne. I
angielskie w dodatku! Spróbujcie
dziś określić ludzi o tej orientacji
seksualnej inaczej – nie obraźliwie – korzystając ze słownictwa
w pełni dozwolonego lat temu
kilkadziesiąt. Ścięcie mieczem

kata poprawności gwarantowane!
Także za Cygana, bo przecież wersja dopuszczalna to tylko Rom.
Eufemizmy, bo tak nazywa się
ta figura retoryczna, która polega
na owinięciu w werbalną bawełnę
czegoś oczywistego, wtrącają nam
się wszędzie. Do granic absurdu.
Osoba niepełnosprawna jest – według nomenklatury poprawnościowej – sprawna, ale inaczej. Zacne
niegdyś słowo „inwalida” dla
niektórych już brzmi obraźliwie!
Stąd tylko krok do prognozowanego już przez radykalnego Janusza Korwin-Mikkego „uczciwego
inaczej”.
Przy takim tempie obowiązywania politycznej poprawności tak
właśnie nazwiemy pospolitego
przestępcę. Bo przecież „bandyta”,
czy „złodziej” z godnością Polaka
Europejczyka nie licuje wcale.

Konrad Przezdzięk
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Potęga małego teatru

Najnowocześniejsza aparatura i technologia sceny
oraz inne nowinki techniczne z ostatniej chwili,
rozbudowane zaplecze,
wygodna widownia ze specjalnymi fotelami dostosowanymi dla potrzeb dzieci
oraz możliwości realizacji
wszystkich niemal form
scenicznych: od spektaklu
poprzez operetkę do koncertu (nawet rockowego).
To wszystko znajdzie się w
Teatrze Zdrojowym.

działalność od kolejnego sezonu:
2011/2012.
Z okazji półmetka prac organizatorzy inwestycji zaprosili gości, w
tym prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego z zastępcą Miłoszem
Sajnogiem, do Sali Błękitnej Pałacu
Schaffgotchów, rodziny, która w
pierwszej połowie XIX wieku zrealizowała swoje marzenie o własnym
teatrze. O nim też – po upływie
przeszło półtora wieku – mówi
się coraz częściej obecnie. Pełną
parą bowiem posuwają się prace
modernizacyjne, które teraz są na
wymagającym najwięcej precyzji
etapie konserwatorskim.
Bogdan Nauka, dyrektor ZdrojoNa wspomniane fajerwerki (o
wego
Teatru Animacji wyjaśnił, jak
wszystkich nie wspomnieliśmy)
przebiegały
wszystkie logistyczne
trzeba będzie jednak
prace związane z remontem. Od
pozyskania

już w większości „mokre” prace budowlane, po
wejście konserwatorów
z firmy Ars Fortis z Krakowa, którzy – niczym
spidermeni – starają się
przywrócić wnętrzu teatru oryginalny wystrój w
turkusowych odcieniach.
Szef ZTA wspomniał
o przygotowaniach do
przetargów t yczących
technicznego wyposażenia placówki. W tym celu
odbył kilka podróży „operacyjnych”. Dotarł na
naj-

większe targi
sprzętu teatralnego do Berlina, na konferencję w Warszawie i do
miejscowości Putbus na
wyspie Rugia, gdzie jeden z
uczniów architekta Schindlera zaprojektował budynek
teatru bardzo podobny do
jeszcze poczekać
tego w Cieplicach. Na wyspie
co najmniej do kwietnia przyszłezachowało się wnętrze, które
niezbędnych
funduszy
(2
go roku. Teatr zacznie normalną
739 926 euro) poprzez zakończone jest też inspiracją dla jeleniogórskiej
realizacji.
– Mogę z całą śmiałością powiedzieć, że nasz teatr będzie jednym
Radość z jutra
z najnowocześniejszych jeśli nie
Tak oto ZTA jeszcze przez kolejny sezon będzie teatrem wędrującym. Taki tryb pracy wpływa najnowocześniejszym tego typu w
na szybsze zużycie sprzętu i innych materiałów potrzebnych do produkcji. Jest także sporym Polsce – zaznaczył Bogdan Nauka.
utrudnieniem dla aktorów pozbawionych własnej sceny. Jednak perspektywa gospodarowania Dodał, że co prawda rozwoju techw jednej z najnowocześniejszych placówek w Polsce usuwa w cień te niedogodności i każe niki nie wyprzedzi (już w trakcie
specyfikacji zamówień zmieniano
już dziś cieszyć się jutrem.
je, bo pojawiały się nowsze rozwiązania), ale inne teatry z pewnością

Nasz teatr będzie jednym z najnowocześniejszych
jeśli nie najnowocześniejszym tego typu w Polsce –
mówi Bogdan Nauka.

Aktualnie w teatrze wykonywane są wymagające
skrupulatności prace konserwatorskie. Trwa także
montaż technologii sceny.
stycznego wystroju wnętrza, które
będą w całości klimatyzowane.
Konstrukcję przewodów klimatyzacyjnych już zamontowano. Wyburzono zbudowane
w latach 30. schody ewakuacyjne. W tym miejscu
zostanie urządzona szatnia.
Na balkon poprowadzi ażurowa i zabytkowa konstrukcja ze stopniami.
Wojciech Kapałczyński,
szef jeleniogórskiej delegatury Służby Ochrony Zabytków, krótko odniósł się do
realizowanego projektu. Dodał,
że zgodził się na nowoczesną
dobudówkę tylko pod warunkiem
późniejszej renowacji całego teatru,

M. Lelek-Pietrzak zapewia, że malowidła art.
malarza Stanisława Brodziaka nie będą zniszczone.
Zdrojowemu pozazdroszczą.
Aktualnie ekipy firmy Izery pracują nad remontem sceny. Wylano
już posadzkę. Na niej będzie ułożona specjalna podłoga sceniczna.
Zaplecze techniczne będzie usytuowane pod sceną. Znajdą się tam
pomieszczenie dla pracowników
obsługi, magazyny i maszynownie.
Malarnia – natomiast – powstanie
na poziomie sceny, co ułatwi przenoszenie dekoracji w zależności
od potrzeb widowiska. Będzie też
orkiestron. Pozwoli to nie tylko na
realizację małych form operowych i
operetkowych. W przedstawieniach
lalkowych aktorzy nie będą musieli
używać parawanu postawionego
na scenie, co oszczędzi młodym
widzom karków (nie będą musieli
zadzierać głów do góry, aby zobaczyć akcję sztuki). Pracownie realizatorów dźwięku i światła zostaną
umieszczone na balkonach.
Teatr będzie miał nowoczesne
i bardzo wygodne fotele przystosowane do potrzeb młodych
widzów (dorosłych oczywiście także). Znamy już projekt wykonany
na zamówienie. Konstrukcja musi
nawiązywać do całego, neoklasycy-

co właśnie ma miejsce. Budynek zaplecza ZTA został doceniony przez
dolnośląskich architektów i uzyskał
tytuł Mistera 2010.
O pracach konserwatorskich
opowiedziała Maria Lelek-Pietrzak,
szefowa Ars Fortis. – Konserwatorzy
starają się przywrócić teatrowi dawny, turkusowy wystrój odsłaniając
polichromie zakryte malowidłami
na płótnach pochodzącymi z lat
60. XX wieku. Wówczas dokonano
remontu teatru przemalowując
jego wnętrze na biało farbami i lakierami olejnymi. Dziś to wszystko
trzeba będzie usunąć.
Pod warstwami uchowało się
także bardzo fragmentarycznie
pierwotne zdobienie ścian. M.
Lelek-Pietrzak zapewniła też, że
malowidła art. malarza Stanisława
Brodziaka nie będą zniszczone.
– Zakonserwujemy je w takiej
postaci, by umożliwić ekspozycję
– powiedziała. Osobna sprawa
to plafon. Jeśli nie zachowało się
pierwotne welarium (iluzjonistyczna polichromia nawiązująca
do mot ywu tkaniny) zostanie
odnowiona i zakonserwowana
istniejąca polichromia pochodząca
z lat 30. XX wieku. Wiele wskazuje
na to, że welarium zachowało się w
szczątkowym stanie, więc zostanie
zrealizowana druga opcja.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Jak dojechać?
Kłopotem okazała się sprawa dojazdu do teatru, która skomplikowała się po wprowadzeniu w
życie planów rewitalizacji Parku Zdrojowego. Teatr będzie dostępny tylko od strony przybudówki.
Nad szczegółową koncepcją trwają obecnie dyskusje i opracowania. Teraz wychodzą też na jaw
niedokładności geodezyjne. Część schodów placówki znajduje się bowiem na terenie, który
nie należy do teatru. W trakcie budowy nikt takiej ewentualności nie wziął pod uwagę. Ozdobą

ZTA, a przy okazji ciekawym punktem w Parku Zdrojowym, będzie pomnik: charakterystyczne
krzesło, które widnieje w logo placówki. Sporej wielkości rzeźba umożliwi dzieciom uwiecznienie
się na pamiątkowych zdjęciach.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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W zdroju kozy kują
Postać Koziołka Matołka
stała się inspiracją do widowiska, które Teatrzyk
Jelonka Górskiego przygotuje w ramach trwającej w
Zdrojowym Teatrze Animacji kolejnej edycji „Lata w
teatrze”, warsztatów pod
patronatem Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego w Warszawie.
– Więc Koziołek, mądra głowa,
udał się do Pacanowa – te słowa
z popularnej bajki Kornela Makuszyńskiego zna chyba każde (nie
tylko) dziecko. To właśnie ta bajkowa postać jest bohaterem tegorocznego widowiska Teatrzyku Jelonka
Górskiego. „W 45 minut dookoła
parku z Koziołkiem Matołkiem”
– taki jest tytuł spektaklu, który
powstaje w zdrojowym LWT.
– Bez teatru nie wyobrażam sobie
wakacji – powiedział zadowolony
z imprezy Mirek Zagulski. W LWT
uczestniczy już po raz trzeci i
zapisał się na tegoroczną
edycję jeszcze zanim było
wiadomo, że zostaną na
nią przyznane środki.
Takich młodych ludzi
jak Mirek jest kilkoro.
Jednak spora część
uczestników LWT
w Zdrojowym
Teatrze Animacji to nowicjusze. W t ym
roku jest wyjątkowo dużo
r o d z e ń s t w.
Przyszli trochę
z ciekawości, trochę z braku innego pomysłu na
wakacje. Instruktorzy zakładają, że adeptów sceny uda
się zarazić teatrem.
W tym roku dzieci pracują i
bawią się pod okiem aktorek: Lidii
Lisowicz (to już trzecie warsztaty
tej znakomitej artystki ZTA), Doroty
Fluder oraz studentki PWST we
Wrocławiu Diany Jonkisz. Przygotowaniami muzycz-

Uczestnicy
Emil Chmielewski, Julia Dacków, Gabriel i
Miriam Gordziejonek, Jakub Graban, Mariam

Gełaszwili, Jeremi Iniołek, Paweł i Maciej
Jelonek, Zuzanna Marmon-Leśniak, Oliwia i
Kacper Lewiccy, Alicja i Mateusz Mateusiak,

Sebastian Mazurek, Aleksandra Piekarz, Małgorzata i Michał Pochibiełko, Angelika Rams,
Zuzanna i Martyna Rzemińskie, Katarzyna

Nad wszystkim czuwają instruktorzy z
głównym koordynatorem artystycznym
Bogdanem Nauką.
nymi zajmuje się świetna mezzosopranistka i pedagog Anna Skóra.
Zadaniami promocyjnymi zajmie
się Beat a
Brzozow-

ska. Jako pedagog czuwa Anna
Nauka. Koordynacja artystyczna
projektu znajduje się w rękach Bogdana Nauki. Opiekunką wszystkich
jest Małgorzata Nauka z ZTA.
Sztuka wymaga poświęceń.
To powiedzenie będzie nie tylko
metaforycznym w przypadku tegorocznej przygody z teatrem. Sala
Teatru Zdrojowego jest bowiem

Skóra, Weronika Tobolewska, Michał Wolniak,
Karolina Wołczyńska, Mirosław Zagulski

w remoncie. Rewitalizowany jest
też Park Zdrojowy, wokół którego miał ganiać
Koziołek. Ale te
niedogodności organizatorów nie
p r z e r a z i ł y.
Dwa namiot y,
łąka i foyer teatru
z zapleczem sanitarnym wystarczą
jako miejsce działań. W minioną
sobotę, z powodu
pluchy, dzieci miały próby w sali II
LO im. Norwida.
Minione siedem warsztatowych dni to nie- ki zaplanowano 31 lipca i 1 sierpnia
zapomniane chwile obcowania w muszli koncertowej.
Konrad Przezdzięk
ze sztuką, ale nie tylko. To okazja
FOT. KONRAD
do zawiązania znajomości, pokonania własnych ograniczeń, zabicia
PRZEZDZIĘK
nieśmiałości i przekonania się,
że w każdym
ukryte są rozmaite talenty.
Dwa pokazy koziołkowej
sztu-
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Na wycieczkę z
„Merkuriuszem”

AKTUALNOŒCI
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Przykre skutki zderzenia z koniem

W Karpaczu jest dostępny letni
informator turystyczny zatytułowany Merkuriusz Karkonoski.
Są w nim wieści o najważniejszych atrakcjach miasta pod
Śnieżką, ceny i godziny wstępu
do miejsc godnych zobaczenia.
– Wydawnictwo to jest dostępne
w biurach turystycznych oraz w
biurze informacji turystycznej –
informuje Referat Promocji UM
w Karpaczu

Zakleszczonego w
osobowym aucie
mężczyznę uwalniali 18 lipca wieczorem ratownicy
w Ściegnach. Doszło tam do uderzenia samochodu w konia, który
nagle wybiegł na
jezdnię.

Feta u św. Anny

Odbity od zwierzęcia fiat 126 uderzył

W przeddzień dnia patronki
Kaplicy św. Anny w Sosnówce
odbył się przy świątyni tradycyjny festyn połączony z kwestą
na rzecz odbudowy uroczego
kościółka i innych zabytków
Sosnówki. Po mszy odpustowej
na terenie D.W. Lubuszanin nie
zabrakło różnych atrakcji, w tym
VIII Biegu Górskiego z Sosnówki
do Dobrego Źródła. Grała kapela
góralska, wystąpili lokalni wykonawcy, a do wygrania w loterii
fantowej były skuter, rower, telewizor i nagroda niespodzianka.

Piknik przy skale

W ośrodku Karolinka w Przesiece od 10 -18 sierpnia trwać
będzie Ogólnopolski Plener Rodzinny. Zwieńczeniem imprezy
będzie Piknik ze Sztuką Przy
Dziurawej Skale. Zaplanowano
go na 15 sierpnia (niedziela) w
godzinach 8.00-21.00 na terenie
wspomnianego. Uczestnikiem
pleneru może być każdy artysta
plastyk lub inny twórca wraz z
rodziną i znajomymi.

(quente)

czołowo w jadącego z przeciwka
citroena. Zwierzę nie przeżyło.
Poszkodowany kierowca trafił na
oddział szpitalny.
Jak nas poinformował właściciel
firmy transportowej, która usuwała
padłego konia, na miejscu zdarzenia
było jeszcze jedno zwierzę, które
także przebiegało przez drogę.
Zostało ranne, ale przeżyło. Drugi koń odnalazł się nazajutrz po
południu. Właścicielowi zwierząt
mogą grozić konsekwencje karne
za nieupilnowanie koni i stworzenie
zagrożenia dla bezpieczeństwa w
ruchu lądowym.

(quente)
FOT. G. ROSA

Pobili kierowcę MZK

Z urazem oka trafił 18 lipca
wieczorem do szpitala kierowca
Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze, który
prowadził autobus linii 11. Mężczyznę uderzył nieznany sprawca. Był w towarzystwie innego
osobnika. Przestępcy wyrwali też
wycieraczkę w autobusie i uciekli.
Pracownik przewoźnika nie był w
stanie kontynuować jazdy. Trafił
do szpitala w celu opatrzenia oka.
Policja poszukuje sprawców tego
incydentu, do którego doszło w al.
Jana Pawła II.

(quente)

Jaskiniowcy pod Szrenicą
Ruszył długo wyczekiwany
Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie. O otwarciu
infor mowały spec jalne
ulotki, które rozdawano
turystom i mieszkańcom.
Kasy biletowe przy ulicy
Muzealnej otwar to bez
żadnej pompy 17 lipca.
Główną atrakcją parku jest
ścieżka edukacyjna o długości
ponad jednego kilometra, a na niej
kilkadziesiąt naturalnej wielkości

figur dinozaurów. Bilety wstępu
upoważniają tylko do zwiedzania Dino Parku, a czas pobytu
gości ograniczony jest godzinami
otwarcia, czyli od 9.00 do 21.00. Za
każdą dodatkową atrakcję, a jest
ich tutaj sporo, trzeba zapłacić.
Po wejściu do parku, dotrzemy
najpierw do miasteczka Flinstonów, gdzie znajdują się m.in. sklep
z pamiątkami i restauracja. Tuż
obok jest plac zabaw dla dzieci z
olbrzymią piaskownicą i umieszczonym w niej szkieletem dinozaura. Wkrótce zostanie otwarta

Za wstęp osoby dorosłej trzeba zapłacić 18 zł, dla dzieci do lat 12 i seniorów przewidziano
4-złotową zniżkę. Są też bilety rodzinne oraz grupowe. Natomiast dzieci do metra wzrostu,
które przyjdą wraz z opiekunami, wejdą za darmo.

Automaty zliczą turystów
Kolejne trzydzieści rejestratorów w najbliższych miesiącach
zostanie zamontowanych we
wschodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego.

– Są też turyści, którzy wchodzą do
parku poza wyznaczonymi wejściami
i nie wnoszą opłat. Nie mamy więc
dokładnych danych ile osób naprawdę
wchodzi do tego parku, w których
miejscach tych ludzi jest najwięcej i jak
W minionym roku rejestratory rozładować zagęszczenie oraz gdzie
zostały zamontowane w części za- skierować ruch – mówi Andrzej Raj,
chodniej Karkonoskiego Parku Na- dyrektor KPN.
(Angela)
rodowego od Szklarskiej Poręby do
FOT. ANGELA
obszaru nad Jagniątkowem. W tym
roku już rozpoczął się ich montaż
w części wschodniej. Zostaną one
Działanie na fali
umieszczone przy głównych wejUrządzenia montowane są systematycznie.
ściach do parku oraz na węzłach szlaków turystycznych. Efekty ich pracy
Dla turystów są praktycznie niewidoczne i
mają być widoczne już w przyszłym
działają na zasadzie fal radiowych i ruchu
roku. Obecnie park posiada szacunosób przekraczających dane miejsce.
kowe dane dotyczące ilości turystów
Dane są wówczas odczytywane do
odwiedzających Karkonoski
rejestratorów i przegrywane sysPark Narodowy pochodzące z klasycznego
tematycznie do serwera KPN-u,
liczenia.
do którego w przyszłości

będą przekazywane automatycznie. Szkoda jedynie,
że dzięki urządzeniom nie da
się namierzyć turystów, którzy
na szlakach pozostawiają śmieci. Z
roku na rok bowiem górskie
trakty są coraz bardziej
zapaskudzone.

Koszt zakupu urządzeń to około trzysta
tysięcy złotych.

Nie chodzi oczywiście o zabytkowy, secesyjny gmach
przy al. Wojska Polskiego w
Jeleniej Górze, ale o obiekt
położony nieco niżej od
ulicy Sudeckiej, będący w
zarządzeniu teatru, ale nie
użytkowany od co najmniej
dwudziestu lat.
Budynek przy ulicy Sudeckiej świetność ma już dawno za sobą. Okresu
jego użytkowania nie pamiętają też pracownicy teatru i mieszkańcy. Jest ruiną,
która co prawda nie stanowi zagrożenia
dla życia czy zdrowia przechodzących
obok mieszkańców, ale szpeci miasto.
– Plany jego wyburzenia istnieją od

kolejka, która zabierze dzieci w
niezwykłą podróż.
Nie mniej ciekawą
atrakcją będzie kino
5D. Miejsce to połączy w sobie
elementy
kina 3D
wraz z
efektami
ruszających
się i wibrujących foteli, tryskającą
wodą, wiejącym wiatrem, a
nawet padającym
śniegiem. Choć
atrakc ja nie zost ała
jeszcze uruchomiona, to znane
są już opłaty za wstęp na seans.

Bilet normalny będzie kosztował
15 zł, a ulgowy 12 zł.
Obok ścieżki z figurami dinozaurów, przygotowano też tor
quadowy dla starszych dzieci
i młodzieży, w wieku
od 8 do 14 lat. W dinoshopie można kupić ciekawe pamiątki
za kamienne pieniążki
DINO. Jedna moneta kosztuje 2
złote. Jak na posiłek, to tylko do jaskiniowej restauracji. Wprawdzie
befsztyka z dinozaura nie będzie,
ale smak zupy „Jaba, daba, doo!”
ten brak wynagrodzi.
Wkrótce wielkie otwarcie z
pompą!

(Karolina)
FOT. KAROLINA

Budynek teatru do rozbiórki
dwudziestu lat. Ogłosiliśmy przetarg
na wykonanie rozbiórki, i jak tylko uda
nam się znaleźć chętnego przedsiębiorcę
do tego zadania, obiekt zostanie zburzony – mówi Andrzej Reut, kierownik administracyjny Teatru im. C.K. Norwida
w Jeleniej Górze.
W minionym tygodniu z budynku
ściągnięto jeden z wystających elementów drewnianego gzymsu oraz
pozostałe szyby z okien.

(Angela)
FOT. ANGELA

Na miejscu obecnego budynku
najprawdopodobniej stanie planowany w
latach poprzednich parking.

O Karpaczu w Jilemnicach
Urocze czeskie miasteczko zespół „Złota Aura”, „KTK”, „Trio
gościło w drugiej deka- Rodziny Karpińskich”, Zbigniew
dzie lipca reprezentację Ciechowicz, młodzież gimnazjalna oraz Zespół
Karpacza, która zachwa„Ness”.
lała atrakcje kurortu pod
Była też
Śnieżką.
prezentacja
Impreza odbyła się w ramach
projektu „Karkonoskie letnie wieczory bez granic” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013.
Dzień Karpacza pozwolił
na prezentację ciekawych ludzi z polskiej strony Karkonoszy,
a także na umożliwienie Czechom
poznania lokalnych produktów i
potraw. Smakowało! Wystąpił

prac artystów z Karpacza pn. „Ma- informował Referat Promocji UM
lowane Góry”. – W trakcie imprezy w Karpaczu.
rozdawane były wydane w ramach
(quente)
projektu materiały promocyjne
FOT. UM
dotyczące naszego miasta: album
„Malowane Góry” oraz „Bajkowy
Przewodnik po Karpaczu” – po-

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

26 lipca 2010 r.

Przez nich zginęli ludzie
Marcin K. oraz Albert B., kierowcy busa przewożącego ludzi, oraz samochodu dostawczego, które 25 marca zderzyły się na jeleniogórskim
Zabobrzu, usłyszeli zarzuty
naruszenia zasad bezpieczeństwa i doprowadzenia do
wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku zderzenia
zmarły dwie osoby.

Dwa pojazdy: bus marki Mercedes sprinter i samochód dostawczy
mercedes vito, zderzyły się 25 marca
tego roku na obwodnicy na osiedlu Zabobrze na skrzyżowaniu Al.
Jana Pawła II, z ulicami Bacewicz
i Sygietyńskiego dziesięć minut po
godzinie 22.
Albert B. (22 lata), kierowca mercedesa vito tłumaczył policji, że się
zagapił i wyjeżdżając z ulicy pod-

porządkowanej od strony Sygietyńskiego w Jana Pawła II, nie widział
żadnego pojazdu. Jak pokazały
ekspertyzy jechał ponad 70 km na
godzinę. Z nadmierną prędkością
(ponad 90 km/h) w tym samym
czasie sunął obwodnicą Marcin K.
(29 lat), mieszkaniec Janowic Wielkich. Odwoził do domu osiemnastu
pracowników firmy Draexlmaier.
Jechał od ulicy Spółdzielczej w kierunku Kamiennej Góry.
Po zderzeniu się pojazdów mercedes vito został wyrzucony na
pobocze. Kierowcy nic się nie stało.
Bus siłą uderzenia wylądował na
poboczu, a część pasażerska uległa
częściowemu zmiażdżeniu. Jedna z
pasażerek, Halina K., w skutek doznanych obrażeń zmarła na miejscu.
Wypadku nie przeżyła też Iwona W.,
którą przewieziono do szpitala. W
bardzo ciężkim stanie do szpitala
trafiły też Jolanta M. i Beata P. Mniej

Sprawa Alberta B. z Jeleniej Góry, studenta Wyższej Szkoły Bankowości we Wrocławiu, który
kierował mercedesem vito i tuż przed kraksą wyjechał z ulicy podporządkowanej w Jana
Pawła II, została przekazana do rozpoznania. Dotychczas nie ustalono jednak daty pierwszej
rozprawy. Mężczyźnie postawiono zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa na
drodze i doprowadzenia do wypadku.
Dwóch mieszkańców Bogatyni w okresie żałoby narodowej zdjęło flagę Polski
i podeptało ją na oczach
sąsiadki.

tor żądał dla nich sześciu miesięcy
więzienia. Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze skierował sprawę do rozpoznania. Pierwsza merytoryczna
rozprawa odbędzie się 17 sierpnia.
Mieszkańcy Bogatyni (21 i 24
Chwilę później mężczyźni zostali lata) znieważyli flagę państwową 13
zatrzymani przez policję. Prokura- kwietnia br., trzy dni po katastrofie

25 marca po godz. 22 na Zabobrzu: trwa
akcja ratownicza
poważne obrażenia odniosło kilku
innych pasażerów busa.
Marcin K. usłyszał zarzut nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa na drodze przez nadmierną
i niebezpieczną prędkość, która
w Smoleńsku, w której zginęło 96
najważniejszych osób w państwie,
w tym: prezydent RP Lech Kaczyński
z małżonką,
Kompletne pijani mieszkańcy
Bogatyni najpierw ściągnęli flagę
z masztu i chcieli ją ukraść. Zobaczyła to sąsiadka przez okno, która

Pechowy piątek na Zabobrzu
Doszczętnie skasowany tył osobowego cinquecento oraz uszkodzenia autobusu kursowego PKS – to skutki piątkowej kolizji, do jakiej doszło rano na skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II i Bacewicz.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło 23 lipca o wione na czas remontu drogi znaki i Góra – Kołobrzeg jechał na wprost
godzinie 6.40. Kierowcy autobusu i ustawili się na niewłaściwych pasach aleją Jana Pawła II od strony centrum
fiata cinquecento źle odczytali usta- ruchu. – Autobus PKS relacji Jelenia miasta w stronę Wrocławia, ale zamiast jechać pasem ze znakami
nakazującymi jazdę na wprost,
zjechał na pas umożliwiający
tylko i wyłącznie skręt w prawo, w ulicę Bacewicz. Z kolei
kierujący fiatem cinquecento,
skręcał z Alei Jana Pawła II w
ulicę Bacewicz z pasa umożliwiającego jazdę na wprost, nie
zauważył autobusu i uderzył
w niego. Nikomu nic się nie
stało.
Policja uznała współwinę
kierujących. Kierowca fiata
został ukarany mandatem
karnym, natomiast prowadzący autobus odmówił przyjęcia
mandatu. Wytłumaczy się w
sądzie.
h

(Angela)
FOT. ŁUKASZ PŁOCKI

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Bo nie zauważył
auta
Czterysta złotych mandatu i punkty karne otrzymał od policji kierowca, który
wyjeżdżając w piątek po godz. 17 z ulicy
Sygietyńskiego nie ustąpił pierwszeństwa jazdy jadącej prosto ulicą Kiepury
kierującej volkswagenem i uderzył w nią.
Sprawca tłumaczył, że nie zauważył auta
poszkodowanej.

uniemożliwiła mu ocenę sytuacji i
doprowadzenie do zderzenia czołowo-bocznego. Mężczyzna przyznał
się do winy i w minionym tygodniu
poddał się ustalonej podczas przesłuchań karze, jednego roku i sześciu

miesięcy więzienia w zawieszeniu
na cztery lata próby.
Ponadto sąd nałożył na niego karę
grzywny w wysokości 2,5 tys. zł oraz
nakaz wypłacenia nawiązki osobom
poszkodowanym, a w przypadku

zmarłych, ich rodzinom, o łącznej
wartości 10 tys. zł. Wyrok nie jest
jednak prawomocny, a prokurator już
złożył wniosek o jego uzasadnienie.

(Angela)
FOT. ANGELA

Zdeptali flagę z kirem, mogą trafić za kraty
głośno zaczęła ich upominać. Wtedy
mężczyźni podeptali flagę i uciekli.
W innej części miasta Bogatynia zaczęli się awanturować, za co zostali
zatrzymani przez policję.

W tym samym czasie na komi- znom grozi kara grzywny, ogranisariat policji dotarła kobieta, która czenia wolności lub wiezienia do
była świadkiem znieważenia flagi jednego roku.
i złożyła oficjalne zawiadomienie i
popełnieniu przestępstwa. Mężczy(Angela)

Porządek od wewnątrz

Złe odżywianie ma ogromny wpływ na utratę zdrowia i przedwczesne starzenie się
organizmu. Jemy za szybko, za dużo, za tłusto i za słodko. Źle łączymy pokarmy i
stronimy od ruchu.
Kupujemy produkty gotowe, pełne szkodliwych substancji. Nie mamy
wypracowanej higieny prawidłowego spożywania posiłków i za rzadko
sięgamy po owoce i warzywa. W efekcie w ten sposób systematycznie
zatruwamy swój organizm, który nie jest w stanie wydalić tylu toksyn, ile
jest mu dostarczane. Toksyny gromadzą się we wszystkich narządach, w
szczególności w wątrobie, układzie pokarmowym, tkance tłuszczowej
i tkance nerwowej. Pierwszym stopniem zanieczyszczenia organizmu
jest chroniczne zmęczenie. Przy drugim dochodzą bóle głowy i stawów.
Potem atakują nas alergie, kamienie, torbiele, guzy, nawaga… Choroba
nowotworowa jest siódmym stopniem zanieczyszczenia organizmu.
Aby nie doprowadzić do takiego stanu należy reagować, gdy tylko pojawiają się sygnały ostrzegawcze – zmęczenie, bóle głowy czy ziemista
cera. Oczyszczanie, w największym skrócie, to działania prowadzące
do eliminacji toksyn z organizmu. Nie należy też zapominać o tym, że
aby efekt był trwały, zmianie powinien ulec tryb życia. Istnieje kilka powszechnie znanych sposobów oczyszczania organizmu, choć nie każdy z nich daje wszystkim stosującym identyczne rezultaty.
Najpopularniejsze są diety owocowo-warzywne. Aby oczyścić organizm z toksyn i przywrócić jego
prawidłowe funkcjonowanie powinny trwać około 10-20 dni. O ile diety tego typu mają wielu zwolenników, to przeciwne emocje budzą obecnie głodówki. Pozbawienie organizmu dowozu energii
z zewnątrz sprawia, że zaczyna on spalać zapas glukozy, a potem tłuszczów. To właśnie w tkance
tłuszczowej znajdują się ogromne ilości toksyn, które zostają uwolnione do krwi, by potem traﬁć z
pomocą systemów pokarmowego i wydalniczego na zewnątrz. Głodówka może jednak znacznie
osłabiać organizm i powodować szereg działań niepożądanych, dlatego prowadzona może być tylko i wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza. Takich wymagań nie stawiają suplementy diety dostępne
w aptekach bez recepty. Są to zazwyczaj, tak jak w przypadku preparatu Saluran (Vitana), kompozycje ziół.
Zawarte w Saluranie ekstrakty z korzenia mniszka lekarskiego, z ziela skrzypu i pokrzywy odwadniają organizm, usuwając jednocześnie nadmierne ilości toksycznych związków pochodzących z
wysoko przetworzonej żywności wraz z wodą. Jako, że nadmiar płynów jest usuwany wraz z moczem, co może prowadzić do ubytku magnezu, Saluran wzbogacono także o ten ważny pierwiastek. Na oczyszczanie organizmu warto spojrzeć kompleksowo i połączyć suplementację z dietą i
np. regularnymi wizytami w saunie. Pomocna będzie także zielona herbata, która jest najbogatszym
źródłem pomocnych polifenoli, a także dostarczanie organizmowi dużej ilości niegazowanej wody
mineralnej.
Kurację oczyszczającą organizm powinniśmy przeprowadzać cztery razy w roku – najlepiej w okolicach przełomów kolejnych pór roku. Regularne dbanie o organizm od wewnątrz zaowocuje poprawą samopoczucia, ładniejszym wyglądem cery i większą ilością energii.

Do wygrania 2 zestawy - suplement diety+długopis: wytnij kupon i przyjdź we
wtorek 27.07.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy
ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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GILBERTO GIL - „Banda
Dois”
wydawnictwo: Geleia
Geral/ Warner Music
Poland
Ten brazylijski pieśniarz, gitarzysta i kompozytor urodził się w
Salvadorze jako Gilberto Passos
Gil Moreira. Większość dzieciństwa spędził w Ituacu. Mając 10
lat zaczął uczęszczać do szkoły
muzycznej grając początkowo na
akordeonie. Gil zafascynował się
muzyką śpiewaka i akordeonisty
Luisa Gonzagi. W 1950 roku wraz
z rodziną powrócił do Salvadoru,
gdzie jeszcze w czasach szkol-

HUMOR / ROZRYWKA

nych założył swój
pierwszy zespół Os
Desafinados. Jednak
inspiracja muzyką
Joao Gilberto spowodowała o zmianie instrumentu na
git arę. Od t amtej
pory pokochał boss a - n ov ę . W 19 6 3
roku poznał kolejnego przedstawiciela
tego gatunku Gaetano Veloso, z którym
zaczął współpracować i występować,
w y d a j ą c w k ró t c e
wspólne nagrania.
Lat em 196 4 rok u

Porter i Lipnicka w Orient Expressie
Smaczne wydarzenie muzyczne szykuje się dla miłośników
brzmień z klasą. W klimatycznych wnętrzach restauracji
w budynku dworca głównego
zaśpiewają popularne gwiazdy
estrady.
John Porter i Anita Lipnicka. Tych
nazwisk fanom nie trzeba powtarzać.
On – zamieszkały w Polsce Walijczyk
– znany na rynku muzycznym już
od końca lat 70. XX wieku z różnych
interpretacji z krainy jazzu, rocka i poezji
śpiewanej. Ona – kultowa ex-wokalistka

grupy Varius Manx. Oboje związali się i
w duecie dali muzyce nową jakość podbijając serca fanów. Ich krążek „Goodbye”
uzyskał status złotej płyty.
Anita Lipnicka i John Porter zaśpiewają w Jeleniej Górze, w Karkonoskim
Salonie Sztuki „Orient Expres”, 13 sierpnia 2010 roku o
godz. 20. Patronem medialnym
wydarzenia jest,
między innymi,
redakcja „Jelonki.com”.

(quente)

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

JU LI A

M A R C EL

MATE US Z

OL GA

PAWEŁ

WERONIKA

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

POP ROCK & JAZZ
CONCHA BUIKA - „El
Ultimo Trago”
wytwórnia: Warner Music
Spain/ Warner Music
Poland
Urodziła się w 1972 roku w
Palma de Mallorca. Jej rodzina
pochodzi z Gwinei Równikowej, a
ona sama dorastała w środowisku
cygańskim w mieście Gitanos. Wyjazd do Londynu na studia aktorskie odmienił jej życie. Kluczowym
momentem zapoczątkowanej

kariery było zaproszenie przez
Pata Metheny’ego do nagrania
kilku utworów. Spodobał mu się jej
głos i wyjątkowa wrażliwość muzyczna. W latach 90. wzięła udział
w najróżniejszych muzycznych
przedsięwzięciach w tym także
komponując własne utwory.
Concha Buika zaczęła być rozpoznawalna.
Ta hiszpańska wokalistka o
wyjątkowo ciemnej karnacji zauroczyła pięć lat temu, kiedy to
pojawiła się jej debiutancka płyta
„Buika”. Niebawem na rynku po-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

wystąpił z całą plejadą gwiazd brazylijskiej
bossa novy na wieczorze otwierającym Vila
Velha Theatre.
Na początku lat 60.
głównym zajęciem muzyk a było komponowanie jingli do reklam
telewizyjnych. W 1965
roku przeniósł się do
S�o Paulo, gdzie odniósł
pierwszy znaczący sukces, kiedy jego piosenka
„Louvaç�o” została nagrana przez Elis Reginę.
Pier w szym solowym
przebojem Gilberto Gila
była piosenk a „ Aqu-

ele abraço” z 1969
r o k u . We wc z e snych latach 70.
miał spory udział
we wskrzeszeniu tradycy jnej
afro-brazylijskiej muzyki afoxe,
dołączył też do grupy Filhos de
Gandhi, w której mogli występować tylko ciemnoskórzy Brazylijczycy. Pod koniec lat 70. przeniósł
się do Afryki. Na ostatniej koncertowej płycie Gilberto Gila „Banda
Dois”(2009) gitarzysta wykonał
podczas koncertu w Teatrze Bradesco w Sao Paulo 28 i 29 września 2009 roku 16 kompozycji.
W niektórych utworach można
odnaleźć element y z Amer yki
Południowej m.in. sambę, forro

Dziś imieniny obchodzą ki w hicie „Baśka” wspominał,
wszystkie Anny i do nich że „…Ania miała styl”.
Znane jeleniogórskie imienkierowane są tradycyjne
niczki to m.in. Anna Dyba - piłżyczenia.

śpiewaczka sopranistka, Anna
Ragiel - wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej, Anna Skóra –
mezzosopranistka z zespołu Vocalis, Anna Szymańska - aktorka
Teatru Cinema w Michałowicach
oraz Anna Waraszko – piosenkarka.
Wszystkim Paniom i Dziewczynom obchodzącym imieniny
sk ł a d a my n a j s e rd e c z n i ej s z e ,
najcieplejsze życzenia spełnienia
marzeń, zdrowia i optymizmu.

POP ROCK & JAZZ
oraz afr yk ańskie brzmienia.
Wsłuchując się uważnie słychać
że Gilberto Gil dosłownie oczarował publiczność Teatru Bradesco
w Sao Paulo zarówno swoim
głosem jak i brzmieniem gitary,
którą trzymał przez lata pod biurkiem będąc Ministrem Kultury w
rządzie Luiza Inácio Luli da Silva.
Czego się nie robi dla ukochanej
muzyki, do której powrócił po
latach kariery politycznej.

Andrzej Patlewicz

Wszystkim Annom najlepszego!
Pamiętamy piosenki o Annie.
W latach 60. Blackout i Stanisław
Guzek (Stan Borys) wylansowali
przebój „Anna”. Czerwone Gitary zyskały wielką popularność
d z i ę k i d wó m ko mp o z yc j o m :
„Anna Maria” (1968) i „Anna
M.” (1972). W latach 70. Jacek
Lech miał swoją pieśń „Panna
Anna w moich snach”, a w
roku 1981 Halina Frąckowiak
w hołdzie dla Anny Jantar
nagrała piosenkę „Anna
już tu nie mieszka”. W
latach 80. Oddział
Zamknięty trafił na
radiowe list y przebojów z utworem „Andzia i ja” – podobnie jak
zespół Kult z songiem
„Do Ani”, a w 2002 roku
Rober t Gawliński z
zespołem Wil-

karka ręczna, Anna Gniadzik
- naczelnik wydziału organizacyjnego i kadr jeleniogórskiego
urzędu, Anna Fursewicz - szczypiornistka Klubu Piłki Ręcznej
Jelenia Góra, Anna Kosa – wokalistka zespołu „W tym sęk”, Anna
Ludwicka – aktorka Teatru im.
Norwida, Anna Papros – doradca
metodyczny nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej, Anna
Patr ys –

Redakcja Jelonki.com
FOT. JELONKA.COM

Anna to jedno z najpopularniejszych imion żeńskich pochodzenia
hebrajskiego, znaczy „łaska” lub
„wdzięk”. Prawdopodobnie wg kalendarza zachodniego daty imienin
są związane z urodzinami danych
święt ych. Wśród imion nadawanych nowo narodzonym dzieciom,
Anna zajmuje czternaste miejsce
w Polsce.

Od lewej: Anna Skóra, Anna Ludwicka,
Anna Kosa, Anna Waraszko, Anna Patrys,
Anna Szymańska, Anna Ragiel
jawiły się jej kolejne
albumy: „Mestizo The
Perfect Place’ (2005),
„Mamy Calling”, „Mi
Nina Lola” (2006),
„Nina de Fuego”
(2008). Na wszystkich tych krążkach
młoda śpiewaczka pokazała się również w
roli kompozytorki.
Wyst ąpiła na festiwalu Blue Note u
boku Rachelle Ferr e l l u z n a wa n ą z a
jedną z najbardziej
spontanicznych artystek współczesnej

sceny hiszpańskiej.
Jej najnowszy album
„El Ultimo Trago” to
efekt współpracy ze
słynnym kubańskim
pianist ą jazzowym
C h u c h o Va l d e s e m .
Jego fortepian idealnie spaja się z głosem
Buiki. Sesja nagraniowa miała miejsce
w studiu Abdala na
Kubie podczas której
zarejestrowano ok.
20 utworów, z czego 12 znalazło się na
płycie. Całość otwiera
„Soledad” a zamyka

„Vamonos”. Pozostałe kompozycje
to w większości utwory pochodzące z repertuaru meksykańskiej
pieśniarki Chaveli Vargas. Tym
albumem Buika składa hołd w 90.
rocznicę urodzin tej legendarnej
artystki, Buika zaadaptowała jej
utwory śpiewając je w nieco inny
sposób z towarzyszeniem fortepianu wielkiego Chucho Valdesa.
Drogi obojga artystów naznaczone są afrykańskimi korzeniami
ich przodków, a także ich pasja,
spontanicznością i nieskazitelnymi wykonaniami muzycznymi.

Andrzej Patlewicz

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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Brudy sumienia

że – choć to do niego nie podobne –

Stanął w mroku cuchnącej odchodami bramy i otarł zupełnie o samym sobie zapomniał.
Zrobiło mu się nieswojo. Jeleniej
pot z czoła. Czuł, że sam też wydziela niemiłą woń. Pot
i przeżycia minionych godzin zrobiły swoje. No i noc. Góra tonęła powoli w mroku lipcoLedwo przespana w zatłoczonym wnętrzu wieloosobo- wej, gorącej nocy. Echo przyniosło
wego pokoju w Hotelu Europejskim. Ziewnął rozejrzawszy się w koło. Musi się umyć! Ta potrzeba w tej chwili
okazała się najważniejsza w całej hierarchii.
zapraszała go do mieszkania swojego
dziadka Drzewieckiego, ale Jerzy
– choć w skrytości ducha bardzo
pragnął być blisko niej – odmówił
stanowczo. Wyczuł, że dziadek Drzewiecki raczej nie byłby zadowolony z
takiego gościa na noc. – Jeszcze nie
teraz, jeszcze za wcześniej.
Umówili się na następny poranek
przy Neptunie i pożegnali. Czule –
chyba tylko w głowie Jerzego. Tak
bardzo chciał uściskać Inge,
ale wstyd i zażenowanie okazały się silniejszymi. Ograniczył
się do spojrzenia
jej w oczy. Inge
po chwili uciekła
wzrokiem. Podali
sobie ręce przetrzymując wzajemnie
dłonie trochę dłużej
niż wymagałby tego
savoir vivre ledwie po
kilku
godzinach – przypadkowej zresztą
– znajomości.
I tylko poczuł jej zapach, kiedy
zniknęła w czeluści zdobnej bramy
złuszczonej kamienicy przy ulicy
Kopernika. Z otwartych potężnych
drzwi owiały go opary kapuśniaku
i ziemniaków smażonych na słoninie. Wtedy zdał sobie sprawę, że
przecież nie zarezerwował miejsca
odgłos pijackiego chóru. – Iiii jew hotelu! Ani w schronisku. Nigdzie. eeeeszcze jeden, i jeeeeeszcze raz!
Wydarzenia dnia tak go pochłonęły, – zawodząca melodia popłynęła z
któregoś okna wypełniając alkoho„Europa” jest jednym z najstarszych hoteli w mieście. Jego początki sięgają XVIII wieku, kiedy lową tonacją całą ulicę Kopernika.
to w miejscu, gdzie placówka stoi do dziś, zbudowano Karczmę Wojanowską. Obiekt był stale Śpiew przerodził się w bełkot toastu,
rypnęło jakieś stłuczone szkło. Podrozbudowywany, a w 1820 roku został przekształcony w Hotel „Drei Berge” (Trzy góry) w niesiony kobiecy głos wyrecytował z
nawiązaniu do trzech wzgórz okalających Jelenią Górę: Zamkowego, Rycerskiego i Fischera szybkością karabinu maszynowego
stek przekleństw. .
(dziś: Krzywoustego, Kościuszki i Partyzantów).
Wrzawa zlepionych wulgaryzmów
Największe inwestycje przeprowadzono w placówce na początku lat 20. minionego wieku.
i
zupełnie
niezrozumiałej słownej
Obiekt znacznie rozbudowano. W 180 pokojach mogło przenocować ponad 200 gości.
miazgi wylewała się z tych letnich
Powstały garaże, kręgielnia, kilka sal o rozmaitym wystroju (w tym kolonialna), kasyno
urodzin (a może imienin?) jednego z
gry, a także tarasy dachowe z muszlą koncertową (istnieją do dziś nieużytkowane). Po lokatorów centrum miasta. Po chwili
wojnie – przez krótki czas – Hotel Europejski (jak wówczas go nazwano) reklamowano jako coś przecięło powietrze spadając z
najnowocześniejszy obiekt w zniszczonym wojenną zawieruchą kraju. Ile w tym było prawdy? trzeciego (a może czwartego?) pięTrudno dziś ocenić. W Archiwum Państwowym zachowały się dokumenty poświadczające, tra. – Coś, a może ktoś? – przemknęło
przez myśl Jerzemu. Potężny trzask
że jedyna bomba, która w trakcie działań wojennych spadła na Hirscheberg, trafiła właśnie rozbijających się przedmiotów, z
we wspomniany hotel powodując zniszczenia części dachu. „Europejski” został też rozsza- których uderzył odór taniego wina i
browany i z powodu zaniedbań w zarządzaniu sięgnął niemal dna. Hotel został uratowany po woń sałatki warzywnej z majonezem
położył kres wątpliwościom mężprzekazaniu go w ręce dzierżawcy.

Jerzy nie znosił brudu. Nie znosił
też samego siebie za swoją pedanterię. Ileż to razy chciał pokazać, że
jest twardzielem. Jak jego koledzy!
Ale nie udawało mu się to nigdy.
Nawet w wojsku, od którego – ku
swojemu ubolewaniu – nie wymigał
się, zawsze – siłą przyzwyczajenia
– zabierał ze sobą grzebyk (choć
włosy miał ścięte na jeżyka), i nie
ruszał się nigdzie bez proszku do
zębów i szczoteczki. Miał też przy
sobie pastę do butów i małą szmatkę
do ich polerowania. Stał się przez to
pośmiewiskiem całego plutonu.
Szczęściem w nieszczęściu pewne
ćwiczenia w mrozie i śniegu przypłacił zapaleniem płuc. Choroba miała
przebieg lekki, ale wystarczyła jako
pretekst, by – dzięki znajomemu
lekarzowi i odpowiedniemu argumentowi w kopercie – Jerzy już do
koszar nie wrócił. Zyskał, co prawda,
tylko odroczenie tej potwornej przygody pośród nieznanych, obcych i
zupełnie oderwanych od jego rzeczywistości facetów. Ale jakoś – nie
wiedzieć dlaczego – Ludowe Wojsko
Polskie o nim zapomniało…
Koszarowe trudne chwile przypomniał sobie minionej nocy. Romantyczny spacer z Inge zupełnie
zabił racjonalne podejście do życia
Jerzego, który – w uniesieniu uczuć
zupełnie zapomniał, że w Jeleniej
Górze nie miał dokąd pójść się przespać. Wprawdzie dziewczyna usilnie

czyzny. Na bruku
wylądował właśnie
obrus z całym stołowym wyposażeniem
biesiady, która – jak
widać – komuś się
nie spodobała.
– A teraz, k****!
Wy********lać mi
stąd, ale to już! Nie
będziesz mi, sukinsynie tych łazęgów do
chałupy sprowadzał!
I wyżerał mi sałatki!
– Jerzy rozpoznał
ten sam perlisty głos,
sopran prawie, co
wcześniej strzelał
przekleństwami.
– Zooofia, ależ ci proszy, ni przy
ludziach, późni pogadamy – pijacki
lwowski bełkot adresata wiąchy
pozwolił Jerzemu wyobrazić sobie
całą – komiczno-smutną – sytuację

faceta zaskoczonego przez własną
żonę podczas libacji z kumplami.
– Dobrze, że tylko podczas libacji –
uśmiechnął się krocząc nieśmiało w
stronę centrum. Tam widział hotel.
Musi być jakiś hotel. Przecież nie
będzie spał na ławce. Albo w bramie.
No, w ostateczności pójdzie na
dworzec. Albo
będzie całą
noc zwiedzał
miasto.
O hotel zapytał starszego
mężczyznę,
który z pustą
siatką drobnym krokiem
przemierzał
główną ulicę.
Odpowiedź
zagłuszył nadjeżdżający tramwaj. Miejscowy obruszył się, że Jerzy nie dosłyszał jego
wskazówki. – Głuchyś pan, czy jak?
– mruknął. – Do hotelu, panie, tam –
o tam – krzyknął, aż Jerzy podskoczył
w przestrachu. – Eu-ro-pe-jski! – wysylabizował dziadek, jakby mówił do
małego dziecka lub cudzoziemca, co
nie umie po polsku. Odwrócił się na
pięcie i zniknął w mroku rozjaśnionym skromnym bardzo światłem
lamp (już elektrycznych) i ledwo co
świecących witryn sklepowych. Przybysz wzruszył ramionami. I poszedł
we wskazanym kierunku.
W hotelowym wnętrzu uderzyła
go zawiesina dymu tytoniowego,
zupy ogórkowej i jakiegoś mięsa
smażonego na zjełczałym tłuszczu.
Zapach wielkiego świata prowincji
– pomyślał. Wzrok jego od razu przykuła kartka z napisem koślawymi, ale
dużymi literami: WOLNYCH MIEJSC
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BRAK. Spojrzał na recepcjonistę, żylastego faceta, któremu niezbyt miło
z oczu patrzyło. Pewnie – jak trzeba
– robił też za wykidajłę. Sądząc po
odgłosach z restauracji w pomieszczeniu obok – nieco tylko bardziej
cywilizowanymi od echa pijackiej
burdy z ulicy Kopernika – goryl zza
recepcyjnej lady nie narzekał na brak
dodatkowych zajęć. Jednak – choć z
restauracji dobiegały podniesione i
bardzo bełkotliwe głosy – facet stał
niewzruszony. Widać – nie było
jeszcze powodu do niepokoju.
– Czytać nie umi? – wypluta bez
emocji odpowiedź wyprzedziła pytanie Jerzego.
– Kto?
– Na jak kto!? No on – z pogardą
wskazał gościowi jego własną osobę.
Jerzy zmierzył siebie sam wzrokiem.
– Ja, no umiem, umiem. Widzę,
że nie macie wolnego pokoju. Ale
chciałem zapytać, czy… Czy może
zna pan jakiś inny, no inny, hotel,
gdzie mają… – nieśmiało bąknął
Jerzy usiłując nie myśleć, co by się
stało, gdyby znalazł się w potężnych
łapskach tego draba.
– Konkurencji nie polecam! To jest
najlepszy hotel w mieście – mruknął
przepitym basem goryl i znów
przewiercił Jerzego na wylot swoimi
malutkimi, ale bystrymi oczkami.
Jerzy wzruszył ramionami i odwrócił się na pięcie chcąc wyjść
w poszukiwaniu szczęścia gdzie
indziej.
– Mam jedno łóżko w dwunastce! – bas wielkoluda osadził go w
miejscu. Spojrzał nieśmiało w stronę
lady recepcyjnej. Goryl uśmiechnął
się pokazując wyraźną szczerbę
w klawiaturze uzębienia. Jerzy
odwzajemnił uśmiech nieszczerym
grymasem. – Pięć dych się należy.
Z góry płatne. Teraz albo… won! –
dodał recepcjonista złowieszczym
szeptem. Jerzy automatycznym
ruchem sięgnął do kieszeni. Zawsze
nosił pieniądze luzem i to w kilku
miejscach. Wbrew swojej pedanterii.
– Jak cię będą chcieli, synu, okraść, to
ci nigdy wszystkiego w ten sposób
nie zabierą! – usłyszał radę swojej

babci Domiceli Kasztelańskiej, która
była jego wierną opiekunką w dzieciństwie i wczesnej „młodzieńczości”
. Położył na kontuarze „górala”.
Żylasty facet błyskawicznym ruchem sprzątnął banknot. – Pokój
279. Klucza nie ma. Tam ktoś już jest.
A pójdzie prosto na piętro, potem w
prawo, za dużymi drzwiami w lewo,
potem jakieś 20 metrów prosto, a za
rogiem będą jeszcze jedne drzwi, to za
tymi – korytarzem w prawo i małymi
schodami na piętro – wymruczał
chrapliwym basem recepcjonista z
sarkastyczną radością patrząc się
na rosnące oczy swojego gościa. – Że
niby jak? W prawo, w lewo, drzwi… i
na górę? – przebąkiwał Jerzy.
Ostatnie słowa zagłuszył potężny
huk. Przez wahadłowe drzwi restauracji wyleciała klekocząc zbroja… rycerza a tuż za nią facet, który – lotem
koszącym – „przeleciał” na holem
i wyrżnął głową o ściankę recepcji.
Goryl z zadziwiająca sprawnością
znalazł się raptem na środku korytarza, a rozpędzony inny facet, który
zamierzał skopać leżącego na podłodze przeciwnika, zderzył się z twardą
pięścią wykidajły. Pełne blizn oblicze
zalała krew. Facet jednak nie runął,
tylko przybrał bojową postawę – niczym w ringu – i czarując pięściami
patrzył się przekrwionymi ślepiami
w faceta z recepcji. – Pani Marysiu,
pani na milicję zadzwoni! – ryknął
żylasty i celnym uderzeniem powalił
awanturnika.
– Niech zmyka do tego pokoju,
chyba nie chce za świadka być!
Władza zaraz tu będzie. Aha, no i dwa
łóżka wolne będą. Ci o! – wskazał na
mamroczących coś leżących – też
byli z pokoju 279. Raczej nie wrócą
na noc… – dodał grobowym tonem
zwracając się do Jerzego. Zagubiony
gość truchtem pobiegł w stronę
wskazanego korytarza. Dobiegł go
daleki dźwięk syreny milicyjnego
radiowozu.

Konrad Przezdzięk
FOT. WWW. WROCŁAW
HYDRAL.COM
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Gastroskopia

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

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

Bardzo często proponując w
gabinecie lekarskim lub szpitalu wykonanie gastroskopii,
reakcja pacjenta waha się od
strachu po zdziwienie. Dzieje
się tak dlatego, że w dużej
liczbie przypadków pacjent nie
wie na czym badanie polega
lub spotkał się z krążącymi
pogłoskami o bardzo bolesnym jego przebiegu. Z całą
pewnością mogę stwierdzić
(nawet z mojego własnego
doświadczenia), że badanie
to nie jest bolesne lecz tylko
nieprzyjemne, a jego wartość
diagnostyczna jest ogromna.
W tym artykule postaram się
Państwu przybliżyć technikę
wykonania badania, wskazania oraz w jaki sposób trzeba
się do niego przygotować.
Co to jest gastroskop?
Historia endoskopii sięga dosyć odległych czasów, bo końca IX wieku, gdy

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

polski profesor Mikulicz pierwszy raz
obejrzał wnętrze żołądka człowieka.
Badanie takie w owych czasach było
bardzo trudne i uciążliwe dla pacjenta,
ponieważ wykonywano je za pomocą
sztywnej metalowej rury wprowadzonej
do żołądka przez przełyk. Dokładna ocena ścian żołądka również nie
była możliwa, ponieważ przy pomocy
sztywnej rury niemożliwe było dotarcie
do trudno dostępnych okolic żołądka,
nie mówiąc już o dwunastnicy. Z tych
powodów technika ta rozwijała się
bardzo powoli.
Tak naprawdę technika gastroskopii
instrumentami giętkimi rozwinęła się
dopiero od końca lat pięćdziesiątych,
kiedy wprowadzone do użycia zostały
światłowody. Są to bardzo cienkie i giętkie włókna szklane mające zdolność do
przesyłania światła, a więc także obrazu,
które łączy się ze sobą formując grubsze
wiązki. Gastroskop zbudowany jest
właśnie z takiej wiązki światłowodów
zamkniętych w osnowie z giętkiego
tworzywa odpornego na środki dezynfekujące długości około 100 cm i średnicy
od 7 do 12 mm z układami optycznymi
umożliwiającymi przesyłanie obrazu
na każdym z końców. Oprócz włókien
optycznych wzdłuż gastroskopu biegną
zazwyczaj dwa kanały: wodno-powietrzny i zabiegowy. Kanał wodno-powietrzny służy do doprowadzenia do żołądka
za pomocą elektrycznej pompki powietrza, które rozdymając żołądek niwelują
jego fałdy umożliwiając dokładną ocenę
wszystkich okolic. Tym samym kanałem
można doprowadzić także wodę, którą
można spłukać np. zabrudzoną śluzem
część optyczną. Kanał operacyjny,
zwany także biopsyjnym umożliwia
wprowadzanie do żołądka różnorakiego
rodzaju instrumentów zabiegowych jak
np. szczypczyki biopsyjne, koszyczki do

usuwania ciał obcych, pętelki tnące
do usuwania polipów oraz np. sondy
ultradźwiękowe. Giętkość tych instrumentów sprawiła, że wszystkie okolice
żołądka i większa część XII-cy stała się
dostępna dla dokładnej oceny, a dzięki
kanałom zabiegowym możliwe jest
przeprowadzenie zabiegów oraz pobieranie celowanych wycinków śluzówki z
podejrzanych o patologię miejsc do badania histopatologicznego. Można zatem
stwierdzić, że obecnie endoskopia stała
się metodą diagnostyczno-leczniczą.
Jakie są wskazania do wykonania gastroskopii ?
Wykonanie gastroskopii umożliwia
nam ocenę przełyku, żołądka i dwunastnicy- jej opuszki oraz części zstępującej ze
znajdującą się tam brodawką Vatera (jest
to miejsce ujścia przewodu żółciowego).
Oceniana jest nie tylko błona śluzowa
tego odcinka przewodu pokarmowego
ale także jego motoryka i elastyczność
ścian. Dzięki połączeniu techniki endoskopowej i rentgenowskiej możliwe
stało się uwidocznienie dróg żółciowych
oraz usuwanie z nich powstających tam
kamieni. Bardzo dużą rolę odgrywają
także zabiegi endoskopowe. Możemy
bez trudu usuwać polipy występujące
w badanym odcinku, tamować krwawienia z żylaków przełyku i wrzodów
żołądka i dwunastnicy, podwiązywać
żylaki przełyku i wstrzykiwać w nie
tzw. środki obliterujące, które powodują
ich zbliznowacenie niejednokrotnie
likwidując w ten sposób stan zagrożenia
życia. Przy pomocy endoskopu zakłada
się także protezy w miejsca, które w
przebiegu choroby zostają zwężone
utrudniając przemieszczanie się pokarmu lub blokują odpływ żółci np. w
chorobach nowotworowych. Niektóre
typy gastroskopów wyposażone są w
sondę ultradźwiękową, dzięki której
dokładnie można ocenić np. rozległość

nacieku nowotworowego, stan okolicznych węzłów chłonnych co znacznie
polepsza planowanie dalszej diagnostyki
i terapii.
Wskazania do wykonania gastroskopii są więc bardzo szerokie od bólów
w nadbrzuszu mogących sugerować
powstałe w początkowym odcinku przewodu pokarmowego nieprawidłowości
do diagnostyki i monitorowania leczenia
choroby wrzodowej, nowotworowej i
krwawień.
Czy badania takiego należy się
obawiać?
Krążą wśród pacjentów plotki o
wręcz strasznym i niesamowicie bolesnym przebiegu badania. Sam miałem
wykonaną gastroskopię z pobraniem
wycinków i mogę powiedzieć, że jest
ona zupełnie niebolesna, a tylko nieprzyjemna. Pacjent w trakcie badania może
mieć przykre doznania jak odruchy
wymiotne, kaszel i odbijanie. Częściej
w taki sposób reagują osoby młode. Z
moich własnych obserwacji wynika, że
można osłabić je poprzez miarowe i głębokie oddychanie. Bardzo wrażliwym
osobom można podać środek uspokajający. Po zakończeniu badania pacjenci
często stwierdzali, że spodziewali się
czegoś gorszego. Zwykle gastroskopia
diagnostyczna trwa około 5 minut.
Czas ten może się jednak wydłużyć, gdy
zachodzi konieczność pobrania wycinków, ostrzykiwania miejsc krwawienia
usuwania polipów itp.

Lek. Med. Mirosław Fic
NZOZ Karkonoskie
Centrum Medyczne

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

Rumień to pierwszy
z objawów

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

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

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

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

Wbijają się w skórę, wysysają krew i przenoszą groźne choroby – mowa o kleszczach,
które na ludzi i zwierzęta czają się nie tylko w lasach, ale i na łąkach i parkach. Można
się jednak przed nimi ustrzec. Jak? Szczepionką, odpowiednim strojem i unikaniem ich
skupowisk.
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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
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Maja Włoszczowska nie zwalnia
Nie bez problemów rozegrano przed t ygodniem
Mistrzostwa Polski Cross
Country w Wałbrzychu. Padający w niedzielę deszcz
kazał zmodyfikować trasy
organizatorom zawodów.
Tego dnia rywalizację kobiet
w kategorii elita wygrała
Maja Włoszczowska.

Mordercza wspinaczka

Tradycyjnie, 15 sierpnia zawodnicy podejmą morderczą
wspinaczkę wprost z kowarskiej starówki na wysokość
1046 m n.p.m. do malowniczo
położonej wioski Mala Upa na
Przełęczy Okraj. Tego dnia po
raz trzynasty odbędzie się w
Kowarach sportowa impreza
pod nazwą „Kolarski Wjazd
Kowary – Okraj”. Imprezę organizuje Miasto Kowary wspólnie
ze Stowarzyszeniem Sportowo
– Społeczno – Kulturalnym
PRO Kowary. Aby zgłosić swoje
czynne uczestnictwo należy
zapoznać się z regulaminem
wyścigu i wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie
internetowej www.kowary.pl.

(arec)
FOT. TOMASZ
RACZYŃSKI

Dostali rajdową lekcję
Jeleniogórzanie Tomasz
Zawadzki i Bartosz Smętek wzięli udział w kolejnej
edycji RallyLandu, a Marcin
Stywryszko i Łukasz Bułat
wystartowali w 45 Rajdzie
Krakowskim.

K

z niej wyniesiemy.
Mamy wspaniałe wsparcie
od wielu fantastycznych
ludzi i firm,
dzięki czemu
myślę, że ciężką
pracą, pewnego dnia
odwdzięczymy się im wszystkim za
pomoc, dowożąc do mety podium,
które nie wątpliwie jest sporym wyzwaniem. Jednak do osiągnięcia nie

2010. Poprzednio jeleniogórzanie
zajęli odpowiednio 6 i 24 miejsce.
Jeleniogórska załoga jest zadowolona z ostatniego startu – Jestem w
pełni usatysfakcjonowany naszym
wynikiem. Wszystko zagrało jak
należy i praktycznie nie ma na co
narzekać. Auto nie zawiodło, a my
oprócz paru drobnych błędów pojechaliśmy w miarę sprawnie i szybko.
Mamy następną lekcję rajdowania
za sobą i mam nadzieję, że zarówno
ja, jak i Bartek po raz kolejny sporo

Tym razem Tomasz Zawadzki i
Bartosz Smętek zajęli 6 miejsce w
klasie 3 i 25 w klasyfikacji generalnej
5 Eliminacji RallyLand WRC Puchar
E

W sobotę miał się odbyć Letni Bieg do Kotła Łomniczki.
Z powodu trudnych warunków atmosferycznych imprezę
przeniesiono. Bieg ostatecznie
odbędzie się 7 sierpnia. Zawodnicy wystartują z Orlinka (800
m.n.p.m.). Metę zlokalizowano
przy Schronisku nad Łomniczką
(1000 m.n.p.m.). Trasa wyścigu
o dystansie 3 km powiedzie szlakiem im. dr M. Orłowicza.

bo jechałyśmy w trójkę.
Potem odjechałam i starałam się dojechać do mety
swoim tempem, kontrolując sytuację. Jedynym
minusem tej wymagającej, trudnej technicznie i
godnej Mistrzostw Polski
trasy, był nadmiar chodzenia, ale to wynikało z
warunków pogodowych
– powiedziała portalowi
wałbrzyszek.com Maja
Włoszczowska.
Drugie miejsce zajęła
Aleksandra Dawidowicz
ze stratą 56 sekund do
Mai. Trzecia była Anna
Szafraniec. W rywalizacji
mężczyzn w elicie najlepszy był Marek Galiński,
który był lepszy o 1 minutę
i 29 sekund od Marka
Konwy.
W rywalizacji juniorów
9 miejsce zajął Michał
Grynienko z Lechii Piechowice.

Z powodu padającego deszczu
organizatorzy musieli zrezygnować
z najbardziej stromych zjazdów i
podjazdów, które stały się praktycznie nie przejezdne.
Gdy rozpoczęła się rywalizacja
kobiet w kategorii elita, deszcz
przestał padać. Wyścig zdominowały
zawodniczki CCC Polkowice. Jako
pierwsza na mecie pojawiła się
Maja Włoszczowska, która z czasem
1:30:02 czwarty raz z rzędu wywalczyła tytuł Mistrza Polski MTB. To
już trzeci złoty medal utytułowanej
zawodniczki w tym sezonie.
– Było ciężko, ale cieszę się z takiej
pogody, ponieważ prawdopodobnie
w takich warunkach będą rozegrane
tegoroczne mistrzostwa świata. Na
pierwszym okrążeniu było trudno,
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Posadowską. W klasie 2 Piotr Haltaś i Łukasz
Jakubowicz (VW Polo) byli lepsi od Jarosława
Wysockiego i Daniela Iwanowa (Suzuki Swift).
W klasie 3 najlepsi okazali się Marcin Jóźków
i Piotr Janicki (Honda Civic). Drugie miejsce
przypadło w udziale Piotrowi Czypionkowi i
A

M

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26

RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

Przed tygodniem w Karpaczu
rozegrano II edycję tegorocznego Mountain Marathonu. Do
mety zlokalizowanej na Śnieżce
dobiegło 167 biegaczy górskich.
Nie zabrakło zawodników z
polskiej czołówki. Zwycięzcą
tegorocznego Śnieżka Run 1602
okazał się brązowy medalista
Mistrzostw Polski Miłosz Szcześniewski z LLKS Osowa Sień,
który zdobył najwyższy szczyt
Karkonoszy w czasie 1:04:11.
Wśród pań triumfowała Izabela
Zatorska z Montrail CW-X Team
z czasem 1:22:13. W rywalizacji
mężczyzn 5 miejsce w kategorii
seniorów wywalczył Maciej Kalawski z Bolesławca. W kategorii
weteranów 4 miejsce należało
do Zbigniewa Pleśniarskiego z
Karpacza, a 7 do Piotra Kwiatuszewskiego z Kowar. Kolejna
edycja Mountain Marathonu
odbędzie się 14 sierpnia w Piwnicznej Zdroju.

A

Przed tygodniem została rozegrana również 5
Runda Samochodowych Mistrzostw Jeleniej
Góry w Konkursowej Jeździe Samochodem.
W klasie 1 zwyciężyli, jadący Fiatem CC,
Marcin Kmiołek i Krzysztof Krupa, którzy
wyprzedzili Joannę Kaszowską i Danutę

#F[QBUOZEPKB[EXTUSFÞFNJFKTLJFK
;BLVQZOBUFMFGPO
0EQBMBOJFBVUB
1S[FTZLJLVSJFSTLJF
0EQSPXBE[FOJFBVUB
0CTVHBJNQSF[PLPMJD[OPyDJPXZDI
1S[ZEBMT[ZDIXZKB[EBDIOFHPDKBDKBDFO

Biegiem na Śnieżkę

ma rzeczy nie możliwych. Do końca jeszcze niestety nie wiem. Mam
sezonu pozostały jeszcze bodajże 3 jednak nadzieję, że do tego momentu
rundy. Nato- znajdziemy jeszcze trochę czasu na
to by się do niej dobrze przygotować
– powiedział jeleniogórski
rajdowiec.
W 45 Rajdzie Krakowskim, będącym 5 rundą
Rajdowego Pucharu
Polski, jeleniogórska
załoga Marcin Stywryszko/Łukasz Bułat
zajęła 22 miejsce w
klasyfikacji generalnej.
miastmy
(arec)
mamy w
FOT. TOMASZ
planach jeszcze
RACZYŃSKI
tylko jedną z nich - którą dokładnie
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Anicie Małeckiej (Opel Corsa). W klasie 4 z
kolei triumfowali Krzysztof Dzięciołowski i
Ryszard Dzięciołowski (Renault Twingo GT),
za którymi uplasowali się Maciej Jary i Marcin
Karp (Nissan Suny).

(arec)
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Tydzień pod znakiem sparingów
tuzjowanego Wojciecha Bijana, a
trener wypróbował nowe ustawienie
z trzema obrońcami. Już po 2 minutach gry Piast Zawidów prowadził
1:0. Później inicjatywę przejęły
Karkonosze, spychając rywali na
ich połowę boiska. Jeleniogórzanie nie potrafili jednak stworzyć
zbyt wielu groźnych sytuacji i
pierwsze 45 minut zakończyło się
prowadzeniem Piasta.
W drugiej części gry
wejście na boisko
Kot arby i Walczaka ożywiło
grę z przodu.
Efektem była
bramka Krupy w 50 minucie. 10 minut później
przed szansą
na zdobycie
bramki ponownie stanął Piast,
jednak rzut karny znakomicie
wybronił Robert
Winogrodzki.
W 65 minucie
po strzale głową Krupy piłka znów znalazła się siatce
Piasta. Bramka nie została jednak
uznana, ponieważ sędzia dopatrzył
się pozycji spalonej. W 70 minucie
arbiter nie miał już wątpliwości,
gol został prawidłowo zdobyty, ale
swoje konto bramkowe powiększyli
zawidowianie.
W końcówce spotkania Karkonosze zepchnęły rywali w obręb
ich pola karnego. Kolejne akcje
jeleniogórzan nie przynosiły jednak
efektu, aż do 85 minuty. Wówczas
w polu karnym znakomicie znalazł
się Walczak, który wyrównał na
2:2. Podopieczni Tomasza Lizaka
próbowali jeszcze wyjść na prowadzenie, ale spotkanie ostatecznie
zakończyło się remisem.

Pracowity czas mieli pił- w obronie Karkonoszy. W 32 minukarze Karkonoszy Jelenia cie było już 4:0. Napastnik Górnika
Góra, którzy rozegrali cztery przyjął piłkę w polu karnym i lekkim
mecze sparingowe. Podopieczni Tomasza Lizaka
Karkonosze Jelenia Góra – Piast Zawidów
zmierzyli się z zespołami
grającymi w różnych klasach 2:2 (0:1)
rozgrywkowych – od III ligi Bramki dla Karkonoszy: Krupa, Walczak
Karkonosze: Winogrodzki, Wawrzyniak, Ropo okręgówkę.
dziewicz (Polak), Siatrak, Chrząszcz, Kogut
W miniony poniedziałek jeleniogó(Kotarba), Malinowski, Durlak (Walczak),
rzanie zmierzyli się z przebywającym
Sobczak (Rudnicki), Krupa, Kowalski.
na obozie w Karpaczu trzecioligowym Górnikiem Konin. Spotkanie
zakończyło się przed czasem po
przepychankach, w których wzięli
udział zawodnicy obydwu drużyn.
Górnik rozpoczął bardzo dobrze,
wychodząc na prowadzenie już na
początku meczu. Kolejne bramki
padły w 17 i 18 minucie po błędach

Karkonosze Jelenia Góra – Górnik Konin
3:4 (1:4)
Karkonosze I skład: Winogrodzki, Wawrzyniak, Bijan, Rodziewicz, Siatrak, Chrząszcz,
Durlak, Pietrzykowski, Kogut, Kowalski,
Krupa.
Rezerwowi: Malinowski, Walczak, Polak,
Jurkowski, Rudnicki, Kotarba, Hahn,
Sobczak, Kocot, Paszkowski, Kik.

z Woskarem Szklarska Poręba.
Trener Tomasz Lizak sprawdził
przydatność do gry w pierwszym
składzie zawodników grających dotychczas w juniorach oraz piłkarzy
testowanych.
W sumie w wyjściowym składzie
w czwartkowym sparingu zagrało 6
młodych zawodników. Przy prowadzeniu 3:0 Tomasz Lizak zdjął z boiska zawodników z podstawowego
składu i wprowadził kolejnych juniorów. – Dali sobie strzelić bramki, ale
też dwie ładne zdobyli – powiedział
po meczu Tomasz Lizak.
Czwartkowy mecz został rozegrany na boisku w Starej Kamienicy.

Pogrom w Wojcieszowie

Dużą skutecznością wykazali się
piłkarze Karkonoszy w sobotnim
spotkaniu sparingowym. Podopieczni Tomasza Lizaka pokonali w Wojcieszowie miejscowego Orła 7:1.
Z powodu kontuzji Roberta Rodziewicza i Wojciecha Bijana trener
Lizak musiał poszukiwać nowych
rozwiązań w obronie. W sobotnim
meczu nie zagrał także Marek
Siatrak, ale jako boczny obrońca
dobrze spisał się Paweł Walczak,
który był bardzo aktywny na skrzydle i często włączał się do akcji
ofensywnych.
Po pierwszych 45 minutach gry
jeleniogórzanie prowadzili 3:1 po
dwóch bramkach Kowalskiego i
jednej Krupy. Po zmianie strona na
listę strzelców wpisał się Ernest Polak, dwóch młodzieżowców – Julian
Rudnicki i Sławomir Sobczak oraz
Marcin Krupa.
W efekcie Karkonosze odniosły
wysokie zwycięstwo nad 9. zespołem jeleniogórskiej okręgówki.
Z postawy zespołu zadowolony
był trener Lizak, który stwierdził
po meczu, że drużyna powoli się
krystalizuje.

Banaszak zadecydował o
przerwaniu meczu i drużyna
z Wielkopolski opuściła boisko w
Kowarach. Jeleniogórzanie rozegrali
wewnętrzną grę kontrolną.
Warto wspomnieć, że obydwa
zespoły zagrały przeciwko sobie
w rozgrywkach II ligi. W sezonie
1997/1998 KemBud Jelenia Góra
wygrał u siebie z Aluminium Konin
3:1, by na wiosnę przegrać na terenie
rywala 0:3. W sezonie 1998/1999
na jesieni jeleniogórzanie znów
ulegli w Koninie 0:3, ale na wiosnę
zwyciężyli 1:0.
Zespół Górnika Konin w sezonie
technicznym uderzeniem przelobował Roberta Winogrodzkiego. Jeszcze 2009/2010 zajął 3 miejsce w rozgrywprzed przerwą bramkę na 4:1 zdołał kach III ligi kujawsko-pomorskostrzelić Mateusz Durlak.
wielkopolskiej.
ły kolejny
Po zmianie stron z dobrej strony
sparing. Podopieczni
pokazali się młodzi zawodnicy jeleTomasza Lizaka zmierzyli
niogórskiego klubu. W 50 minucie
Woskar Szklarska Poręba – Karkonosze się z beniaminkiem rozgrywek IV
bramkę na 4:2 po dośrodkowaniu
ligi, Piastem Zawidów.
Arec
Jelenia Góra 5:5
z prawej strony zdobył Sławomir
Jeleniogórzanie
zagrali
bez
konFOT.
TOMASZ
W zespole jeleniogórskim zagrali: WinoSobczak. 5 minut później KarkonoKlasa z Woskarem
RACZYŃSKI
grodzki, Rodziewicz, Jurkowski, Siatrak,
sze zdobyły kolejnego gola. W polu
Następnego dnia - w czwartek,
Kotarba, Han, Durlak, Gajowniczak, Krupa,
karnym piłkę przejął Konrad Kogut
Orzeł Wojcieszów – Karkonosze Jelenia Karkonosze rozegrały sparingu
i uderzeniem w prawy róg nie dał
Kwak, Rudnicki, Pietrzykowski, Paszkowski,
Góra 1:7 (1:3)
szans bramkarzowi Górnika.
Kik, Gałuszka.
Karkonosze: Winogrodzki, Wawrzyniak,
Nie będzie łatwo
Na tym emocje sportowe się zakońPolak, Walczak, Jurkowski, Chrząszcz,
Kolejny mecz sparingowy Karkonosze rozegrają w środę (28 lipca) w Dziwiszowie. Tym razem
czyły. Po kolejnym ostrym zagraniu
Malinowski, Durlak, Pietrzykowski, Krupa,
koninian pomiędzy zawodnikami Remis z beniaminkiem
rywalem jeleniogórzan będzie miejscowy Piast. Następnie w sobotę podopiecznych Tomasza
obydwu drużyn doszło do przeW ubiegłą środę na boisku w
Kowalski, Kogut, Sobczak, Han, Rudnicki.
Lizaka czeka trudna wyprawa do Świdnicy na spotkanie z Polonią/Spartą.
pychanek. W efekcie trener Jerzy Dziwiszowie Karkonosze rozegra-

ROSNĄ SZANSE NA CENTRUM TRENINGOWE
Jest coraz bardziej prawdopodobne, że Jelenia Góra
będzie gościła drużyny biorące udział w Euro 2012.

czą, że już niebawem będzie ją
można ogłosić jako pewnik. Według
gazety w ubiegłą środę w stolicy Karkonoszy pojawili się przedstawiciele
UEFA, którzy sprawdzali kwestie
Na razie jest to informacja nieofi- związane z bezpieczeństwem wokół
cjalna podana przez Polskę Gazetę stadionu przy Złotniczej oraz w
Wrocławską, ale władze miasta li- Pałacu Wojanów.

Wiosenna wizyta przedstawicieli UEFA w Jeleniej
Górze

Już we wrześniu ma się ukazać
katalog zawierający oferty 20 centrów pobytowych, który zostanie
rozesłany do wszystkich federacji
piłkarskich w Europie. Reprezentacje, które wezmą udział w turnieju
wybiorą miejsca, w których będą
mogły przygotowywać się do meczów.
Na ewentualny wybór Jeleniej
Góry władze miasta są przygotowane. Jak powiedział w rozmowie z
Polską Gazetą Wrocławską zastępca prezydenta Miłosz Sajnog, już
wybrano wykonawcę przebudowy
stadionu przy ul. Złotniczej, a w
budżecie zarezerwowano środki
potrzebne do wykonania inwestycji.
Jak będzie wyglądał stadion jeszcze
nie wiadomo. Do połowy września
inwestor ma przedstawić dwie koncepcje przebudowy obiektu.

(arec)
FOT. ROBERT IGNACIAK

Koszykarskie trójki zagrają na Orliku
Miłośnicy koszykówki będą
mieli okazję wziąć udział w
kolejnym turnieju Trio Basket.
Tym razem zawody organizuje Międzyszkolny Ośrodek
Sportu w Jeleniej Górze.
Turniej będzie trwał trzy dni. 30 lipca
zmierzą się zespoły grające w kategorii
szkół podstawowych – urodzeni w 1997
roku i młodsi, 31 lipca zagrają gimnazja – urodzeni w 1994 roku i młodsi,
a 1 sierpnia do rywalizacji przystąpią
zespoły w kategorii open.
Każdy zespół powinien liczyć maksymalnie 5 osób – chłopcy i dziewczę-

ta. Zawody zostaną
rozegrane na terenie
kompleksu sportowego Orlik przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
al. Jana Pawła II w
Jeleniej Górze. Jeśli
pogoda nie dopisze,
turniej zostanie rozegrany w hali MOS
przy ul. Skłodowskiej
12.

(arec)
FOT. AREC

Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailową na adres – sport@mosjg.pl
lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 75 6424461 do godziny 13.00
w poniedziałek 26 lipca. Zespoły będzie można również zgłaszać w dniu
zawodów do godziny 9.00. O 9.30 nastąpi losowanie, a po nich rozpoczną
się pierwsze mecze. Na stronie internetowej www.mosjg.pl znajduje się
regulamin turnieju oraz oświadczenie dla niepełnoletnich uczestników.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-07-16 - 08.50 - 2010-07-23 - 09.50
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 191, OGŁOSZEŃ - 842
PRACA
DAM PRACĘ
FIRMA Zepter - zatrudni od
zaraz. Wysokie wynagrodzenie. Bezpłatne szkolenie - 664
863 800
POTRZEBNA firma budowlana - do budowy domu jednorodzinnego w Barcinku
- 796 489 565
PRZYJMĘ kucharza - 697
365 488
ZLECĘ wykonanie elewacji 601 650 702

DYSTRYBUTOR FM - poszukuję dystrybutorów i liderów,
chcących dobrze zarabiać i
być niezależnymi finansowo i
czasowo. Pomagam cały czas
- 725 784 514
MALARSTWO, fotografia szukam lokalu do organizacji
wystawy. Prowizja do uzgodnienia - 664 727 188
POMOCNIK budowlany zatrudnię - 796 856 881
Z AT R U D N I M Y ś l u s a r z a pomocnika ślusarza, do prac
przy produkcji elementów blaszanych i metalowych. Jelenia
Góra, ul. Spółdzielcza - 662
158 974

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.

ZLECĘ prace budowlane - w
pensjonacie w Szklarskiej
Porębie. Tylko solidny wykonawca, wskazane referencje
- 601 581 318
ZLECĘ wykonanie posadzki - z
miksokreta - 723 379 850
AB hurtownia budowlana zatrudnimy pracownika magazynowego z kat. B i papierami
na wózek widłowy. Od godz.
8:00 do 14:00 - kontakt z
kierownikiem magazynu - 697
320 187
AMBITNI studenci zaoczni jeśli jesteś zainteresowany to
wyślij SMS-a o treści: imię,
nazwisko, wiek, wykształcenie
- 501 665 790
AUTOMOTIVE GSW Sp. z
o.o. w Marczycach poszukuje
pracowników na stanowisko
- ślusarz z uprawnieniami
spawalniczymi. CV proszę
wysyłać na: automotive.gsw@
neostrada.pl - 600 315 300
AVON biuro w Jeleniej Górze
- zostań konsultantką Avon,
zarabiaj do 40% z własnej
sprzedaży. Kolekcja biżuterii
w prezencie, szkolenia kosmetyczne. GG 2536594 - 667
268 964

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.

BIURO, kadry - firma poszukuje
rzetelnej Pani, do prowadzenia
biura w Jeleniej Górze. Znajomość języka niemieckiego
obowiązkowo w mowie i piśmie.
Wymagane doświadczenie. CV
wraz ze zdjęciem iwobau@tlen.
pl - 501 418 553
BUDOWLANIEC - zatrudnię ze
znajomością, regipsy, panele,
malowanie - 608 210 531
BUDOWLAŃCY - potrzebni
fachowcy do ociepleń budynków - 691 338 602
CIEŚLA od zaraz - specjalizacja: schody, więźba - 692
258 512
DEKARZ - firma poszukuje
dekarza na więźby dachowe
d o p r a c y z a g r a n i c ą . Praca
legalna, tylko fachowcy - 501
418 553
DEKARZE - poszukuję do
pracy - 500 062 371
DEKARZE - najchętniej z prawem jazdy kat. B. Płaca od 8
zł, do uzgodnienia po okresie
próbnym - 518 820 936
DEKARZE, murarze - poszukuję do pracy - 500 062 371
DLA murarzy - jeleniogórska firma budowlana Europol,
zatrudni osoby z doświadczeniem: Silka, Suporex, Porotherm, Ytong. Umowa o pracę,
wysokie stawki - 501 700 499
DLA studentki lub - absolwentki liceum. Praca w sklepie
kosmetycznym. CV w formacie .doc lub .pdf ze zdjęciem
prosimy przesłać na adres:
kosmetyki24@gazeta.pl
DO elewacji - praca dla
fachowca od elewacji, tylko
z Lubania i okolic - 531 515
500
DO grabienia trawy - potrzebna
osoba młoda - 790 609 579
DO ochrony - poszukuję osób
do ochrony obiektu - 663 500
666
DO sklepu odzieżowego - na
pasażu w centrum handlowym
Tesco, zatrudnimy młodą, kreatywną osobę. CV + zdjęcie
prosimy składać w sklepie F2F
lub na maila: fhf2f@wp.pl - 503
146 543
DO sklepu z alkoholem - 2
zmiany - 723 614 48
DODATKOWA - osoby do przeprowadzania ankiet telefonicznych dla firmy finansowej - 691
678 719
DODATKOWA praca w domu
- adresowanie i wysyłanie informatorów, łatwa i przyjemna,
nie wymaga wiedzy i doświadczenia. Informacja tylko przez
SMS - 785 643 414
DOLFAMEX - elektryk - 75 75
22 811 do 15 wewn.373
DYSTRYBUTOR FM - poszukuję dystrybutorów i liderów,
osoby chcące dobrze zarabiać
i być niezależnymi finansowo i
czasowo. Pomagam cały czas
- 725 784 514

DZIAŁ handlowy - Kation Sp. z
o.o. zatrudni do działu sprzedaży osobę z doświadczeniem oraz biegle mówiącą w
j . n i e m i e c k i m . C V: p r a c a @
kation.com.pl zgłoszenia do
22.07.2010 - 75 75 51 697
E L E WA C J E i d o c i e p l e n i a
- firma budowlana Europol
zatrudni fachowców z doświadczeniem do prac przy elewacjach. Umowa o pracę, wysokie
stawki - 501 700 499
E L E WA C J E w y k o ń c z e n i a firma zatrudni 3 fachowców
oraz 3 pomocników od zaraz,
na terenie Jeleniej Góry, do
prac wykończeniowych oraz
elewacji budynku. Prosimy
o kontakt od 7:00 do 18:00.
Dobre wynagrodzenie - 693
876 535
FEDERICO Mahora - poszukuje osób z którymi w ciągu
krótkiego okresu czasu stworzymy bardzo duży zespół
współpracowników. FM Group
- 663 777 093
FIRMA Gwarant Poznań Sp.
z o.o. - poszukuje pracowników do ochrony obiektów
handlowych na terenie m.
Jelenia Góra. Proszę dzwonić
w godzinach 8:00 - 18:00 lub
mail: krzyszwoj@wp.pl - 665
567 562
FRYZJER, fryzjerka - dobrze
prosperujący salon zatrudni
na dobrych warunkach - etat,
praca stała. Wymagana wysoka
wiedza zawodowa i kultura
osobista. Reszta do uzgodnienia - 508 176 215

FRYZJERKA i manikiurzystka
- do salonu w centrum Jeleniej
Góry - 509 156 590
FRYZJERZY - do prowadzenia
Salon Fryzjerski od zaraz, w
Jeleniej Górze - 781 191 833
GÓRNICY - najlepiej brygady
do pracy w Belgii, budowa
metro-tunelu, rekrutacjapracaeu@interia.pl
HANDLOWIEC, kierowca
- Firma Opoltrans w Jeleniej Górze zatrudni osobę z
doświadczeniem lub wykształceniem w dziedzinie motoryzacji. Kontakt: k.appel@
opoltrans.com.pl
HANDLOWIEC z językiem
francuskim - znajomość angielskiego będzie dodatkowym
atutem - 606 969 687
HYDRAULIK - z prawem jazdy
kat. B - 514 528 942
KARPACZ - kucharka, pomoc
do kuchni - 601 584 872
KELNERKA - na stałe lub na
okres wakacji, do pensjonatu
w Karpaczu, od zaraz. CV
proszę przesyłać na adres:
joannakornosz@e-apollo.eu 664 499 810
KELNERKA - zatrudnię sezonowo, do restauracji w Jeleniej
Górze - 606 991 160
KIEROWCA - usługi transportowe - 607 568 120
KIEROWCA kat. B i C - firma
Simeko zatrudni pracownika na
stanowisko Kierowcy. Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny - 756 428 065

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
Pogotowie Weterynaryjne
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

997
998
999
985
991
992
993
994
112
531 22 99 44
75 20 700
75 20 150
75 52 374

Straż Miejska
SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Urząd Celny
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy

75 25 162
64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
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
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

Kierowca kat. C, E - najlepiej z ważnymi dokumentami
- 512 422 687
Kierowca kat. C+ E, za
granica - z doświadczeniem i
wymaganymi dokumentami na
ciągnik siodłowy trasy po EU.
CV na mail: carrierspzoo@
interia.eu - 792 254 598
K i e r o w c a Ti r, d o H o l a n dii - z licencjami, badaniami,
kartą cyfrową. CV na email:
pracazpr@op.pl. Najlepiej z
komunikatywnym niemieckim,
angielskim lub holenderskim 601 347 870
Kierowca w transporcie konstrukcji stalowych - 661
944 827
Kierowca - szukam pracowników na wywrotki 8x8, na
budowie - 691 719 500
Kierowcy - 19-29 lat. Kandydaci proszeni o przesłanie CV
na adres: z_sobczak@wp.pl 507 284 198
Kierownik hotelu - *** w
Szklarskiej Porębie. Wymagania: wykształcenie wyższe,
doświadczenie, znajomość
języka niemieckiego lub angielskiego. Możliwość pracy z
małżonkiem - kierownik gastronomii - pracahotel@interia.eu
K o n s e r wat o r - z m o ż liwością zakwaterowania w
Karpaczu. Mail z informacją
o dotychczasowych zajęciach
proszę przesyłać na adres:
joannakornosz@e-apollo.eu 664 499 810
Konserwator - potrzebny
pilnie w Cieplicach, do 35 lat.
Prace ogrodowe i techniczne.
Kontakt od 10:00 do 12:00.
Pensja do uzgodnienia - 757
552 566
Konsultantka Avon - firma
proponuje dodatkowy zarobek,
p r e z e n t y, s z k o l e n i a i w i e l e
innych atrakcji, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak
opłaty wpisowej. Napisz: GG
6402836 lub zadzwoń - 692
494 164
Konsultantka FM Group
- praca dodatkowa. Wszelkie
pytania proszę wysyłać na:
klaudia.mazurek.fm@gmail.
com lub GG 9741762 - 695
031 089
Kostka brukowa - praca przy
układaniu kostki brukowej - 792
668 584
Koszenie łąki - wraz z zebraniem lub rozdrobnieniem trawy
1,73 ha - z własnym sprzętem
- w Grodnicy k/ Olszyny - 607
164 835
K r aw c o wa - z l e c ę p r a c ę
chałupniczą emerytowanej
krawcowej. Zapewniam materiały plus dobre wynagrodzenie
- 605 913 262
K r e at y w n i k e l n e r z y / k i Karpacz, stały etat dla ludzi
lubiących swoja pracę - 500
110 107
Kucharka, od września wymagane doświadczenie,
a k t u a l n a k s i ą ż e c z k a . Ty l k o
pisemne oferty proszę przesyłać na adres: Spółdzielnia
Patron, ul. Grunwaldzka 51,
58-500 Jelenia Góra - 608
058 870
Kucharz - nowa restauracja
w Szklarskiej Porębie zatrudni
profesjonalistę z własną inwencją, poczuciem estetyki oraz
smaku. Umowa, możliwość
zamieszkania - 504 322 212
Kucharz do pizzerii - z praktyką w robieniu pizzy - 691
019 488
Kucharz z kwalifikacjami - do
przedszkola, na umowę o pracę
- 792 453 921
Kucharz - Hotel Karkonosze
w Miłkowie zatrudni osobę z
doświadczeniem, od końca
sierpnia - 601 598 769
Kucharz z doświadczeniem restauracja Astoria w Karpaczu
zatrudni osobę z doświadczeniem, na stałe - 502 583 999
Magazynier, sprzedawca
- firma zatrudni rzetelnego
pracownika na stację paliw w
Mirsku - 75 75 14 256

Magazynier, motoryzacja zatrudnimy pracownika na stanowisko magazynier-kierowca,
godziwe warunki zatrudnienia.
Doświadczenie w branży motoryzacyjnej. CV proszę wysyłać
na adres mail: j.chedoszko@
europart.pl - 512 403 937
Malarstwo, fotografia szukam lokalu do organizacji
wystawy. Prowizja do uzgodnienia - 664 727 188
Malarz, artysta - poszukuję
profesjonalisty do zdobienia
beli drewnianych stropowych
motywami fauny i flory Karkonoszy w Szklarskiej Porębie.
Praca od zaraz - 504 322 212
Marketingowiec Zgorzelec - poszukuję managerów do
prowadzenia spotkań sprzedażowych oraz pozyskiwania
n o w y c h k o n t a k t ó w, w y s o k i e
prowizje i darmowe szkolenia.
CV. f.rekrutacja@o2.pl
Mechanik, Niemcy - potrzebni
mechanicy samochodów ciężarowych do Niemiec - zdecydowani. 1600 Euro. Kontakt w
godz. od 10:00 do 18:00 - 880
331 147
Menadżer - poszukuję osoby
na stanowisku menadżera na
zasadzie prowizji do hotelu 668 308 538
Mężczyźni, od zaraz - młodych, średnie wykształcenie,
dyspozycyjność - 792 255
460
Mobilny doradca klienta
- praca w banku. Umowa o
pracę, pełen etat. Oczekujemy
doświadczenia w sprzedaży,
prawa jazdy kat. B. CV przesłać na adres: hr@promore.
pl w tytule: MDK/JG - 58 751
58 88
Montażysta okien i rolet konieczne prawo jazdy kat. B i
doświadczenie - 75 755 70 74,
515 240 373
Monter płyt g/k - 12 euro na
godzinę, wymagana Gewerba
- 889 529 117 lub 0049 157
739 091 25
Murarz, Niemcy - 10 euro za
godzinę. Wydatki 310 mieszkanie 70 bilet miesięczny 00491779805854
Murarz, płytkarz - praca
legalna, za granica, dla murarzy do klinkieru oraz dla płytkarzy. Tylko fachowcy - 501
418 553
Murarz, tynkarz, do Niemiec
- praca od zaraz. Wymagana
średnia znajomość języka
niemieckiego. Bardzo dobre
warunki - 0049 665 998 76 79
po 18:00
Murarz do klinkieru - 889
839 193
Murarze do klinkieru - Belg i a , 4 0 e u r o m e t r. K o n t a k t :
rekrutacjapracaeu@interia.pl
Murarze, płytkarze - Firma
budowlana zatrudni do pracy
za granicą. Tylko fachowcy.
Bardzo dobre warunki - 501
418 553
Na budowę - poszukuję osób
do pracy przy grodzeniu i
rozbiórce kostki brukowej.
Dzwonić po godzinie 19:00 790 588 664
Na wyspach greckich - kelnerki,
pokojówki ze znajomością
języka angielskiego certyfikat
agencji zatrudnienia Alma Var
- 5185 - 75 647 44 02
Niemcy, opieka - nad małżeństwem. Kobieta w wieku 80
lat, mieszka wraz z mężem.
Porusza się za pomocą wózka
inwalidzkiego. Ma problemy z
pamięcią, używa pampersów 75 722 32 32
Niemcy, opieka - nad małżeństwem. Mężczyzna 87 lat. Ma
problemy z pamięcią, porusza
się samodzielnie w domu i za
pomocą rolartora na zewnątrz.
Od opiekunki wymaga się
pomocy przy myciu. - 757
223 232
Niemcy, opiekunka - nad mężczyzną, 85 lat. Podopieczny
porusza się samodzielnie i za
pomocą rolatora na zewnątrz.
Ma problemy z przełykaniem,
cierpi na demencję. - 757 223
232

Ocieplenia, Niemcy - dam
pracę przy ociepleniu - 6 euro
na godzinę. Wydatki 310 mieszkanie - 0049 17 798 05 854
Od jutra - mężczyzn 19-29 lat.
Aplikacje wraz z CV prosimy
przesyłać na adres z_sobczak@wp.pl - 507 284 198
Od września - w firmie finansowej. Wiek 25+, niekaralność,
min. średnie wykształcenie.
Komunikatywność, nastawienie
na cel. Szkolenia, możliwości
awansu, bardzo dobre zarobki.
CV na maila: joannapalczynska@op.pl
Oferta współpracy - nowo
powstały salon firmowy GeoTherma nawiąże współpracę z
doświadczonymi instalatorami,
znającymi temat pompy ciepła,
kolektory słoneczne. Jelenia
Góra, Wolności 179 B - 602
800 291
Open Finance-doradca wymagania: wykształcenie
wyższe lub 4-5 rok studiów,
zainteresowanie tematyką
finansową, znajomość produktów bankowych oraz doświadczenie w pracy z klientem.
CV: dominik.sniezek@open.
pl - 667 940 256
Operator - koparko ładowarki - 669 935 107
Opieka nad chorym - mężczyzną. Możliwość zamieszkania
- 785 914 530
Opieka nad dziećmi - szukam
młodej, dynamicznej dziewczyny do opieki nad dziećmi
w punkcie przedszkolnym na
terenie Jeleniej Góry. Najlepiej absolwentka pedagogiki
przedszkolnej lub ostatni rok
studiów - 500 069 210
Opieka w Niemczech - szukam zmienniczki do opieki
w Niemczech, nad starszym
panem - 00496128857283
Opieka w Niemczech - legalna
praca dla Pań przy opiece.
Wymagany język niemiecki
w stopniu komunikatywnym.
Informacje Tomasz Bira - 511
844 939
Opieka w Niemczech - starsza
pani i dobrze zapłacę. To moja
mama. Kontakt, tylko proszę
SMS-em i krotki opis osoby 727 432 213
Opieka w Niemczech - do
kulturalnego starszego Pana,
na sierpień i wrzesień. Wymagany komunikatywny niemiecki
i prawo jazdy. Bez pośredników
- 0049 152 040 916 86
Opieka w Niemczech - nad
kobietą, 90 lat. Podopieczna
porusza się samodzielnie i z
pomocą na zewnątrz. Cierpi
na dolegliwości starcze, ma
problemy z pamięcią. Używa
pampersów - 757 223 232
Opieku n ka - do ro czn e g o
dziecka z Miłkowa - 502 101
041
Opiekunka do dziecka p o s z u k u j ę o p i e k u n k i d o 11
miesięcznego chłopca. Po
szczegóły proszę pisać na
maila: marisia@autograf.pl 783 493 525
Opiekunka osób starszych
- 79 lat, opieka nad małżeńs tw e m. Mę ż c z y z n a m ie s z k a
wraz z małżonką we własnym
domu bez rodziny. Cierpi na
demencję, używa pampersów
- 757 22 32 32
Opiekunki osób starszych
- w Niemczech. Wynagrodzenie 900-1300 euro netto +
bezpłatne zakwaterowanie i
wyżywienie. Certyfikat agencji
zatrudnienia Alma Var - 5185 75 647 44 02
Opiekunki, Niemcy - wysokie zarobki, a dla doświadczonych opiekunek z dobrą
znajomością j. niemieckiego
negocjacje warunków finansowych – najkorzystniejsze
na rynku. Sprawdzone oferty
wyjazdów. Kontakt: medirekrutacja@wp.pl - 756 112 015
Pani do sprzątania - w biurze
na Zabobrzu. Więcej informacji
pod nr tel. - 603 932 242
Pielęgniarka - praca
legalna, super warunki dla
pielęgniarki środowiskowej 604 479 578

Pielęgniarka, Niemcy - zlecenie dla opiekunki, z dobrym
niemieckim, działalnością
gospodarczą. Podopieczny
mężczyzna, po wylewie, karmiony sondą, pampersy. Płaca
1550 euro, od zaraz. Kontakt:
praca.niemcy76@o2.pl - 602
320 892
Pilnie zatrudnię - zbrojarzy,
betoniarzy z doświadczeniem,
na budowę do Szwecji. Więcej
informacji pod numerem tel. 695 470 979
Pizzer - do restauracja w Złotym Potoku 4 km od Gryfowa
Śl. CV na email: pracazpr@
op.pl
Pokojowa - do pensjonatu w
Karpaczu - 075 761 60 98
Pomoc domowa, Niemcy - do
Norymbergii. Kobieta powyżej 30 lat, niepaląca, lubiąca
zwierzęta, najlepiej z prawem
j a z d y, o b o w i ą z k o w y d o b r y
j. niemiecki. Dobre warunki
finansowe - 606 433 817
P o m o c k u c h e n n a - D . W.
Mieszko w Karpaczu zatrudni
osobę z doświadczeniem - 75
643 99 22
Pomocnik budowlany zatrudnię - 796 856 881
Pół etatu - salonik prasowy praca dodatkowa dla uśmiechniętych, łatwo nawiązujących
kontakty ludzi. Chcesz zarobić? Napisz kilka słów o sobie
na adres: aw2108@gmail.com
Praca sezonowa - dam pracę
absolwentce lub studentce w
sklepie z firmową odzieżą „ City
Outlet Sport”. Sklep znajduje
się w Karpaczu, ul. Konstytucji
3 Maja 30 - 512 004 476
Praca, 2000 netto - firma Opal
Med zatrudni do telefonicznej
obsługi klienta. Praca stała.
Średnie pensja w czerwcu na
tym stanowisku 2100 netto.
CV: rekrutacja@opalmed.eu
z dopiskiem „telefon” - 756
469 576
Pracownicy budowlani
- firma budowlana Europol
zatrudni fachowców od dociepleń i elewacji oraz murarzy z
doświadczeniem: cegła klinkierowa, porotherm, silka. Umowa
o pracę, wysokie stawki. - 501
700 499
Pracownicy budowlani z doświadczeniem, również
pomocnicy. Kontakt w godz.
9:00-14:00 - 508 137 350
Pracownicy fizyczni - firma
produkcyjna, znajdująca się w
Wojcieszycach koło Jeleniej
Góry przyjmie do pracy przy
produkcji, pracowników fizycznych - 603 224 439
Pracownik gospodarczy
- przyjmę do prac gospodarczych, malowanie, naprawa itp.
dorywczo - 888 842 257
Pr ezen ter ka te le w izyj na
- praca na terenie Zgorzelca 605 928 505
Projektant WWW - poszukujemy osób biegle poruszających się w programie
Photoshop pod kątem projektowania stron internetowych.
Zgłoszenia prosimy wysyłać
na adres: kontakt@lemonpixel.
pl - 888 116 514
Prowadzenie klubu - poszuk u je m y o s o b y, k tó r a b ę dzi e
zainteresowana poprowadzeniem klubu-restauracji. W
zamian otrzyma kompletnie
urządzony lokal na prowadzenie własnej działalności - 607
328 088
Przedstawiciel - do obsługi
klienta z terenu: Jelenia Góra
i okolice. Chętnych prosimy o
przesłanie CV ze zdjęciem na
adres: epop-rekrutacja@wp.pl
- 880 369 849
Przedstawiciel handlowy
– do firmy Zepter. Wymagania
wiek min. 21 lat wykształcenie
średnie. Kontakt pod nr tel.
tylko osoby zdecydowane na
pracę w branży sprzedaży bezpośredniej - 603 301 734
Przy zbiorze malin - zatrudnię
- 516 380 512
Przyjmę panią - do pracy w
ochronie - 697 089 455
Przyjmę studenta - z umiejętnością obsługi Corel Draw
i prawem jazdy. Oferty: info@
tele-market.pl

Recepcjonistka - do Pensjonatu Karkonoskiego w Karpaczu Górnym ze znajomością
języka niemieckiego - 502
101 041
R e p r e z e n ta n t - p r z e d s t a w i c i e l h a n d l o w y Tr a n s
Te l e c o m . U m o w a o p r a c ę ,
motywujący system. Kontakt:
rybka.michal@gmail.com - 510
046 926
Rzeźnicy - praca w południowej Anglii - wykrawacze
z minimum 2 letnim doświadczeniem. Certyfikat agencji
zatrudnienia Alma Var - 5185
- 75 647 44 02
Spawacz, ślusarz - do montażu konstrukcji stalowych,
praca na wysokościach wyjazdy na Śląsk - 603 191
348
Spawacz mig/mag - firma w
Wojcieszycach k/Jeleniej Góry
przyjmie do pracy spawaczy
- spawanie punktowe na tzw.
migomatach. Więcej informacji
pod nr tel. w godz. 7:30-15:30
- 603 224 439
Sp r z ą ta n i e - d l a P a n i z
grupą inwalidzką, na zastępstwo urlopowe w Janowicach
Wielkich - 665 408 172
Sprzątanie - poszukuję miłej
pani do sprzątania domków w
okolicach Gryfowa Śląskiego.
Kontakt: syrenkamorska@op.pl
- 601 347 870
Sprzątanie - praca dla osób
z 2 grupą inwalidzką. Kontakt
w godz. 7:00-19:00 - 601 255
895
Sprzątanie - obiektu handlowego na terenie Jeleniej Góry.
Mile widziane osoby z grupami
inwalidzkimi - 600 853 208
Sprzątanie klatek - zatrudnimy od września chętnych do
sprzątania bloków (pierwsze 5
osób). Wymagane doświadczenie. Tylko pisemne oferty CV na
adres: Spółdzielnia Patron, ul.
Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra - 608 058 870
Sprzedawca - Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp. J.
zatrudnią osoby na stanowiska
sprzedawców do Sklepu Firmowego w Jeleniej Górze przy ul.
Elsnera 1a. CV prosimy wysyłać na: opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607 833 190
Sprzedawca w delikatesach
- Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp. J. zatrudnią osoby
na stanowiska sprzedawców w
delikatesach Stara Spiżarnia
w Jeleniej Górze. CV prosimy
wysyłać na: opoka.d@niebieszczanscy.pl - 607 833 190
Sp r z e d a ż b e z p o ś r e d n i a
- firma finansowa zatrudni
przedstawicieli. Powyżej 25 lat,
niekaralność, średnie wykształcenie. Szkolenia, możliwość
rozwoju i awansu, bardzo
dobre zarobki. CV i LM na
maila: joannapalczynska@
op.pl
Sp r z e d a ż l o d ó w - g o f r ó w przyjmę do pracy pełnoletnią
panią. Praca na terenie Karpacza Górnego. Mile widziana
studentka - 691 184 290
Stażysta Citi Bank - CV wraz
ze zdjęciem proszę przesyłać
na adres wojciech.wojcicki@
citi.com
Szef kuchni - do Hotelu*** w
Karpaczu. Wymagania: udokumentowane doświadczenie
na w/w stanowisku. CV ze
zdjęciem i list motywacyjny na
adres: manager@hotelartus.pl.
Kontakt z wybranymi osobami
- 757 616 346
Szklarska Poręba - przyjmę
do pomocy przy remoncie
mieszkania w Szklarskiej Porębie. Malowanie itd. - 888 842
257
Szukam fryzjera dla psa - do
obcięcia kundelka - 530 444
053
Szukam Pani do pomocy przy osobie niepełnosprawnej,
w zamian za wyżywienie mieszkanie i wynagrodzenie. Proszę
o kontakt - 75 71 36 388
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Szwaczki, Anglia - z doświadczeniem w przemysłowym
szyciu płaszczy. Pracodawca
oczekuje przybycia na test,
który odbędzie się w Łodzi lub
Krakowie. certyfikat agencji
zatrudnienia Alma Var - 5185
- 75 647 44 02
Tapetowanie - dam pracę 693 113 773
Telemarketing, 1200 zł
- zatrudnimy na stałe specjalistę (specjalistkę) do spraw
telefonicznej sprzedaży. Praca
w młodym zespole, 1200 zł
+ prowizja. Praca na miejscu
w Mysłakowicach. Kontakt:
biuro@netfactory.pl - 509 202
060
Tipsy - klientki czekają zatrudnię manicurzystki z
doświadczeniem - 781 191
833
Tipsy - poszukuję tipserki,
manikiurzystki lub kosmetyczki
do salonu fryzjerskiego na
Zabobrzu - 602 619 772
Tynkarze maszynowi firma Europol specjalizująca
się w wykonawstwie tynków
maszynowych, gipsowych,
cementowo - wapiennych i
renowacyjnych poszukuje tynkarzy z doświadczeniem. Gwarantujemy umowę o pracę i
dobre zarobki - 501 700 499
Ubezpieczenia - wykształcenie min. średnie, wiek powyżej
25 lat, niekaralność. Pakiet
szkoleń, podstawa + prowizja +
premia. Możliwość awansu. Od
września. Kontakt: jpradela@
interia.pl
Ulotki - przyjmę „wygadaną”
osobę do reklamowania barupizzerii i rozdawania ulotek w
Szklarskiej Porębie - na sezon
letni - 724 708 948
W domu - proponuję pracę do
której potrzebny jest tylko Internet i trochę wolnego czasu.
Zainteresowani pisać na mail:
dzomi18@tlen.pl
W hotelu - Hotel Majestic***
w Karpaczu ul. Karkonoska 3,
przyjmie do pracy na stanowiska: szefów kuchni/pomoce
kuchenne, recepcjonistki, barmanki/kelnerki, pokojowe. CV:
biuro@hotelmajestic.pl - 510
078 256
W Niemczech - Poszukuje
tylko fachowców do prac w
Niemczech. Glazura, regipsy
i tynki (laikom dziękuję) - 607
589 891
W ogrodzie - Pałac Wojanów
zatrudni do końca miesiąca
listopada dwóch pracowników
do prac w ogrodzie. Umowa
o dzieło. Mile widziana znajomość obsługi maszyn koszących - 691 874 510
W sklepie – spożywczym, z
doświadczeniem - 606 992
021
W sklepie - spożywczym na
2 zmiany, od zaraz - 723 614
448
W Szklarskiej Porębie - Praca
sezonowa w Szklarskiej Porębie w markecie. Pilne. Od zaraz
- 516 068 678
Współpraca z Komandorem
- w Jeleniej Górze. Poszukuję
chętnych do współpracy na
zasadach agencyj nych przy
prowadzeniu salonu firmowego
w Bolesławcu. - 757 649 648
Z działalnością gospodarczą
- ciekawa, rozwojowa praca
w finansach, dająca możliwości awansu i bardzo dobrych
z a r o b k ó w. G w a r a n t o w a n e
szkolenia. Wiek 25 +, niekaralność, średnie wykształcenie.
CV na maila: rekrutacja.puf@
gmail.pl
Za granicą - zatrudnię budowlańców z doświadczeniem w
wykonywaniu wykończeń oraz
remontów mieszkań. Oferty
proszę kierować na adres:
discolux@wp.pl - 504 902 281
Za zakwaterowanie - oferuję
opiekę na dzieckiem (11 miesięcy). W zamian za pokój.
Kontakt: marisia@autograf.pl
Zatrudnię agentów - pomocpowypadkowa@interia.pl - 723
333 669
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Z AT R U D N I Ę f r y z j e r a / k ę - z
doświadczeniem zawodowym
do salonu fryzjerskiego w
centrum Jeleniej Góry - 501
346 661
Z AT R U D N I Ę k u c h a r z a - d o
restauracji w Karpaczu, z
doświadczeniem - 509 683
666
ZATRUDNIĘ studentów - do
pracy w małej gastronomii (pieczenie kurczaków, sprzedaż
kebaba). Mile widziana książeczka zdrowia - 509 042 111
Z AT R U D N I Ę s u b a g e n t a wykształcenie min. średnie,
niekaralność, kreatywność,
komunikatywność, uczciwość.
Na umowę zlecenie - 666 955
756
ZATRUDNIMY kierowcę CE międzynarodówka - 075 772
19 74
Z AT R U D N I M Y k i e r o w c ó w praca w systemie 4/1 tydzień
- 505 174 726
ZATRUDNIMY kucharza - Sandra Karpacz - z doświadczeniem - 757 519 190
ZATRUDNIMY murarzy - firma
Twój Dom Sp. z o.o. zatrudni
murarzy, cieśli, zbrojarzy, pracowników ogólnobudowlanych,
od zaraz - 606 599 923
ZATRUDNIMY stolarzy - Przyjmiemy od zaraz stolarzy z
doświadczeniem do produkcji mebli z płyty laminowanej. Ciekawa praca i płaca.
Kontakt lub CV: Jelenia Góra
ul. 1-go Maja 69 lub telefonicznie - 75 75 25 297
Z AT R U D N I M Y ś l u s a r z a pomocnika ślusarza, do prac
przy produkcji elementów
blaszanych i metalowych.
Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza - 662 158 974
ZDUN, piec - oddam kafle z
ozdobnego starego pieca za
rozebranie. Dzielnica Cieplice - 608 446 582
ZDUN, od zaraz - do budowy
atrapy pieca chlebowego 504 322 212
ZLECĘ budowę kominka przerobienie pieca kaflowego
(bądź jego remont), na kominek - tanio - 791 406 099
ZLECĘ naprawę skrzyni
biegów - mb100. Więcej
informacji na telefon - 692
712 710
ZLECĘ prace budowlane - w
pensjonacie w Szklarskiej
Porębie. Tylko solidny wykonawca, wskazane referencje
- 601 581 318
ZLECĘ szycie sukni - ślubnej
wg mojego wzoru roxi_78@
wp.pl
ZLECĘ wykonanie posadzki z miksokreta - 723 379 850

PRAC A
PODEJMĘ PRACĘ
EMERYT - wyższe wykształc e n i e , k u l t u r a l n y, p r a w o
jazdy, bez nałogów, dyspozycyjny - 793 657 899
KIEROWCA kat. B, E - praktyka, średnie wykształcenie.
Kraj-Europa. Stale-dorywczo - 607 220 746
NA terenie Niemiec podejmę jakąkolwiek pracę.
25 latek - 669 325 351
BUDOWLAŃCY - wykończenia, na dwa tygodnie - 723
865 627
E K I PA d e k a r z y - s z y b k o ,
solidnie i tanio - 513 600
550
KAŻDA praca - tylko zmiany
nocne, także jako stróż.
Młody, dyspozycyjny. Prawo
jazdy kat. B - 691 751 491
POMOCNIK ogólnobudowlany - od zaraz - 796 856
881

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

DWIE działki - rekreacyjnoogrodnicze, ul. Podgórzyńskiej w Cieplicach - 793 657
899
DWIE działki budowlane - w
Łomnicy, 18 ar i 20 ar, położone obok siebie. Piękny
widok na góry. Cena do negocjacji. Cena 68 zł/m2 - 757 130
503, 504 924 825
KAWALERKA, 27 m2 - Zabo-

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. cześć ogrodu do 500 m2
pod zabudowę domku - 792
236 222
DOM dla klienta,- w okolicach
Uniwersytetu Ekonomicznego,
Liceum im. Stefana Żeromskiego, itp. okolica. Cena do
600000 zł, lic. 4917 - 721 185
158
DOM dla klienta - z dużą
działką, do 5000 m2, nie dalej
niż 12 km od Jeleniej Góry 721 185 158
DOM do 250000 zł - w okolicach Bukowca, Karpnik. Dla
klienta. Lic. 12470 - 516 068
678
DUŻE, ciekawe mieszkanie
- w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. Cena do 250000 zł lub
zamienię moje, ładne 2 pokoje,
w Kowarach, z dopłatą - 608
254 483
KAWALERKA - dla klienta, w
centrum Cieplic. Może być do
remontu. Pilne - 721 185 158
ŁADNE 2-3 pokojowe, - Pilnie
poszukujemy mieszkań na
Zabobrzu II, III, max 3 piętro
lub z windą. Gotowe do wprowadzenia, do 190000 zł, lic.
3059 - 668 667 637
MIESZKANIE - w Jeleniej
Górze. lic. 8032 - 662 282
684
MIESZKANIE 2 pokojowe Jelenia Góra, Zabobrze, do
40 m2, dla zdecydowanego
klienta. Lic. 9549 - 667 219
752
MIESZKANIE 3 pokojowe - w
Cieplicach. NK, lic. 1710 - 501
090 928
MIESZKANIE do 120000 zł
- bez pośredników - 663 908
240
PA R T E R Ó W K A z w i d o k i e m
- nowy lub kilkuletni dom parterowy w bliskiej okolicy Jeleniej Góry, max. do 130 m2.
Koniecznie z ładnym widokiem.
Dysponuję gotówką. Lic. 5524
- 503 111 466
TRZYPOKOJOWE w Cieplicach - po remoncie - 604 906
257
W Cieplicach - poszukuję dla
klienta, mieszkania na I lub II
piętrze, 3 pokoje. Lic. 4917 721 185 158

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

DOM w centrum - Jeleniej
G ó r y, n o w o w y b u d o w a n y,
nowoczesny, duży, ogród 501 726 467
DOM w Cieplicach - stare
budownictwo. Duża działka.
Przy głównej ulicy - 75 59
376
DOM w Jeleniej Górze - Sobieszów. Bez pośredników - 502
861 941

brze. Bez pośredników - tanio
- 502 861 941
M3 po remoncie - Cieplice,
parter - 609 655 488
MIESZKANIE 2 pokojowe 35 m2, IX piętro. Zabobrze
II. Bez pośredników - 609
712 595
MIESZKANIE inwalidzkie - ul.
K i e p u r y, p a r t e r, 2 p o k o j e ,
duża kuchnia, szerokie drzwi
bardzo słoneczne. Duży balkon. 62 m2. Kontakt po godz.
12:00 - 756 420 766
MIESZKANIE w Mysłakowicach - 58 m2 - 603 925 373
PÓŁ nowego domu - z wyposażeniem. Pełne uzbrojenie,
działka 556 m2. Cena do
negocjacji - 605 769 133
PRZEPIĘKNA działka - na
wzgórzu. Działka 85 arów,
z 3 stron las. 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
379070. Atrakcyjna lokalizacja - mieszkanie, 36 m2, w
okolicy AE, na II piętrze. Cena
130000 zł. N. Ż. Lic. 8032 509 156 552
3 7 7 9 11 . A t r a k c y j n e d z i a ł k i
- budowlane od 1500 m2 do
2200 m2, ładnie położone, z
dostępem do mediów. 13 km
od Jeleniej Góry. 35 zł/m2 do
negocjacji. Lic. 9549 - 667
219 752
379966. Atrakcyjne mieszkanie, 62 m2 - po remoncie, 3
pokoje, w wieżowcu, IX piętro,
balkon, piękne widoki. Cena
209000 zł. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
379077. Atrakcyjne, w Piechowicach – mieszkanie, 89
m2, na I piętrze, z dużym
ogrodem. W cichej, spokojnej
lokalizacji. N. Ż. Lic. 8032 509 156 552
378769. Bardzo ładne mieszkanie - 2 pokojowe, na I
piętrze, o powierzchni 48,23
m2, balkon, wyremontowana
klatka schodowa, budynek
ogrodzony, 6 rodzinny, ogród.
Czynsz 115 zł/m-c. Lic. 2400
- 669 620 071
378692. Blisko centrum, 49
m2 - bardzo ładne mieszkanie, położone na wysokim parterze, w 10 rodzinnej
kamienicy, w centrum miasta,
z ogrodem. Lic. 4917 - 721
185 158
378639. Bliźniak - indywidualny projekt, z ogrodem, w
dobrej lokalizacji. Cena tylko
390000 zł. N. Ż. Lic. 8032 509 156 552

378648. Bliźniak za 385000
zł - w niedalekiej odległości
od centrum Jeleniej Góry, na
działce 790 m2. Nieruchomoś c i Pa r tn e r, lic . 4 9 1 7 - 604
508 308
378677. Bogusławskiego, 73
m2 - okazja, bardzo ładne w
willowej dzielnicy Jeleniej Góry
- 721 185 158
378649. Dom do remontu - blisko Karpacza. Cena 157000
zł. Nieruchomości Partner, lic.
4917 - 604 508 308
378136. Dom na dużej działce
- w ok. Jeleniej Góry, 200 m2. 5
pokoi, 2 łazienki. Działka 4400
m2. Duży staw, budynek gospodarczy. Marcin Chaszczewicz,
lic. 8761 - 660 359 500
377862. Dom 3 rodzinny w bardzo dobrej lokalizacji.
Działka 1114 m2. Mieszkania z
osobnymi wejściami, dwu, trzy i
czteropokojowe. Cena 530000
zł. Nieruchomości Partner, lic.
4917 - 604 508 308
378137. Dom w budowie stan surowy zamknięty, 142
m2, działka 1225 m2, studnia,
oczyszczalnia, elewacja, okna
PCV, 5 pokoi, salon, 2 łazienki,
garaż. Marcin Chaszczewicz,
lic. 14414 - 660 359 500
379235. Dom w Mysłakowicach - dwuletni, z bajecznymi
widokami, o powierzchni 120
m2, z panoramicznym oknem
na świat. Tylko 440000 zł. N. Ż.
Lic. 8032. - 509 156 552
380062. Dom w ok. Jeleniej
Góry - z 2006 rok, 150 m2,
zagospodarowana działka
2067 m, bardzo ciekawa lokalizacja, niespełna 10 min. drogi
samochodem od Jeleniej Góry.
Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
378133. Dom z 2002 roku 10 min. drogi samochodem z
centrum Jeleniej Góry, 200m2,
zagospodarowana działka 2061
m2. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
378125. Dom z 2009 roku bardzo blisko Jeleniej Góry, na
zagospodarowanej, słonecznej
działce. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz,
lic. 14414 - 660 359 500

377906. Domek letniskowy
- za 133000 zł, w Przesiece.
Piękna widokowa działka, umeblowany, z kominkiem. Teren
ogrodzony, zagospodarowany.
Woda z sieci, prąd. Lic. 9549 501 736 644
379521. Duże, klasyczne za
199000 zł - 3 pokojowe mieszkanie w kamienicy, do kapitalnego remontu. I piętro, 106 m2.
Nieruchomości Otti, lic. 13225
- 605 079 790
379970. Działka w Kopańcu
- budowlana, 5800 m2, z możliwością wydzielenia 1500 m2,
słoneczna z pięknymi widokami. 50 zł/m2. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
378138. Działka w Kopańcu
- idealna na domki campingowe. Powierzchnia 3 ha,
istnieje możliwość wydzielenia
mniejszej powierzchni. Marcin
Chaszczewicz, lic. 14414 - 660
359 500
378139. Działka za 25 zł/m2 budowlana, ok. 20 min. drogi
samochodem do Jeleniej Góry.
Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
379170. Działki za 20 zł/m2 obecnie jako rolne, od 688 m2
do 1100 m2, w Jeżowie Sudeckim. Doskonała inwestycja na
przyszłość. Lic. 9549 - 667
219 752
379174. Działki za 35 zł/m2 budowlane, pięknie położone,
z d o s t ę p e m d o m e d i ó w, o d
1500 m2 do 2200 m2. 13 km od
Jeleniej Góry. Lic. 9549 - 667
219 752
379185. Grunty rolne - 8, 36
ha. Malownicza miejscowość
koło Świerzawy. Pełne dopłaty
z dodatkiem górskim. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549
- 501 736 644
379825. Kawalerka w centrum
- 33 m2, umeblowana, z balkonem, w nowym budownictwie.
Cena 850 zł. N. Ż. Lic. 8032
- 509 156 552
378152. Kawalerka w centrum Jeleniej Góry - 35 m2, w
budynku z 2008 r. Stan bardzo
dobry. Marcin Chaszczewicz,
lic. 14414 - 660 359 500
379083. Kawalerka w Cieplicach - przy u. Łabskiej, 38 m2
na II piętrze. Cena 120000 zł.
N. Ż. Lic. 8032 - 509 156 552
378724. Kawalerka w Szklarskiej Porębie - ciekawa lokalizacja, bardzo blisko Kamieńczyka.
Cena tylko 150000 zł, lic. 8032
- 602 631 396
379840. Kopaniec, działka 5900 m2 z zagospodarowanym
stawem rybnym, idealna pod
budowę domu i np. smażalni
ryb. Cena tylko 100000 zł,
do negocjacji, lic. 4917 - 604
869 172
377955. Lokal w Karpaczu - 45
m2, parter. Dwa pomieszczenia, zaplecze sanitarne i aneks
k u c h e n n y. 3 0 z ł / m 2 n e t t o .
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 501 736 644
378713. Lubań, 2 domy za
440000 zł - atrakcyjna nieruchomość, w centrum miasta.
Jeden dom mały - 43 m2,
mogący służyć na wynajem.
Nieruchomości partner Lic.
4917 - 604 869 172
379513. Ładne, 3 pokojowe
- dobry standard, w bloku IV
piętrowym, o powierzchni 63
m2, ul. Kiepury, rozkładowe,
środkowe, ciepłe i bardzo
słoneczne, klatka schodowa
zadbana. Czynsz 380 zł/m-c.
Lic. 2400 - 669 620 071
379512. Ładny, nowy dom 126 m2, 4 pokoje, 2 łazienki.
Zagospodarowana i ogrodzona
działka 880 m2. Bardzo blisko
Jeleniej Góry. Marcin Chaszczewicz, lic. 14414 - 660 359
500
379223. M2, 51 m2, po remoncie - bardzo atrakcyjne, w pełni
wykończone i wyposażone
mieszkanie z ładnym widokiem.
Tylko 165000 zł, lic. 5524 - 503
111 466
379977. M3, w Cieplicach - 50
m2, duży balkon, zadbany
budynek, okna PCV. Zapraszam na prezentacje. Kamil Ż.
Nieruchomości Partner - 604
906 257

379979. M3, do remontu - 60
m2, III piętro, balkon, okna
PCV. Zapraszam na prezentacje. Kamil Ż. Nieruchomości
Partner - 604 906 257
379529. M3, ul. Kiepury - 63
m2, 3 pokojowe, duży balkon,
panele, okna PCV, płytki ceramiczne. Zapraszam na prezentacje: Kamil Ż. Nieruchomości
Partner - 604 906 257
379511. M3, Zabobrze - I piętro, 70 m2, duży balkon, trzy
pokoje, duży salon, panele,
o k n a P C V, n o w a e l e w a c j a ,
zadbana klatka schodowa.
Zapraszam na prezentacje:
Kamil Ż. Nieruchomości Partner - 604 906 257
379600. M4 za 260000 zł mieszkanie dwupoziomowe,
112 m2, 4 pokoje, III piętro w
kamienicy. Okolice „Żeroma” 667 219 752
378684. M4, okazja - przedstawiamy duże 4 pokojowe
mieszkanie w centrum Szklars k i e j P o r ę b y. W n i e d a l e k i e j
odległości wyciąg narciarski,
przepiękne szlaki turystyczne.
Lic. 4917 - 721 185 158
377993. Mieszkanie, 50 m2 za 140000 zł, w Cieplicach, w
zadbanej, wyremontowanej,
niewielkiej kamienicy. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ogród - cena
do negocjacji. Lic. 11965 - 509
949 961
378838. Mieszkanie, 82 m2
- za 160000 zł, zadbane, 3
pokojowe, w Cieplicach, w
kamienicy na parterze, z ogrodem i garażem. Płatność tylko
gotówką. Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604 508 308
379568. Mieszkanie 2 pokojowe
- dobry standard, o powierzchni
52 m2, budynek IV piętrowy,
blisko centrum, rozkładowe,
słoneczne, do wprowadzenia
od zaraz. Czynsz 260 zł/m-c.
Cena do negocjacji. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620
071
379525. Mieszkanie 2 pokojowe - III piętro, 53 m2, panele,
płytki, okna PCV, nowa kuchnia. Zapraszam na prezentacje: Kamil Ż. Nieruchomości
Partner - 604 906 257
379836. Mieszkanie 2 pokojowe
- na II piętrze, o powierzchni
51,4 m2, budynek wielorodzinny po modernizacji, okolica
cicha, zielona, ładne widoki.
Cena do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620
071
379067. Mieszkanie 2 pokojowe
- po remoncie, o powierzchni
54,5 m2, ul. Kiepury, blok IV
p i ę t r o w y, ś r o d k o w e , r o z k ł a dowe, duży balkon, kuchnia
- meble w zabudowie. Cena
do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
379173. Mieszkanie 3 pokojowe - 62 m2, po remoncie, z
balkonem, IX piętro, w bloku z
windą, piękne widoki. Zabobrze
III. Lic. 9549 - 667 219 752
378720. Mieszkanie 3 pokojowe
- bardzo ładne, o powierzchni
63 m2, budynek IV piętrowy,
okolice ZUS-u, słoneczne, z
balkonem. Klatka schodowa
zadbana. Czynsz 380 zł/m-c.
Cena do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620
071
378827. Mieszkanie 3 pokojowe
- na Zabobrzu II, o powierzchni
61,19 m2, blok IV piętrowy.
Mieszkanie wymaga remontu.
Dobra lokalizacja, duży balkon. Czynsz 330 zł/m-c. Cena
do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
379153. Mieszkanie 3 pokojowe - okolice centrum Jeleniej
Góry, powierzchni, 67 m2, III
piętro, budynek z cegły. Nowe
okna PCV. Lic. 14414 - 660
359 500
379599. Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie, eleganckie,
zadbane, o powierzchni 63,5
m2, na VI piętrze, rozkładowe,
środkowe, bardzo słoneczne.
Czynsz 420 zł/m-c. Cena do
negocjacji. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

380015. Mieszkanie 3 pokojowe - w bloku IV piętrowym,
o powierzchni 59 m2, rozkładowe, spokojna okolica,
wyremontowana klatka schodowa, w zarządzie wspólnoty,
ogrzewanie z sieci. Czynsz 335
zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
378842. Mieszkanie 4 pokojowe - za 205000 zł, wymagające jedynie odświeżenia. W
okolicach Małej Poczty, na III
piętrze. Czynsz 100 zł, ogrzewanie gazowe. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 603 491 335
378661. Mieszkanie 4 pokojowe - za 260000 zł, rozkładowe, 112 m2, dwupoziomowe,
III piętro w kamienicy, spokojna
cześć miasta - Jelenie Góra.
Lic. 9549 - 667 219 752
379783. Mieszkanie w centrum
- dwie sypialnie, z widokiem
na ratusz, 3 pokój z aneksem kuchennym, łazienka,
garderoba. 48 m2. II piętro,
wyremontowana klatka schodowa, niski czynsz. Rychlewski
Nieruchomości, lic. 9549 - 501
736 644
378768. Mieszkanie w Dziwiszowie - 53 m2 + 20 m2
z a a d a p to w a n e g o p o d d a s z a ,
po remoncie, łącznie 3 pokoje.
Cicha i spokojna okolica. Stała
opłata za wodę i ogrzewanie.
Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
378775. Mieszkanie z ogródkiem i balkonem - 2 pokoje,
łazienka z oknem, I piętro,
zadbany dom, okna nowe, niski
czynsz, tanie ogrzewanie. Okolice Akademii Ekonomicznej.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 501 736 644
379227. Mieszkanie za 170000
zł - 60 m2, ul. Karłowicza. 3
pokoje, balkon. Czynsz 200 zł.
Cena do negocjacji. Lic. 11965
- 509 949 961
378844. Mieszkanie za 210000
zł - 106 m2, na I piętrze kamienicy, do kapitalnego remontu,
czysta klatka schodowa. Idealne również pod prowadzenia
działalności biurowej. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 605
079 790
379519. Mieszkanie, 31 m2 - w
okolicy Małej Poczty, w nowym
budynku, na II piętrze. Cena
115000 zł. N. Ż. Lic. 8032 - 509
156 552
378668. Mieszkanie, 49 m2 - w
stanie deweloperskim, z bardzo
ładnym widokiem na Panoramę
K a r k o n o s z y. W m i e s z k a n i u
znajduje się salon, sypialnia,
kuchnia, łazienka z WC oraz
przedpokój. Lic. 4917 - 721
185 158
377856. Moniuszki, cena
115000 zł - mieszkanie 2 pokojowe, do remontu, na parterze.
N i e r u c h o m o ś c i P a r t n e r, l i c .
4917 - 604 508 308

378836. Mysłakowice, M2 za
1 0 0 0 0 0 z ł – o k a z j a . Ta n i e ,
ładne, zadbane i słoneczne
mieszkanie w Mysłakowicach.
N i e r u c h o m o ś c i P a r t n e r, l i c .
4917 - 604 869 172
379524. Na poddaszu, 100 m2
- tylko 260000 zł. 2 sypialnie +
salon, widna kuchnia, piękna
łazienka, przedpokój. Artur
Wowk, os. odp. D. Banaszak,
lic. 10171 - 508 240 830
378667. Na Zabobrzu, 44 m2 mieszkanie 2 pokojowe, parter
bloku IV piętrowego. Lic. 9549
- 667 219 752
378673. Norwida, 58 m2 - lokal
mieszkalny z nowocześnie
urządzonym wnętrzem. Salon
z wyjściem na wykafelkowany
balkon, sypialnie, przedpokój,
łazienka z WC. Lic. 4917 - 721
185 158
379534. Nowa kawalerka
- proponuję Państwu małą
kawalerkę z dużym balkonem, położoną na wysokim
parterze z osobnym wejściem
od ulicy. Kawalerka posiada
dużą, wysoką i suchą piwnicę
o powierzchni 11 m2. Lic. 4917
- 604 869 172
379471. Oferta cenowa - mieszkanie o powierzchni 48 m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon. Piękne widoki na panoramę miasta. Tylko 160000 zł.
Lic. 8032 - 602 631 396
378843. Okolice „Żeroma” 73 m2, 3 pokojowe mieszkanie, niewymagające remontu,
rozkładowe, na parterze, ze
wspólnym ogródkiem, spokojna
lokalizacja. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 603 491 335
379981. Połowa wiejskiego
d o m u - w Ł o m n i c y. C e n a
150000 zł. Powierzchnia użytkowa ok. 90 m2. Powierzchnia
działki ok. 400 m2 - 602 732
135
378142. Stylowy dom - w ok.
Jeleniej Góry. 187 m2, zagospodarowana działka 1500
m2. Nowe instalacje, okna,
łazienka po remoncie. Budynek
gospodarczy z dwoma pokojami. Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
379952. Super mieszkanko
za 178000 zł - bardzo fajne,
świetnie rozplanowane, na
III piętrze, na Zabobrzu II. 3
pokoje, bardzo ładna kuchnia i
łazienka, z balkonem. 50,5 m2.
Lic. 3059 - 602 727 242
377859. Trzypokojowe w Cieplicach - mieszkanie zadbane,
w kamienicy z garażem i ogródkiem. Cena 160000 zł (płatność
tylko gotówką). Nieruchomości
Partner, lic. 4917 - 604 508
308
379074. Tylko 125000 zł - za
60 m2. Mieszkanie w centrum
miasta przy samym deptaku, na
III piętrze. N. Ż. Lic. 8032 - 509
156 552

3 7 7 8 6 6 . Ty l k o 1 3 0 0 0 0 z ł mieszkanie 50 m2, 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka. Ciekawa
lokalizacja i atrakcyjna cena.
Lic. 8032 - 602 631 396
379482. W cieplicach, 82 m2
- 2 poziomowe, kominek, 3
pokoje, ogrzewanie gazowe,
stan dobry. Cena 195000 zł.
Pilnie. Lic. 7027 - 509 263
111
378702. Zabobrze II, 2 pokoje I piętro, środkowe. Mieszkanie
po remoncie, do wprowadzenia. Atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles, lic. 13045
- 607 797 911
At r a k c y j n e , 3 p o k o j o w e
- ul. Paderewskiego. Cena
170000 zł. Osoba odp. zaw.
Dorota Banaszak, lic. 10171 519 350 100
Bardzo ładne mieszkanie
- 2 pokojowe, na I piętrze, o
powierzchni 48,23 m2, balkon,
wyremontowana klatka schodowa, budynek ogrodzony, 6
rodzinny, ogród. Czynsz 115
zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Całe piętro domu w Cieplicach - za 200000 zł. 4
pokojowe, bezczynszowe, w
spokojnej okolicy. Osoba odp.
z a w. D o r o t a B a n a s z a k , l i c .
10171 - 519 350 100
Centrum, 50 m2 - okolice
Akademii Ekonomicznej, I
piętro, czynsz 40 zł. Wspólnota, miejsce parkingowe,
do zamieszkania. Lic. 5124,
nieruchomości Atrium - 601
551 213
Dobra cena, Sobieszów - po
remoncie, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka itp. Pilne - 603 643
228
Dom za 400000 zł – wolnostojący, w okolicach Jeleniej Góry,
z 2007 roku, po odbiorach,
parter do zamieszkania - 200
m2, lic. 5124, nieruchomości
Atrium - 601 551 213
Dom blisko Jeleniej Góry - w
stanie deweloperskim, 150 m2,
na działce 1200 m2. Jeldom,
lic. 3059 - 666 830 830
Dom do remontu - na dużej
działce przy ul. Trzcińskiej 695 981 315
Dom dwurodzinny - w Jeleniej
Górze, o powierzchni 342 m2,
dwie księgi wieczyste, zniesienie współwłasności. Cena
380000 zł do negocjacji - 500
247 935
Dom w cenie mieszkania - z
dużą działką w Kowarach, za
150000 zł. Osoba odp. zaw.
Dorota Banaszak, lic. 10171 519 350 100
Dom w Jeleniej Górze - w
atrakcyjnej dzielnicy. Niedrogo
- 507 055 422
Dom w okolicy Jeleniej Góry 140 m2, działka 1200m2, stan
dobry. 19 km od Jeleniej Góry.
Cena 370000 zł do negocjacji.
Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500

Dom w Staniszowie - w stanie surowym otwartym, o
powierzchni 146 m2, na działce
1200 m2 z 2009 r. W samym
sercu Staniszowa. Piękna,
spokojna okolica. Lic. 5524 503 111 466
Dom za 120000 zł - z pomieszczeniami gospodarczymi do
remontu, na działce 20 arów, w
Muchówku - gm. Bolków - 794
385 693
Domek za 133000 zł - letniskowy, w Przesiece. Piękna
widokowa działka, umeblow a n y, z k o m i n k i e m . Te r e n
ogrodzony, zagospodarowany.
Woda z sieci, prąd. Lic. 9549 501 736 644
Duży dom w Cieplicach - NK,
lic.6327 - 501 090 928
Dwa domy w Lubaniu - jeden
mieszkalny, drugi malutki 43
m2 np. pod wynajem - w centrum miasta. Cena za całość
440000 zł. Możliwość sprzed a ż y o s o b n o . n P a r t n e r, l i c .
4917 - 604 869 172
Dwupokojowe w Cieplicach
- 55 m2 , II piętro (ostatnie )
kamienicy, do remontu. Cena
145000 zł - 602 732 135
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Dwupokojowe, w centrum - 51 m2, po remoncie,
dobra lokalizacja, atrakcyjna
cena, lic. 5524 N. City - 662
112 344
Działka budowlana - na os.
Czarne, przy drodze asfaltowej. Media na granicy działki,
blisko przystanek. 1000 m2.
Bez pośredników. Cena 125000
zł - 501 249 227
Działka budowlana - w Dziwiszowie, media, widoki. Cena
75 zł/m2 - 607 703 421
Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim, z pięknym widokiem - 721 326 116
Działka na os. Czarne 90 arów, 33 ary budowlane.
Reszta tereny zielone - 605
547 678
Działka rolna - 3,50 zł/
m2. 6 km od Jeleniej Góry,
ogrodzona, 3,14 ha. Piękne
widoki. Możliwość wysłania
zdjęć pocztą elektroniczną 796 858 793
Działka w Jagniątkowie 3000 m2, ładna lokalizacja, z
pięknym widokiem. Cena do
negocjacji, media - 506 190
702
Działka w Mysłakowicach bardzo ładna, 1100 m2, wszystkie media, warunki zabudowy,
bajeczny widok, lic. 5524, N.
City - 510 671 660
Działka, 32 ar - ogrodzona,
utwardzona, mała stacja paliw,
sklep, warsztat. Można mieszkać. Wszystkie media. Cena
250000 zł. Powiat Lwówek
Śląski - 504 201 580
Działki budowlane - w Mysłakowicach - 721 644 162
Działki budowlane - z pięknym
widokiem na góry, w okolicy
Jeleniej Góry, o powierzchni
od 1000 m2 do 1800 m2. 90
zł/m2. Jeldom, lic. 3959 - 666
830 830
Działki siedliskowe - po 0.33
ha, z widokiem na Karkonosze.
Wy d a n e w a r u n k i z a b u d o w y,
prądu - 512 034 474
Działki w Suszkach - 8 km
od Bolesławca. Powierzchnia
ogółem 12000 m2. Cena 34000
zł. Okazja. Lic. 9549 - 602
732 135
Działki w Wojanowie - z
widokiem na Śnieżkę - 880
804 251
Działki za 35 zł/m2 - budowlane, pięknie położone, od 1500
m2 do 2200 m2, słoneczne, z
dostępem do mediów. 13 km od
Jeleniej Góry. Lic. 9549 - 667
219 752
Gospodarstwo rolne, 15
ha - użytki zielone, hodowla,
zagrody, wypas, ładne zabudowania typ folwark. Piękna,
górska okolica. Pławna, powiat
Lwówek Śląski - 504 201 580
Grunt rolny 9,4 ha - w
Bukówce gm. Lubawka, samosiewy na działce. Cena 80000
zł - 880 491 908
Kawalerka - na parterze,
blisko centrum, o powierzchni
25 m2, blok ocieplony, klatka
schodowa zadbana, spokojna
okolica, w pobliżu park. Cena
do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka koło „Żeroma” 22 m2, balkon. Cena 105000 zł.
Lic. 8151 - 600 258 703
Kawalerka w Karpaczu - 1
pokojowe, ul. Karkonoska.
Cena 90000 zł. Nieruchomości
Karkonoskie, lic. 6327 - 501
357 406
Kawalerka za 80000 zł - w
Sobieszowie. 28 m2. Marcin
Chaszczewicz, lic. 14414 - 660
359 500

og£oszenia

Kawalerka, 38 m2 - na ul.
Kochanowskiego, duży pokój,
aneks kuchenny, łazienka, balkon, piwnica 10 m2. Właściciel
- 697 085 197
K i e p u ry, 4 0 m 2 - p i ę k n e
mieszkanko na Zabobrzu III.
Jeldom, lic. 3059 - 600 434
800
Lokal handlowy, 12 m2 - w
Cieplicach - 608 311 067
Ładna, uzbrojona działka - w
Piechowicach-Górzyńcu. 1050
m2. Cena 80 zł/m2. Pilnie - 692
369 169
Ładne mieszkanie - 2
pokojowe, na II piętrze, o
powierzchni 51 m2, Zabobrze
II, blok IV piętrowy, rozkładowe, zadbane, środkowe, nie
w y m a g a n a k ł a d ó w. C z y n s z
339 zł/m-c. Lic. 2400 - 669
620 071
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe, po kapitalnym remoncie,
o powierzchni 43,6 m2, rozkładowe, środkowe, z balkonem.
Klatka schodowa zadbana.
Czynsz 250 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400
- 669 620 071
Ładny dom w Miłkowie - na
działce 2100 m2. Lic. 8151 600 258 703
Ładny, nowy dom - w Jeżowie.
Lic. 8151 - 600 258 703
M3, 67,4 m2 - za 170000 zł.
Jelenia Góra - blok z cegły, III
piętro Słoneczne, środkowe,
nowe okna, centralne ogrzewanie. Zielona okolica, możliwość dokupienia działki - 510
042 734
Mieszkanie 2 pokojowe bardzo ładne, o powierzchni 54
m2, rozkładowe, słoneczne, 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 bardzo ładne, przytulne, o
powierzchni 37 m2, po remoncie, na I piętrze, w bloku IV piętrowym, ładna okolica, zadbana
klatka schodowa. Czynsz 300
zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe funkcjonalne, na II piętrze, o
powierzchni 48 m2, środkowe,
Zabobrze, blok IV piętrowy,
ocieplony. Czynsz 198 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
os. Park Sudecki. Cena 165000
zł. NKrol, lic. 8151 - 860 0258
703
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Kiepury, parter, taras, budynek
z cegły. Marcin Chaszczewicz,
lic. 14414 - 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Trzcińskiego. Cena 146000 zł.
X piętro, bardzo słoneczne.
Nieruchomości Karkonoskie,
lic. 6327 - 501 357 406
Mieszkanie 3 pokojowe - 64
m2, na parterze. Na Zabobrzu,
ul. Kiepury - 506 094 004
Mieszkanie 3 pokojowe bardzo ładne, o powierzchni
63 m2, budynek IV piętrowy,
okolice ZUS-u, słoneczne z
balkonem, klatka schodowa
zadbana. Czynsz 380 zł/m-c.
Cena do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620
071
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko centrum 57 m2, budynek IV
piętrowy, rozkładowe, bardzo
słoneczne, ciekawa aranżacja,
w cenie wyposażenie. Czynsz
360 zł/m-c. Cena 3000 zł/m2,
lic. 2400 - 669 620 071

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 3 pokojowe cena 2596 zł/m2. 67 m2, 3
pokoje, widna kuchnia, spiżarnia, garderoba, przedpokój,
piwnica. Artur Wowk, os. odp.
D. Banaszak, lic. 10171 - 508
240 830
Mieszkanie 3 pokojowe - do
remontu. Cena 135000 zł.
NKrol, lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie 3 pokojowe na parterze, rozkładowe, o
powierzchni 59 m2, blok IV
p i ę t r o w y, o c i e p l o n y, k l a t k a
schodowa wyremontowana, w
zarządzie wspólnoty. Czynsz
335 zł/m-c. N. Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe na Zabobrzu. Sprzedam lub
wynajmę, od zaraz - 514 625
873
Mieszkanie 3 pokojowe - w
dogodnej lokalizacji. Cena
186000 zł. Lic. 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - w
okolicach Małej Poczty. Bez
p o ś r e d n i k ó w. O k a z j a - 5 0 1
171 866
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Rębiszowie. Cena 98000 zł. Do
Jeleniej Góry tylko 20 km - 506
104 233
Mieszkanie 3 pokojowe - własnościowe, 50 m2, w kamienicy
w Kamiennej Górze, z łazienką,
kuchnią. CO węglowe. Blisko
szpitala, PKS - 605 741 051
Mieszkanie 3 pokojowe - za
178000 zł. Bardzo fajne, świetnie rozplanowane mieszkanko
na III piętrze, na Zabobrzu II. 3
pokoje, bardzo ładna kuchnia i
łazienka, z balkonem. 50,5 m2.
Lic. 3059 - 602 727 242
Mieszkanie 4 pokojowe - 79
m2, ul. Noskowskiego. Cena
185000 zł, blok po termomodernizacji. Lic. 14414 - 660
359 500
Mieszkanie 4 pokojowe - na
Za b o b r z u , IX p ię tr o , w in d a .
Cena 185000 zł. Lic. 14414 660 359 500
Mieszkanie 4 pokojowe ogródek i garaż, w starej części
miasta. NK, lic. 6327 - 501
090 928
Mieszkanie 4 pokojowe umeblowane, na ul. Elsnera,
66 m2. 1200 zł + media. Od
sierpnia - 501 674 385
Mieszkanie dla studentów małe, słoneczne, z balkonem.
NK, lic. 6327 - 501 090 928
Mieszkanie po remoncie - w
Sobieszowie, 51m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, piwnica.
Bardzo ładne - 603 643 228
Mieszkanie w centrum - o
powierzchni 72,05 m2, w ścisłym centrum Jeleniej Góry 697 397 297, 757 522 980
Mieszkanie w Cieplicach
- stan deweloperski, 46 m2.
Cena 136000 zł - 609 337
331
Mieszkanie w Cieplicach
- stan deweloperski, 48 m2.
Cena 146000 zł brutto - 609
337 331
Mieszkanie w kamienicy - 2
pokojowe, o powierzchni 57,70
m2, na III piętrze, środkowe, do
niewielkiego remontu, blisko
centrum, osobne WC, kuchnia,
łazienka. Atrakcyjna cena, do
negocjacji. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Lwówku Śl.
- centrum, I piętro. Po kapitalnym remoncie, 49 m2, 2
pokoje, kuchnia, łazienka - 609
443 365
Mieszkanie w Przesiece 58 m2. Cena 160000 zł. Artur
Wowk, os. odp. D. Banaszak,
lic. 10171 - 508 240 830
Mieszkanie w Sobieszowie
- do kapitalnego remontu, z
ogródkiem i blaszanym garażem, balkonem. Piękny przedwojenny dom. Tylko 1700 zł/
m2. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 501 736 644
Mieszk a n ie w ła s n o ś c io w e
- 79 m2, po remoncie, w Marciszowie. Cena 135000 zł - 794
385 693

Mieszkanie, 2200 zł/m2 - 2
pokoje, II piętro, centrum, 38
m2 za 85000 zł. Atrakcyjna
oferta. Nieruchomości Marles,
lic. 13045 - 883 797 878
Mieszkanie, 33 m2 - za
102000 zł. Zabobrze I, ul.
Szymanowskiego, 2 pokoje, III
piętro, okna PCV, panele, kafle
w łazience, wymaga odświeżenia. Pilnie, do negocjacji.
Właściciel - 509 263 111
Mieszkanie, 38 m2 - za
107000 zł, dwupokojowe, II
piętro, do remontu, Zabobrze
I. Lic. 5124, nieruchomości
Atrium - 601 551 213
Mieszkanie, 54,6 m2 - 2
pokoje, pomieszczenie na
garderobę, łazienka, osobno
WC, duży balkon. Dobra lokalizacja. Bez pośredników - 790
780 642
Mieszkanie, 65,7 m2 - 2
pokoje, aneks jadalny, łazienka
z WC. Po remoncie. Bez
pośredników - 530 940 330
Nowy dom do wykończenia - z
garażem i dużą działką. 5 km
od Karpacza. Obniżona cena 601 741 483
Nowy dom w ok. Jeleniej Góry
- 126 m2, zagospodarowana,
słoneczna działka 880 m2. 4
pokoje, wyposażenie kuchni.
Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
Nowy dom za jedyne 440000
zł - w Mysłakowicach, o
powierzchni użytkowej 128
m2. Serdecznie polecam i
zapraszam na prezentację. N.
Ż. Lic. 8032 - 507 078 827
Odstąpię sklep - z towarem
odzieżowy. Cieplice - 606 404
710
Odstąpię solarium - znakomicie prosperujące. Gabinet
kosmetyczny w centrum. Tylko
poważne oferty - 603 799 852
Okazja, grunt w Suszkach - trzy działki o łącznej
powierzchni 1,2 ha w Suszkach, w okolicach Bolesławca.
Cena 34000 zł. Lic. 9549 - 602
732 135
Okolice „Żeroma” - 154 m2,
II piętro, do remontu. 112 m2,
III piętro, dwupoziomowe, po
remoncie. Jeldom, lic. 3059 666 830 830
Okolice Bukowca - działki
z warunkami zabudowy około
3000 m2. Cena 20 zł/m2, lic.
5124, nieruchomości Atrium 601 551 213
Parter domu - 666 259 077
Pięknie położona działka budowlana na ul. Struga. Bez
pośredników - 609 299 524
Piękny dom w Kowarach - NK,
lic. 1710 - 501 090 928
Tanie mieszkanie - 3 pokojowe, środkowe, rozkładowe,
na Zabobrzu II, o powierzchni
61,19 m2, blok IV piętrowy,
dobra lokalizacja, duży balkon.
Czynsz 330 zł/m-c, atrakcyjna
cena. Lic. 2400 - 669 620 071
Tylko 1700 zł/m2 - mieszkanie do remontu kapitalnego
w Sobieszowie, z ogródkiem,
blaszanym garażem - 501
736 644
W centrum, 3 pokoje - świetna
lokalizacja, świetna cena - 508
240 830
W Łomnicy - 2 ha gruntów rolnych. Cena 5 zł/m2, lic. 5124,
nieruchomości Atrium - 601
551 213
W starym budownictwie - mieszkanie po kapitalnym remoncie.
Blisko centrum miasta. NK, lic.
1710 - 501 090 928
Wzgórze Roweckiego - 3
pokojowe, 48 m2, parter bez
balkonu, wyremontowane i
umeblowane. Cena 205000
zł. Bez pośredników - 791
855 180

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO W YNAJĘCIA
Bardzo ładne - 2 pokojowe,
na Zabobrzu III. Tanio - 512
567 169
Bez pośredników - umeblowana kawalerka. Okolice
Placu Ratuszowego - 757
526 336

Mieszkanie - za opłaty na 3
osoby i pies - 601 879 143
Mieszkanie spółdzielcze - 2
pokoje, 36 m2, na IV piętrze.
Jelenia Góra, ul. Kiepury. 550
zł + czynsz 190 zł + media.
Kaucja 1500 zł - 606 407 400
Pokoje, bursa, akademik - z
Internetem dla studentów,
m ł o d z i e ż y, p r a c o w n i k ó w,
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
Pomieszczenie, 20 m2 ul. Okrzei w Jeleniej Górze,
nadające się na sklep lub
lokal usługowy - 609 172
300
Willowe - 4 pokoje, 120
m2, blisko centrum - 757
533 463
A pa r ta m e n t w c e n t r u m
- J e l e n i e j G ó r y, l u k s u s o w y,
wyposażony. Nieruchomości
Partner, lic. 4917 - 604 508
308
Atrakcyjny lokal - w centrum, na kancelarię, z parkingiem, w Jeleniej Górze. Tanio
- 513 018 455
Cieplice, centrum - lokal
usługowy o powierzchni ok. 30
m2, w ścisłym centrum Cieplic 697 397 297, 757 522 980
Dom w Piechowicach - salon,
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki,
pralnia. Najchętniej firmie - 605
959 510
Kadetów, 28 m2 - od 1 sierpnia. Po remoncie, umeblowana,
gotowa do wprowadzenia - 603
577 205
K awa l e r k a - j a k o c z ę ś ć
domu, w Karpaczu. 400 zł i
opłaty licznikowe - 607 051
705
Kawalerka - w pobliżu centrum Jeleniej Góry. 850 zł +
liczniki - 507 408 092
Kawalerka blisko centrum
- w pełni umeblowana, nowe
budownictwo. Czynsz 650 zł
plus liczniki - 781 162 511
Kawalerka na Zabobrzu 25,5 m2. Po remoncie - 724
521 460
Kawalerka na Zabobrzu 30 m2, wyposażona, balkon,
w i d o k n a g ó r y, b l i s k o m a r ketów, autobusów. 750 zł +
liczniki - 693 750 225
K awa l e r k a n a Z a b o b r z u
- u m e b l o w a n a , T V, p r a l k a ,
lodówka. Od września. 700
zł plus opłaty i 700 zł kaucja
zwrotna - 664 902 060
Kawalerka od 1.08 - 700 zł
+ 700 kaucja + opłaty. Blisko
centrum. Nie odpowiadam na
SMS - 507 377 878
K awa l e r k a w c e n t r u m Jeleniej Góry. Blok ogrodzony
bramą wjazdową na pilota.
Spokojna okolica - 694 644
058
Kawalerka z balkonem - 34
m2, częściowo umeblowana,
duży pokój i garderoba, aneks
kuchenny, łazienka. II piętro w
kamienicy. Centrum Jeleniej
Góry. 750 zł plus liczniki. Lic.
9549 - 667 219 752
Kawalerka z balkonem - w
centrum Jeleniej Góry, II piętro
w kamienicy. 750 zł plus liczniki. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667 219 752
K awa l e r k a z t a r a s e m przy Pl. Ratuszowym. 25 m2,
w pełni umeblowana, I piętro
w bloku. 900 zł plus liczniki.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
K awa l e r k a , 3 0 m 2 - o s .
Orle. 800 zł + liczniki i kaucja
(od sierpnia) - 601 560 396
Kiepury, 2 pokojowe - I piętro, z balkonem. 870 zł w tym
czynsz - 669 310 312
Komfortowe M2 - świeżo
wykończone mieszkanie w
okolicy „Żeroma”. Przestronne,
66 m2, na II piętrze. Bez mebli.
Lic. 5524 - 503 111 466
K o m f o r to w e , z g a r a ż e m
- dwupokojowe, na II piętrze,
w centrum miasta. Cena 1250
zł, w tym czynsz, ogrzewanie,
garaż + media. Lic. 8032 - 662
282 684

Lokal handlowo-usługowy 60 m2. Cieplice - Biedronka
- 606 404 710
Lokal handlowo-usługowy 90 m2, parking, niedaleko od
centrum - 506 094 004
Lokal na działalność biurową - od września, w centrum
miasta, parter, wejście z ulicy,
ciąg komunikacyjny pieszy i
samochodowy, duża szyba 508 364 959
Lokal usługowo-handlowy
- przy marketach, na każdą
działalność. 89 m2, idealny na
gabinety, salon kosmetyczny,
fryzjerski itp. Parking, media 501 730 905
Lokal użytkowy - przy ulicy
1 Maja, z witryną, miejscem
parkingowym, 50 m2. Cena
1500 zł. N. Ż. Lic. 8032 - 509
156 552
Lokal w centrum - blisko Placu Ratuszowego, o
powierzchni 25 m2, na parterze. Czynsz najmu netto 1800
zł. Nieruchomości Partner, lic.
4917 - 604 508 308
Lokal w ścisłym centrum - 32
m2,ul. Długa, ciąg handlowy,
p a r t e r, w i t r y n a , n a p r z e c i w
domu towarowego - 888 221
321
Lokal w ścisłym centrum usługowy, o powierzchni ok.
100 m2, w Jeleniej Górze - 697
397 297, 757 522 980
Lokal, 60 m2 - na działalność
handlowo-usługową: cukiernia,
salon fryzjerski, biuro, filia
banku, butik, gabinet lekarski.
Dobra lokalizacja. Po remoncie. Cieplice - 606 404 710
Lokal, ul. Wiejska - parter,
duża witryna, parking przed
budynkiem, ok. 35 m2, duże
zaplecze. Cena 1500 zł. Zapraszam na prezentacje, Kamil Ż.
Nieruchomości Partner - 604
906 257
M2, po remoncie - 34 m2, dwa
pokoje, po kapitalnym remoncie, ul. Noskowskiego. Cena
800 zł. Zapraszam na prezentacje. Kamil Ż. Nieruchomości
Partner - 609 906 257
Mieszkania w Sobieszowie 2 pokoje - 750 zł, 1 pokojowe
- 650 zł, kawalerka - 500 zł 518 564 347
Mieszkanie 2 pokojowe - na
ul. Złotniczej. Umeblowane i
wyposażone. Wolne od lipca.
Lipiec-wrzesień 800 zł + liczniki. Od października 1200 zł
+ liczniki - 606 331 315
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu II, umeblowane, I
piętro, balkon - 792 847 861
Mieszkanie 2 pokojowe Park Sudecki. Komfortowe, z
windą, urządzone. Opłata 1000
zł plus czynsz 470 zł - 607
911 403
Mieszkanie 2 pokojowe rozkładowe, z piwnicą. W pełni
umeblowane. Nowe budownictwo. Miejsce postojowe. Blisko
centrum - 781 162 511
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Karłowicza, umeblowane. 750
zł + 230 zł czynsz + rachunki 784 716 240
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Różyckiego. 930 zł + liczniki 502 670 845
Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane, dobra lokalizacja. Cena do uzgodnienia.
Proszę dzwonić od godz. 20:00
- 727 687 234
Mieszkanie 2 pokojowe umeblowane, na Zabobrzu 608 311 067
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum Jeleniej Góry. Umeblowane, 34 m2. 900 zł + liczniki
- 605 831 706
Mieszkanie 2 pokojowe - w
nowym budynku, przy ul. Kraszewskiego - 601 566 508
Mieszkanie 2 pokojowe - z
łazienką i kuchnią, wyposażone dla 3 lub 4 uczni, studentów. Okolica Małej Poczty - 510
473 558
Mieszkanie 3 pokojowe - ul.
Noskowskiego, po remoncie,
częściowo umeblowane. 600
zł plus czynsz 420 zł i media.
Studentom dziękujemy - 601
722 049

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE 4 pokojowe - 400
zł + czynsz, media i kaucja
1000 zł (zwrotna). 56 m2, CO,
umeblowane i wyposażone ul. Karłowicza - 516 302 457
MIESZKANIE 4 pokojowe - w
centrum. Lic. 8151 - 600 258
703
MIESZKANIE w Cieplicach - 3
pokoje, po remoncie, w pełni
wyposażone. Garaż, piwnica.
1000 zł + opłaty - 793 585
822
MIESZKANIE w nowym
budynku - Jelenia Góra, ul.
Kochanowskiego. 2 pokoje,
a n e k s k u c h e n n y, ł a z i e n k a .
52 m2. 1300 zł + opłaty - 506
092 881
NIEDROGIE mieszkanie - w
Janowicach Wielkich - 885
722 978

NOWE mieszkanie - 52 m2, na
ul. Złotniczej, Jelenia Góra.
Wysoki standard, I piętro, 2
pokoje, umeblowane, balkon,
piwnica. 1000 zł + opłaty - 792
668 027
POKÓJ + pokój z aneksem
kuchennym - 40 m2, od 1wrzesnia 2010 roku, okolice Małej
Poczty - 793 611 068
POKÓJ 2 osobowy - dla studentek, w Jeleniej Górze, 200
m od Uniwersytetu Ekonomicznego - 695 725 854
POKÓJ 2 osobowy - w centrum, po remoncie. 300 zł od
osoby + media - 721 634 236
POKÓJ na Zabobrzu - 350 zł
+ opłaty - 664 171 262
POKÓJ w Karpaczu - z kuchnią, łazienką. 400 zł i opłaty
- 607 051 705

POKÓJ w mieszkaniu - dwupokojowym, od sierpnia. Swobodny dostęp do kuchni i
łazienki. 400 zł plus rachunki.
Wo d a , g a z , p r ą d - 6 9 7 2 7 2
888
POKÓJ w mieszkaniu studenckim - w centrum, dla pary
lub dwóch studentek - 663
226 009
POKÓJ, 12 m2 - używalność
kuchni i łazienki - 669 569
669
POKÓJ, okolice Małej Poczty szukam niepalącej i spokojnej
współlokatorki do mieszkania 3 pokojowego. 350 zł +
rachunki (woda, prąd) - 505
739 948
POMIESZCZENIA biurowe - 2
pokoje, kompleks, umeblowane - o łącznej powierzchni
33 m2, w Jeleniej Górze, z
powierzchnią reklamową na
budynku - 605 661 481
POMIESZCZENIA na parterze
- w Cieplicach, obok parking 693 295 435
POMIESZCZENIA w dobrej
lokalizacji - miejsca parkingowe. NK, lic. 6327 - 501
090 928
SUCHE i ciepłe mieszkanie - w
Pasieczniku, 51 m2, na parterze. Łazienka i WC osobno,
z pomieszczeniem gospodarczym - 660 449 652
SZUKAM współlokatorki - do
dyspozycji pokój, dostęp do
łazienki i kuchni. Blisko centrum Jeleniej Góry. 450 zł bez
dodatkowych opłat. Od sierpnia - 667 749 996

SZUKAM współlokatorki - ładne
mieszkanie, w dobrym miejscu.
450 zł i żadnych innych kosztów. 15 min. spacerkiem do
centrum Jeleniej Góry - 609
182 914
TANI lokal, 40 m2 - ul. Różyckiego, obok dużego parkingu,
blisko poczty i Rossmana. WC,
duże okna. Na tel. do oglądnięcia - 501 320 640
UMEBLOWANE dwa pokoje ul. Kiepury. 1100 zł + prąd - 502
334 076
UMEBLOWANY pokój - z balkonem, dla 1 lub 2 osób, na
Zabobrzu - 791 489 563
WOLNY pokój - od 1 sierpnia dla dwóch ewentualnie 1
osoby, w domku jednorodzinnym w Jeleniej Górze - 693
901 999
WOLNY pokój 2 osobowy - w
3 pokojowym mieszkaniu studenckim na ul. Elsnera. Mieszkanie w pełni wyposażone,
ciepłe, słoneczne. Internet
- 603 852 277
WYSOKI standard - ścisłe centrum Jeleniej Góry, z garażem.
Lic. 8032 - 662 282 684

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ W YNAJĄĆ
MAŁŻEŃSTWO z dwójką dzieci
- poszukuje mieszkania do
800 zł, w tym czynsz - 661
366 746
MŁODA, godna zaufania para
- zaopiekuje się domem lub
mieszkaniem - 798 713 028
MIESZKANIE 2 lub 3 pokojowe
- w Mysłakowicach lub okolicy
- 793 094 601
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SZUKAM lokalu - w centrum
Jeleniej Góry, min. 2 pokoje 509 375 412
U C Z C I WA p a n i - w y n a j m i e
pokój/mieszkanie - 500 zł.
Mogę pomóc starszej osobie 607 227 104

MIESZKANIE, 48 m2 - I piętro,
2 pokojowe, w bardzo dobrym
stanie, Zabobrze. Zamienię
na mały domek (może być
zadłużony) lub na bliźniaka w
Jeleniej Górze i okolicy - 665
658 000

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

MIESZKANIE własnościowe 64 m2, Zabobrze III lub sprzedam. Cena do uzgodnienia
- 660 479 364
MIESZKANIE własnościowe
- 59 m2, trzypokojowe, CO,
parter, do remontu, garaż.
Zamienię na mniejsze - 757
676 109
MIESZKANIE 2 pokojowe komunalne, parterowe, 47
m2, CO etażowe, w zielonej
części Jeleniej Góry. Zamienię na mniejsze, piętrowe,
najchętniej z balkonem - 518
376 816
MIESZKANIE komunalne 25 m2, pokój, kuchnia. Niski
czynsz. Zamienię na większe
- 500 490 882
MIESZKANIE komunalne 44 m2, w Sobieszowie, na
podobne lub mniejsze w Jeleniej Górze - 790 507 048
MIESZKANIE kwaterunkowe 50 m2, zamienię na większe.
Możliwa spłata zadłużenia
lub niewielka dopłata - 514
689 603
MIESZKANIE niewłasnościowe
- 3 pokojowe, zamienię na 2
pokojowe na Zabobrzu - 793
968 701

20 lat, filigranowa - brunetka,
zaprosi do siebie - 782 535
408
35 latek szuka kochanki - lub
kobiety, nawet i mężatki. Wiek
bez ograniczenia. 100% dyskrecji. Bez sponsoringu. Odp.
na SMS - 504 592 989
AT R A K C Y J N E i u m i e j ę t n e
brunetki - zrobią dla Ciebie
wszystko - 795 622 625
BLONDYNKA - gotowa na
wszystko, spełni każdą twoja
fantazję - 665 706 247
BLONDYNKA - 22 latka, z
biustem 6 zaprasza dyskretnych i kulturalnych panów na
mile chwile rozkoszy - 883
427 396
BRUNETKA - bardzo atrakcyjna, szczupła. Zaprosi prywatnie - 795 849 422
BRUNETKA, niunia - zaprosi
prywatnie - 795 622 611
DOJRZAŁA brunetka - z ładną
piąteczką - 667 424 672
DOJRZAŁA Pani - dojedzie.
Dyskrecja - 600 120 914
FAJNA, miła - woman z klasa,
dla vipów. Możliwe wyjazdy 795 622 611
FILIGRANOWA blondynka tylko dla ciebie - 504 444 967

- 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
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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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KONIEC fantazjowania zadzwoń i przyjdź pofikać z
dwiema dziewczynami, realnie. Czekamy. Pa - 694 909
729
LEKKO puszysta - z ładną
piąteczką, zaprosi zdecydowanych panów - 696 203 488
MASAŻ erotyczny - urocza
blondynka zaprasza na niezapomniane chwile, tylko dojrzali
panowie, również wyjazdy 100% dyskrecji - 796 849 950
MATEUSZ, 27 lat - opalony,
ładne ciacho. Tylko dla pani,
striptiz też - 695 568 236
MŁODA, atrakcyjna studentka
- pilnie pozna Pana z grubszym
portfelem, który pomoże jej
finansowo znaczącą kwotą . W
zamian oferuje mile spędzony
czas. Iza - 533 842 093
MŁODE małżeństwo - szuka
młodej kobiety do trójkąta (
bez sponsoringu) w celu uzyskania nowych wrażeń - 601
722 049
MŁODE, fajne dziewczyny
- z a p r a s z a j ą p a n ó w. E x t r a
promocja - 694 909 729
MŁODE, zadbane - zaproszą
- 883 480 531
MŁODY, przystojny - szuka
starszej pani, która za sponsoruje finansowo - 605 855 159
MŁODY, zadbany - szuka starszej Pani z lokum. Stały układ.
Tylko SMS - 660 155 695
NAMIĘTNE i umiejętne niunie
- zapraszają do siebie - 661
524 389
NOWE dziewczyny - nowe
miejsce - 794 525 327
PAN dla Pani, pary - wszystko
do uzgodnienia, najlepiej za
darmo - 605 250 351
PANOWIE z Niemiec - poznają
panie z Polski w celach matrymonialnych. Zgłoszenie dla
pań jest bezpłatne. Biuro
matrymonialne - 608 318 121
POZNAM dziewczynę - z Jeleniej Góry, kawaler, 33 lata,
wyższe wykształcenie, 180 cm
wzrostu - 794 417 789
POZNAM panią, parę - w celu
zabaw w większym gronie 605 250 351
ROZKOSZNA pupcia blondynki - zawsze gotowa na anal
i nie tylko - 665 706 247
SZUKAM dziewczyny - w
wieku 15-18 lat, ja 19. Nie na
sponsoring - 669 417 059
SZUKASZ dyskrecji, higieny,
kultury - zadzwoń i spotkaj się
z uroczą blondynką o kobiecych kształtach, tylko dojrzali
panowie, również wyjazdy 796 137 052
ŚLICZNE i młode dziewczyny
- zaproszą do siebie - 516
462 062
WYLIŻĘ za darmo - dojrzałej
Pani - 604 704 733
Z temperamentem, dla Pań
- dyskrecja, tylko SMS - 600
559 601
ZASPONSORUJĘ dziewczynę
- wiek i wygląd bez znaczenia
- 888 172 634
ZMYSŁOWA 22 latka - o rubensowskich kształtach, biuście 6
zaprasza dojrzałych panów na
dyskretne spotkania, również
wyjazdy do klienta - 796 996
055
ŻONATY pozna - fajną, szczupłą, dyskretną mężatkę. Ja, 33
lata, 180 cm, blondyn z Jeleniej Góry - 795 096 649

USŁUGI
BUDOWLANE

OG£OSZENIA
BRUKARSTWO - układanie
kostki betonowej i granitowej - 757 514 321, 608 658
351
C Y K L I N O WA N I E , s o l i d n i e
- 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
K O PA R K O - Ł A D O WA R K A CAT - 602 781 693
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 wodnokanalizacyjne itp. - 516 048
225
REMONTY mieszkań - panele,
regipsy itd. Rozsądne ceny 504 964 227
ROBOTY hydrauliczne - wodno-kanalizacyjne, gaz i CO,
ogólnobudowlane, wykończeniowe. Nadzory budowlane - 781 465 274
ROBOTY ziemne koparko
- ładowarka JCB 4x4 - 698
668 824
UKŁADANIE paneli podłogowy c h - wy k ła dzin - 6 0 9
073 716
WYWROTKI - 15 ton, transport ciężarowy, Wróblewski
- 608 649 813
ZDUN - piece, kuchnie. Dzwonić po 17:00 - 662 315 732
BRUKARSTWO - podjazdy,
chodniki, place, parkingi,
kostka betonowa, granit,
roboty ziemne - 792 668 584
BRYGADA doświadczonych
- wykona elewacje i remonty 793 643 648
BUDOWLANE usługi - wykończenia mieszkań, domów, biur
i innych lokali, łazienki wg
projektu - 500 199 232
BUDOWY, rozbudowy - ogólnobudowlane. Doświadczenia,
kwalifikacje - 691 511 153
CIEŚLA-DEKARZ - wykonuj e m y k o m p l e k s o w o d a c h y,
więźby strugane, remonty
dachów - 697 090 301
DOCIEPLENIA domów - najniższe ceny na rynku. Solidnie, szybko i fachowo. Więcej
szczegółów pod numerem
telefonu - 514 859 464
DOM od podstaw - dachy. Wieloletnie doświadczenie. Szybko
i solidnie - 513 948 934
GRANIT Polbruk - wykonujemy
prace wszelkiego typu. Faktura
VAT - 790 899 808
HYDRAULIKA - kompleksowy
montaż CO woda-gaz, ogrzewanie podłogowe, kominki z
płaszczem wodnym. Tanio i
profesjonalnie - 696 484 516
HYDRAULIKA od A do Z m o n t a ż p i e c ó w, k o m i n k ó w,
instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego. Podłączenia
kuchenek i junkersów. Usuwanie awarii - profesjonalista
- 603 237 605
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, wykończenia kominki, obudowy, kompleksowe wykończenia, glazura,
terakota, mozaiki, łazienki
montaż drzwi wewnętrznych,
adaptacja poddaszy - 782
846 106
KOMPLEKSOWE remonty
pomieszczeń - ogrodzenia,
bramy i inne prace - wykonam
- 723 796 222

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

K O PA R K A k o ł o w a - 1 6 - t o
tonowa. Usługi - 601 789 268
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 lub 511
545 064
MALOWANIE artystyczne aerografem - obrazy, ściany, samochody, motocykle itp. Od reklam
po portrety - 667 138 280
PANELE, solidnie - podłogowe,
ścienne, boazerie naturalne,
podbitki itp. - 609 812 794
PARAPETY, schody - kominki z
kamienia - 512 600 552
PIECE CO - montaż, sprzedaż
pieców CO węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon, a
przyjadę i wycenie. Mam konkurencyjne ceny pieców i usług
- 696 484 516
PODNOŚNIK koszowy - wynajem. Podnośnik o dużej manewrowości i osiągach. W koszu
prąd 230V oraz oświetlenie.
Wystawiamy faktury VAT, polisa
OC, pełne uprawnienia - 605
326 223
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
REMONTY dachów - tanio,
solidnie i terminowo - 692 712
710
REMONTY i wykończenia gładzie, malowanie, ściany
działowe, wymiana okien i
drzwi, układanie paneli i kafli.
Czysto, solidnie i niedrogo - 515
565 653
REMONTY mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy, panele
ścienne i podłogowe. Inne prace
remontowe - 691 936 900
REMONTY mieszkań - wykończenie wnętrz i inne prace
budowlane - 509 529 965
REMONTY od A do Z - kompleksowo, solidnie, szybko i w
konkurencyjnych cenach - 608
026 379
REMONTY, przebudowy - czysto, tanio i solidnie. Doświadczenie - 509 061 763
REMONTY, wykończenia - elewacje, gładzie, tynki, płytki,
panele, regipsy. Montaż drzwi
i okien. Solidnie i tanio - 518
854 126
ROBOTY ogólnobudowlane remonty mieszkań, izolacje termozgrzewcze - 782 129 073
TANI remont łazienki - panele,
gładzie itd. Montaż: okna, drzwi,
rolety. Szybko i solidnie. Gwarancja - 609 272 704
TANIE piece - sprzedaż pieców
CO: węglowe, miałowe, gazowe,
olejowe, eko groszek. Montażserwis. Wystarczy jeden telefon
a przyjadę i wycenię. Tanio,
szybko, solidnie - 603 237 605
UKŁADANIE kostki - brukowej i
granitowej. Wykonujemy roboty
brukarskie typu: ścieżka, podjazd, miejsce postojowe i wiele
innych - 506 274 343
USŁUGI brukarskie - kostka
granitowa i betonowa. Kompleksowe wykonanie i gwarancja
- 511 324 011
USŁUGI koparko-ładowarką Katapiler - 601 789 268
USŁUGI minikoparki - wykopy
pod: fundamenty, sieci wodnokanalizacyjne - 781 134 275
USŁUGI ogólnobudowlane tanio i solidnie - 692 712 710
WSZELKIE usługi hydrauliczne
- wykonam kompleksowo. CO
woda, gaz, solary, ogrzewanie
podłogowe, kominki z płaszczem wodnym - 664 458 422
WYKONAM instalacje - elektryczne, hydrauliczne, jak
również konstrukcje kartonowo-gipsowe, położenia glazury
i paneli - 606 419 893
WYKONAM prace brukarskie po godzinach, niedrogo - 510
285 126
WYKOŃCZENIA wnętrz - od A
do Z - 501 404 098

WYMIANA okien i drzwi wykończenia, układanie paneli,
regipsy, gładzie, malowanie,
tapetowanie. Solidnie, duże
doświadczenie - 691 800 605
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
DETEKTYW - licencja
0000384,rejestr MSWiA
RD38/2008. Doświadczenie,
profesjonalizm. Sprawy karne,
gospodarcze, cywilne, rodzinne,
audyty, inne prawne - 503 107
246

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA

DZIEŃ otwarty CK Plejada który odbędzie się w dniu 27
sierpnia w godz. 10:00-13:00.
Bonusy, atrakcje, promocje.
Serdecznie zapraszamy - 756
488 385
JĘZYK niemiecki - studentka
V roku filologii germańskiej.
Tanio i chętnie nauczy oraz
wykona drobne tłumaczenia 693 243 281
KADRY i płace w wakacje serdecznie zapraszamy na
wakacyjną edycję kursu Kadry
i płace. Kurs organizowany
będzie w godzinach 10:00-14:40
od poniedziałku do piątku. Planowany termin realizacji 9.0819.08 - 756 488 385
KOREPETYCJE z angielskiego
- tłumaczenia. Student III roku
filologii angielskiej. Tanio - 781
747 457
KOREPETYCJE z angielskiego
- udzielę korepetycji, przygotuję także do poprawki. Tanio,
skutecznie, w miłej atmosferze
- 507 046 282
MATEMATYKA, fizyka, chemia
- korepetycje, poprawki, egzaminy. Tanio - 606 628 249
M AT E M AT Y K A , p o p r a w k i szkoła podstawowa i gimnazjum
- 691 037 800
NAUCZYCIEL 2 razy w tygodniu - dla licealisty. Biologia,
chemia. Poważne oferty - 500
110 107
OPIEKUN medyczny - promocja
do 31 sierpnia. Za darmo dla
osób bezrobotnych oraz 50%
taniej dla wszystkich pracujących. Kierunek już dostępny
dla osób po Szkole Podstawowej, Gimnazjum i ZSZ - 75
648 83 85
UDZIELĘ nauki bądź korepetycji - języka angielskiego,
na terenie Karpacza - 503
119 006

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.

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

HYDRAULIK, tanio - instalacje elektryczne - 697 320
304
ELEKTRYK - tanio i solidnie 692 712 710

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

INSTALACJE elektryczne - profesjonalnie i za rozsądną cenę.
Domki, mieszkania, lokale usługowe - 793 157 983

USŁUGI
MUZYCZNE
ZESPÓŁ muzyczny R&A wesela, dancingi oraz inne
imprezy. Cena do uzgodnienia
- 609 563 928
AKORDEON - rożne okazje:
ogniska, wesela itp. - 609 272
704
AVE Maria na trąbce - w kościele
na ślubie - 609 299 524
MAMY wolny termin - 7 sierpień
- na Twoje wesele. Cena promocyjna, zadzwoń - 609 563 928
MUZYCZNY duet - wesela, bankiety, dancingi. Solidnie - 609
851 863
ZESPÓŁ muzyczny Elear - trzyosobowy skład. Dużo dobrej
muzyki i wiele wesołych konkursów - 606 778 341
ZESPÓŁ muzyczny Sunny Duo
- wesela, bankiety. Videoclipy w
Internecie - 609 851 863

USŁUGI
OPIEKA
ODPOWIEDZIALNA, uczciwa
- opiekuńcza. Zaopiekuję się
niepełnosprawną, starszą,
chorą osobą - dla zarobku, z
zamieszkaniem. Dolnośląskie,
Zgorzelec i okolice. Od 17.08
- 725 150 039
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem za niewielkie wynagrodzenie
- 756 434 613, 796 629 452
ZAOPIEKUJĘ się starszą
osobą. Posprzątam - 509 677
906
OPIEKUNKA do dziecka - od
września. Pilnie - 694 871 549
PODEJMĘ się opieki - osoby
starszej - 792 686 901
PODEJMĘ się opieki - nad starszą osobą za granicą. Posiadam
10 lat doświadczenia, komunikatywny niemiecki. Bez pośredników - 669 844 592
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem
- jestem troskliwą, cierpliwą,
kreatywną mamą 2 letniej dziewczynki. Najlepiej w Barcinku
- 511 927 250
WYPROWADZANIE psów - spacerki, bieganie. Licealistka - 792
902 672

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,
ta pic e r k i, s a m oc hodów,
wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300, 075 75
242 66
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
K L I M AT Y Z A C J A , s e r w i s 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
POPROWADZĘ księgowość
- solidnie, rzetelnie, bardzo
a t r a k c y j n e c e ny - 7 8 2 0 2 0
635
ROLETY zewnętrzne - roletki
materiałowe, żaluzje pionowe,
roletki na okna dachowe,
moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139
WCZASY w Rewalu - nad Bałtykiem, blisko morza. Niskie
ceny - 666 378 801
ZWROT podatku z Holandii
- do 5 la t ws te c z, doda tk i
rodzinne, dodatek do ubezpieczenia - 695 133 584
ANTENY - cyfrowe, satelitarne,
naziemne, dekodery, osprzęt.
MONT-SAT - 756 428 588
BIURO Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej
- 601 837 677
BIURO Rachunkowe KOALA 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 - 782 020 635
BIURO rachunkowe Profus oferuje doradztwo podatkowe,
obsługę księgową firm, rozliczenia z ZUS i US, prowadzenie
spraw kadrowo-płacowych - 609
089 141
BŁYSKAWICZNY kredyt dla firm
- bez zabezpieczeń do 200000
zł - 510 171 225
CZYSZCZENIE klimatyzacji
samochodowej - ozonem, dezynfekcja, usuwanie przykrych
zapachów z aut i pomieszczeń
profesjonalnym sprzętem - u
klienta - 502 349 102
DOBRE polskie jadło - gotowanie u klienta. Młody, lubię gotować. Szukam zajęcia. Flaczki,
schabowy, zrazy, rosołek - 516
852 357
E L E K T RY K A - Z - a w a r i e ,
usterki, naprawy modernizacje
itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Złota Rączka - 500 505
002
HYDRAULIK - tanio i solidnie 692 712 710

HYDRAULIK A-Z - awarie,
usterki naprawy, modernizacje
itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
HYDRAULIKA, kanalizacja, gaz
- uprawnienia, montaż kuchenek, junkersów, wodomierzy,
centralnego ogrzewania. Awarie
24h - 604 922 815
JUNKERSY serwis, Jelenia
Góra - montaż, naprawa, regulacja, konserwacja, urządzeń
grzewczych. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
K O L E K TO RY s ł o n e c z n e sprzedaż, montaż i serwis. Promocyjne ceny - 501 248 188
M A L O WA N I E a r t y s t y c z n e
aerografem - obrazy, ściany,
s a m o c h o d y, m o t o c y k l e i t p .
Od reklam po portrety - 667
138 280
MEBLE kuchenne i szafy w n ę k o w e n a w y m i a r. P r z y
zakupie mebli projekt aranżacji
kuchni gratis - 501 248 188
MONTAŻ anten RTV - każdy typ,
każdy model, super fachowcy,
14 lat doświadczenia. MONTSAT l - 756 428 588
MONTAŻ mebli - Złota Rączka.
Ta n i o , s z y b k o i s o l i d n i e .
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
NAPRAWA pieców gazowych
- OC, WCU. Przegląd, konserwacja, regulacja. Szybko i
tanio - 605 487 567
NAPRAWA pralek - zmywarek
- 608 812 320
N A P R AWA s p r z ę t u A G D naprawimy pralki, lodówki
i wszystko w domu i zagrodzie. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
N A P R AW Y d o m o w e t e l e w i zorów - oraz montaż anten
satelitarnych. Gwarancja.
Zapraszamy - 721 009 695
ODKURZACZE centrale
- sprzedaż, montaż, serwis
instalacji centralnego odkurzania. Atrakcyjna oferta. Faktury
VAT - 793 283 056
OKNA, rolety, żaluzje - montaż, sprzedaż, serwis. Szybko,
solidnie i tanio. Zamów bezpłatny pomiar i wycenę. Firma
Skubex - 531 082 440

PO włamaniu - wymiana zamk ó w, d r z w i , Z a b e z p i e c z e ni e
mienia po włamaniu. Faktura
d l a u b e z p i e c z y c i e l a . Ta n i o ,
szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny 500 505 002
PODNOŚNIK koszowy - wynajem podnośnika na Mercedesie
Sprinterze, 20 metrów. Podnośniki „Magnus” Dawid Sojka
- 517 799 703
PRZYCZEPA kempingowa - do
wynajęcia, z dużym namiotem
- 691 722 936
REMONTY A-Z - tanio, szybko,
solidnie i starannie. Malowanie, tapetowanie, regipsy
itp. Hydraulika, elektryka itp.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
S E RW I S a n t e n C S - M O N T m o n t a ż z e s t a w ó w T V- S AT,
anteny naziemne, instalacje
zbiorcze, TV na kartę HD. Cena
398 zł. Szybko i solidnie - 792
859 985
SERWIS armatury sanitarn e j - p r o f e s j o n a l n y. Mo n ta ż
kabin, konserwacja, naprawa
pękniętych wanien, wanien
z hydromasażem. Części do
wszystkich modeli kabin - 665
588 113
STRONY WWW - profesjonalne
strony internetowe, w atrakcyjnej cenie - 504 120 752
ŚCINKA drzew - w trudnych warunkach za pomocą
technik alpinistycznych lub
podnośnika koszowego, karczowanie i frezowanie pni.
W y s t a w i a m y f a k t u r y VAT,
polisa OC, pełne uprawnienia
- 605 326 223
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RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

kuchnia polska
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T E L E W I Z J A N - Te l e w i z j a
nowej generacji N. Super
o f e r t y, p r o m o c j e , d e k o d e r y
HD, montaż. MONT-SAT - 756
428 588
TELEWIZJA N Carrefour - promocje, super oferty, dekodery
H D . N a p r z e c i w k a s y N r 11 .
W ofercie również Telewizja
na kartę, teraz w jakości HD.
MONT-SAT - 509 631 280
TELEWIZJA na kartę - bez
u m o w y, b e z a b o n a m e n t u .
Zestaw dekoder wraz z kartą
od 199 zł. MONT-SAT - 756
428 588
TELEWIZJA na kartę HD bez abonamentu, bez umowy.
Zestaw dekoder HD plus karta
opłacona na 3 miesiące, od 400
zł. MONT-SAT - 756 428 588
TELEWIZJA N Tesco - promocje, super oferty dekodery HD.
Naprzeciw kasy Nr 13. W ofercie również Telewizja na kartę
teraz w jakości HD. MONT-SAT
- 500 183 279
U SŁUGI p o d n o śn i ka k o szo wego - P-183, wysięg 18 m2.
Tanio, szybko, pewnie - 504
010 672
WODOMIERZE i legalizacja szybko, tanio i kompleksowo.
Wymiana montaż i przeróbki.
P l o m b u j e m y i l e g a l i z u j e m y,
wyręczamy z wszystkich formalności. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500 505
002
WYNAJEM kontenerów - na
gruz śmieci, odpady budowlane. Jelenia Góra. Wywóz
szamba WUKO. Najniższe
ceny w mieście. Zsyp budowlany - 511 508 841
WYWÓZ nieczystości płynnych
- szamba, czyszczenie kanalizacji Wuko, przepychanie rur
kanalizacyjnych. Czyszczenie
i n s t a l a c j i b u r z o w y c h - 5 11
508 841
Z Ł O TA r ą c z k a - n a p r a w i m y
wszystko w domu i zagrod z i e . Ta n i o , s z y b k o i s o l i d nie. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny. Złota Rączka
- 500 505 002

USŁUGI
SPRZĄTANIE

P O S P R Z Ą TA M m i e s z k a n i e ,
domek - umyję okna, wyfroteruję podłogi: drewniane,
kamienne, laminowane oraz
linoleum, a także skoszę
trawniki - 515 152 972
S P R Z Ą TA N I E - m i e s z k a ń ,
b i u r, f i r m , w s p ó l n o t m i e s z kaniowych, koszenie trawników. Faktura VAT. Tanio - 795
356 880

USŁUGI
TRANSPOR TOWE

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

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

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
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
L I C E N C J O N O WA N E p r z e wozy 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
P R Z E P R O WA D Z K I k o m pleksowe - kraj, zagranica.
Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy
itp. - 75 76 73 971, 516 146
075
CHCESZ wygodnie podróżować? - dzwoń. Na lotniska,
imprezy okolicznościowe itp.
Do sześciu osób - 608 638
341
LOTNISKA-PRZEWOZY Praga, Berlin, Drezno, Wroc ł a w, P o z n a ń , K a t o w i c e .
F a k t u r a VAT. D o o r t o d o o r
- 607 763 204
LOTNISKA-TRANSPORT Wrocław, Poznań, Katowice,
K r a k ó w, Wa r s z a w a , P r a g a ,
Berlin, Drezno, Lipsk. VW T5.
Klimatyzacja. Faktura VAT 602 120 624
PODNOŚNIK koszowy 18mdo wynajęcia. Bogate, 20 letnie doświadczenie w branży.
Firma wystawia faktury VAT.
Konkurencyjne ceny. Wykonujemy wszystkie prace z
podnośnika na wysokościach
- 601 754 562
POSIADAM wywrotkę - 6
ton, skrzyniową. Wywiozę,
przywiozę odpłatnie ziemię,
gruz, drzewo i inne z terenu
Gryfowa, Lubomierza, Mirska
i okolic - 507 107 360
PRZEPROWADZKI - mieszkań, biur, firm. Polska, Europa.
Kompleksowo. Faktura VAT.
Tanio - 795 329 652
P R ZE P R O WA D ZK I - t a n i o i
solidnie - 663 226 009
PRZEPROWADZKI, transport
- profesjonalnie. Bus Maxi.
Kraj, zagranica. Mercedes
Sprinter, 25 m3, Iveco Daily
1 7 m 3 , ł a d . 1 , 5 t o n y, 4 , 6 0
dł. powierzchni ładunkowej.
Tanio i solidnie. Faktury VAT
- 509 211 282
PRZEPROWADZKI, transport
- wynajem, cała Polska oraz
za granica. Tanio i szybko 509 907 338
TRANSPORT, przeprowadzki
- tanio i solidnie. Faktura VAT
- 663 226 009
USŁUGI transportowe - 90 qr.
za km - 601 561 366
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - kompleksowe
10% taniej - 601 561 366
WYWÓZ gruzu, śmieci - w
kontenerach. Wszelkiego
rodzaju odpadów. Kontenery
5m, 7m, 9m. Wynajem zsypu
budowlanego. Konkurencyjne
ceny - 511 508 841

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

USŁUGI
ZDROWIE URODA

MASAŻ odchudzający - relaksacyjny i leczniczy oraz gimnastyka ruchowa. Tylko 20 zł/h.
Zapraszam - 662 036 721
MASAŻE - kosmetyczne twarzy, odchudzające, antycellulitowe, lecznicze. 6 masaż gratis
- 517 511 515
TIPSY żelowe, profesjonalnie naturalny wygląd. Gwarancja 4
tygodnie. Studio fryzur „Kinga”,
ul. Poznańska 26a - 606 975
441
TIPSY i stylizacja paznokci
- dłonie i stopy. Solidnie, profesjonalnie, w atrakcyjnych
cenach. Gwarancja trwałości.
Dopełnianie, żel na naturalną
płytkę - 40 zł - 661 305 201
TIPSY, żel, z dojazdem - 50
zł - przedłużanie paznokci,
manicure, french, zdobienie,
również pedicure, żel na stopach. 10 lat praktyki. Stała
cena - 517 171 414

ZA DARMO
ODDAM

ODSTĄPIĘ zespół muzyczny
Adagio - na weselę, z Gryf o w a Ś l . Te r m i n w e s e l a
16-17.10.2010 - 503 125 019

ZA DARMO
PRZYJMĘ

STÓŁ + krzesła - do kuchni 609 494 710
POTRZEBNA szafa - 3
drzwiowa - 601 667 505

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

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

AUTOSKUP - powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem. Również angliki - 721
721 666
CIĄGNIKI, maszyny rolnicze
- skup całych, uszkodzonych,
niesprawnych. W całości, na
części. Gotówka od ręki - 531
588 345
DRZWI lewe i błotnik - do
Daewoo Matiz - w złotym
kolorze i rozsądnej cenie 602 741 924
K ATA L I Z AT O R - 7 8 2 1 2 4
231
KAŻDE auto - bez przeglądu
i OC. Odbiór, własny transport. Gotówka od ręki - 511
209 408
KAŻDE auto - do wyrejestrowania - 693 245 008
KAŻDE auto - skup aut całych,
uszkodzonych, powypadkowych. Angliki w całości, na
części. Zaświadczenia do
wyrejestrowania. Gotówka od

Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

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

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

A U TO d o 1 0 0 0 z ł - z a r e j e strowany lub sprowadzony do
opłat. Pilnie - 693 245 008
AUTO z gazem - najlepiej
kombi, lub sedan. Z ważnym
OC i przeglądem. Nie odpowiadam na SMS-y - 792 224 740

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD

MOTORYZACJA
KUPIĘ

%
10
15
20
25

ręki - 531 588 345
KAŻDE auto - w zamian za
wyrejestrowanie. Może być
niesprawne - 607 258 732
KAŻDE auto i skuter - w rozsądnej cenie - 723 879 996
POWYPADKOWE, całe - skup
- również uszkodzone, bez
prawa rejestracji i angliki - 510
522 968

SKUP aut do 1500 zł - odbiór
własnym transportem. Gotówka
od ręki - 691 995 838
SKUP aut za gotówkę - bezwzględnie każde - na chodzie
lub nie, autozłomowanie urzędowe wszystkich aut. Odbieram własnym transportem,
płacę od ręki - 604 899 303,
698 707 299
WYREJESTRUJĘ każde auto
- gotówka od ręki - 790 303
603

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
DWIE przyczepy kempingowe - 3 osobowa - 3000 zł i
6 osobowa - 4500 zł. Mojesz
koło Lwówka Śląskiego - 661
059 918
OPONY - nowe i używane,
felgi stalowe i aluminiowe prostowanie - 75 78 93 651
P R Z Y C Z E PA k e m p i n g o w a
m-k - „KIP”, 3 osobowa, z
przedsionkiem. Stan bardzo
dobry - 501 820 885, 698
987 643
RENAULT Twingo - 1995 rok,
elektryczne szyby, centralny
zamek, stan dobry - 669 017
071
SEAT Toledo 1.9 TDI - 111 KM,
1997 rok. Cena 9600 zł, do
uzgodnienia - 603 236 610
SKUTER Yamaha Axis 50cm
- 2 osobowy, zarejestrowany,
ubezpieczony - 602 123 657
377865. Fiat Punto - zarejes t r o w a n y, 1 9 9 4 r o k , p o j e m ność 1100 benzyna, poduszka
powietrzna, szyberdach, kierunkowskazy w lusterkach,
zadbany. Cena 3300 zł - 604
899 303, 698 707 299
379509. Ford Focus 1.8 - 1999
rok, stan bardzo dobry. Możliwość kredytowania. Cena
11900 zł - 501 035 988
377867. Mazda MX3 - zarejestrowany, 1993 rok, pojemność
1.6 16V, elektryczne szyby,
wspomaganie kierownicy, elektryczny szyberdach, zadbany.
Cena 3800 zł - 604 899 303,
698 707 299
379504. Opel Astra 1.4 - 2004
r o k , s t a n i d e a l n y, p i e r w s z y
właściciel, bezwypadkowa,
serwisowana. Cena 29900 zł 501 035 988

379507. VW Passat 1.6 - 2001
rok, stan bardzo dobry. Możliwość kredytowania. Cena
22900 zł - 501 035 988
379502. VW Passat 1.9 TDI 2001 rok, 105 KM, stan idealny.
Możliwość kredytowania oraz
sprawdzenia auta na dowolnej
stacji diagnostycznej. Cena
23900 zł - 501 035 988
ALFA Romeo 156 1.9 JTD 1999 rok, przebieg 200 tys. km,
kolor srebrny, klimatyzacja i
elektryka. Auto sprawne. Cena
7600 zł - 723 415 811
ALUFELGI z oponami 14 - 5
sztuk do Mazdy. Cena 200 zł 724 521 578
AUDI 80 + gaz - 1989 rok,
ważny przegląd i OC - 501
240 670
AUDI A4 - 1996 rok, 1.6 benzyna - 513 121 102
BMW E 36 2.5 - benzyna,
alufelgi 16, przyciemniane
szyby, sprzęt grający. Autko
zadbane, dynamiczne, 192 KM.
Atrakcyjny wygląd. Cena 4700
zł - 606 360 139
BMW E36 - automat, 5
drzwiowy. Cena do negocjacji. Ubezpieczenie i przegląd
do połowy sierpnia. Więcej
informacji przez telefon - 693
018 087
BMW E36 316 z gazem - alufelgi 16. 1995 rok. Cena 7500
zł. Zdjęcia na maila - 782 684
215
CHRYSLER Voyager - 1998
rok, 2.4 z instalacją gazową 790 493 785
C IN QU E C E N TO 7 0 0 - 1 9 9 6
rok, srebrne - 602 600 235
CZĘŚCI do Forda Mondeo diesel, benzyna, kombi-sedan,
hatchback. Wszystkie części
- 724 989 953
CZĘŚCI do Opel Vectra A - 1993
rok, po liftingu. Wszystkie części
z demontażu - 691 995 838
CZĘŚCI do VW Golfa III - 1.8 i
1.6 ABU, silnik ze skrzynią - 750
zł i inne części z demontażu 605 835 581
CZĘŚCI z demontażu - do
Daewoo Matiz, Ford Fiesta,
Escort, Mondeo - 510 242 940
DAEWOO Espero - 1997 rok,
instalacja gazowa - 665 249
824

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Daewoo Matiz - 1999 rok,
sprawny, opłacony. Cena 4200
zł - 662 074 927
Daewoo Matiz za 3000 zł 2000 rok, przebieg 75000 km, w
pełni sprawny, zarejestrowany,
zrobiony rozrząd, wymienione
oleje, płyny i świece. Bardzo
pilne - 508 240 830
Daewoo Tico - benzyna +
LPG, 1998 rok, elektryczne
szyby, centralny zamek + pilot,
blokada skrzyni biegów, skórzana kierownica, 2 komplety
kół. Cena 3200 zł - 662 032
220
Daihatsu Applause 1.6 16V
- 1991 rok, cena 1000 zł - 508
968 598
Felgi stalowe z oponami zimowymi r13. Cena 250 zł.
Stan bardzo dobry - 661 716
486
Fiat Ducato 2.5 - 1993 rok,
skrzynia, biały - 691 932 322
Fiat Ducato 1.9 D - 1994 rok,
niski, zielony, 3 osobowy, hak,
stan techniczny bardzo dobry.
Cena do uzgodnienia - 609
663 126
Fiat Seicento 900 - 2001 rok,
kolor srebrny, zderzaki w kolorze nadwozia, mały przebieg,
stan bardzo dobry. Cena 4900
zł - 511 699 191
Fiat Siena 1.6 16V - 1998 rok,
stan techniczny dobry, kolor
b i a ł y, a u t o a l a r m , c e n t r a l n y
zamek, wspomaganie kierown i c y, p o d u s z k a p o w i e t r z n a ,
elektryczne szyby, halogeny.
Sprzedam lub zamienię na VW
Golf III - 795 735 694
Ford Escort 1.6 16V - 1995
rok, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka powietrzna,
elektryczne szyby przód, centralny zamek, ciemne szyby s.
przeciwmgłowe, ubezpieczenie
i przegląd do 02.2011 r. - 517
263 198
Ford Escort Bravo 1.4 - 1993
rok, niebieski metalik, opłaty do
maja 2011 r. Stan techniczny
super. Nowe opony. Cena 1350
zł, nie wymaga wkładu finansowego - 530 888 416
Ford Fiesta 1.1 - 1990 rok,
opłacona, na chodzie. Sprzedam pilnie za 800 zł - 693
974 251
Ford Focus kombi - 1999 rok,
srebrny metalik, przebieg 156
tys. km, klimatyzacja, radio CD,
stan bardzo dobry. Cena 12500
zł do negocjacji lub zamiana na
tańszy - 601 228 521

Ford Mondeo - 1997/1998 rok,
klimatyzacja, ABS, elektryczne
szyby i lusterka, wspomaganie
kierownicy, alufelgi, itd. Cena
6500 zł - 504 334 380
Ford Mondeo 1.6 16V 1993 rok, elektryczne szyby
i lusterka, elektryczny dach i
fotel kierowcy. Wspomaganie
kierownicy. Stan dobry. Cena
2200 zł - 607 258 732
Ford Mondeo kombi - 1995
rok, opłaty do listopada, stan
dobry do jazdy. Pełna elektryka. Auto nie wybite. Cena
1500 zł - 530 888 416
Ford Mondeo kombi - 1998
rok, klimatyzacja, do poprawek
mechaniczno blacharskich, bez
ubezpieczenia i przeglądu.
Cena 2900 zł - 604 269 441
Ford Mondeo, ładny - 1998
rok, alufelgi 16, dodatkowo 2
komplety felg z oponami. Przebieg 170000 km. Polecam - 608
449 775
Honda Civic 1.5 - 110 KM.
Autko posiada 2 poduszki
powietrzne, 17 calowe alufelgi,
parktronik, welurową tapicerkę.
Po tuningu optycznym. Więcej
informacji pod tel. - 785 328
468
Honda Civic coupe Vtec 1.6
- 125 KM. 1995 rok, kolor
fioletowy, stan bardzo dobry.
Czarne wnętrze, pełna elektryka, wspomaganie, alufelgi,
2 poduszki powietrzne. Cena
7500 zł - 793 589 984
Hyundai coupe 2.0 - 2000 rok,
elektryczne szyby i lusterka,
alufelgi + zima, tapicerka skórzana, czarny, tempomat - 696
472 510
Komplet opon letnich 155x80x13. Rozstaw śrub
4x100, wraz z felgami do Opla
A s t r y, C o r s y. S t a n b a r d z o
dobry - 723 363 001
KTM 450SX - 2005 rok. Stan
bardzo dobry, olej z filtrami
co 10mtg, nowa opona tył,
łańcuszek rozrządu. Używany
sporadycznie. Cena 9000 zł
do negocjacji lub zamiana na
Duke2 - 514 585 525
Mercedes 123 - lekko uszkodzony tylny wahacz. Bardzo
dobry silnik. Cena 1000 zł - 503
328 860
Mercedes Benz 190 D - 1986
rok, stan dobry. Cena 2100
zł. Dzwonić po 18:00 - 784
648 089
M i n i k o pa r k a H i t a x i - w
ciągłej eksploatacji. Cena ok.
16000 zł - 609 356 976

Motor marki ETZ 250 - przegląd do lipca 2011 r., OC ważne
do 31.12.2010 r. Polecam - 794
360 665
M o to r S u z u k i G S 5 0 0 E Slingshot. 1990 rok, przebieg
41353 km. Przygotowany do
sezonu. Ważny przegląd i OC.
Cena 4700 zł - 782 684 201
Opel Calibra - benzyna i gaz.
A l u f e l g i . S t a n d o b r y. C e n a
1500 zł - 661 783 001
Opel Corsa B - nowe drążki
kierownicze, reflektor prawy
manual, 2 drzwi, klapa tylna,
s z y b y, f o t e l e , n a g r z e w n i c a ,
siłowniki klapy + klapa. Tanio
- 508 375 695
Opel Vectra 1.8 - 2002 rok,
stan bardzo dobry. Możliwość
kredytowania oraz sprawdzenia
auta na dowolnej stacji diagnostycznej - 501 035 988
Opony - 215/55/16 oraz inne
- 665 550 721
Opony Dębica Passio 185x60x14 letnie plus felgi
stalowe. Cena 200 zł za komplet - 662 147 650
Opony letnie i zimowe - od 50
do 70 zł/szt. Wulkanizacja - 515
291 992
Peugeot 106 1.4 - kubełkowe
fotele, pasy czteropunktowe.
1994 rok. Cena 1300 zł - 508
764 585
Peugeot 307 1.4 HDI 2003/2004 rok, bezwypadkowy, bezawaryjny, 3 drzwiowy,
srebrny metalic , oszczędny.
Cena 20000 zł. Polecam - 502
850 960
Peugeot 605 - 1995 rok, 2.0
turbo E z gazem. Granatowy
metalik. Pilne - 695 322 429
P r z y c z e pa k e m p i n g o w a Adria - 503 128 329
Renault 19 - pojemność 1.8,
benzyna. Stan oceniam na
dobry. 3 drzwiowy. 1994 rok 665 593 854
Renault 19 1.7 - 1993 rok,
czarny metalik. Opłaty do 2011
roku. Nowe opony, stan dobry.
Cena 1350 zł do negocjacji. 530 888 416
Renault 19 PH 1 - srebrne.
Nowe sprzęgło, hamulce, po
remoncie skrzyni biegów i
silnika. Auto do obejrzenia w
Zachełmiu. Cena 800 zł - 667
485 433
Renault Clio 1.2 - 1992 rok,
benzyna, ważny przegląd i OC,
bez korozji. Cena 700 zł - 691
995 838

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 1 sierpnia 2010 a od 2 sieprnia 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.

Renault Clio 1.2 - benzyna,
1990 rok. Cena 1300 zł do
negocjacji - 792 513 303
Renault Kangoo Long 1.9
D - 2000 rok, biały, duża przestrzeń ładunkowa, zadbany,
s e r w i s o w a n y, k o m p l e t o p o n
zimowych. Cena 8900 zł - 790
240 434
R e n a u lt L a g u n a 2 . 2 D piękna. Stan idealny, klimatronic i inne dodatki. 1995 rok.
Bardzo oszczędna. Cena 6500
zł - 504 727 202
Renault Megane - 1997/1998
rok, 4/5 drzwiowe. Cena 60007000 zł - 512 313 480
Renault Megane 1.4 + gaz 1998 rok. Pierwszy właściciel.
Radio MP3, komplet opon
zimowych. Garażowany. Cena
7000 zł, do malej negocjacji 694 371 355
Romet 205 - po remoncie
kapitalnym, stan bardzo dobry.
Cena 300 zł - 781 098 061
Rover 214i - 1999 rok, benzyna, 75 KM, sprowadzony
z Niemiec, zarejestrowany
w Polsce w 2006 roku. ABS,
elektryczne szyby, 2 poduszki,
immobiliser + autoalarm, alufelgi, centralny zamek, radio
CD + komplet kół na zimę - 694
005 290
Samochód osobowo towarowy - Mercedes MB100, 1989
rok. Po wymianie przedniego
układu hamulcowego, naprawie
silnika - 721 326 049
Samochód za 12500 zł 1998 rok, przebieg 19000 km. 5
drzwiowy, bordowy, ABS, ASP,
radio, alufelgi, elektryczne
szyby, szybardach, komplet
opon zimowych itd. Cena do
negocjacji lub zamienię - 504
121 622
Seat Ibiza 1.2 - 2002/2003
rok, klimatyzacja. 4 poduszki
powietrzne, elektryczne szyby.
Ekonomiczny, zadbany, kierowca niepalący. Nie wymaga
napraw. Bezwypadkowe. Przebieg 76 tys. km - 602 834 603
Skoda Fabia Flash - sedan,
benzyna, XII 2003 rok, przebieg
77 tys. km, srebrna, serwisowana, 1 właściciel, elektryczne
szyby, ABS, R CD. Cena 15300
zł - 509 996 393
Skuter włoski Malaguti F10
- 1994 rok, ubezpieczony, zarejestrowany, na chodzie, kolor
czarny - 721 030 538
Skuter Ziipp Astek - 2007 rok,
pojemność 50 cm. Hamulce tarczowe, alarm odpalany z pilota.
Cena 1000 zł, do negocjacji 501 083 108
Suzuki Swift 1.0 - 1993 rok,
ekonomiczny. Cena 15000 zł.
Ważne OC i przegląd - 695
336 362
Tapicerka do VW Golfa III
3D - skórzana. Cena 850 zł,
stan dobry+. Pilne - 669 755
230
Tarpan Honker 1.5 z gazem
- 1990 rok, zarejestrowany
w Polsce, napędy w 100%
sprawne - 669 948 094
Volvo V40 z LPG - 1997 rok,
ABS, aluminiowe felgi, centralny zamek, 4 elektrycznie
otwierane szyby, elektrycznie
regulowane lusterka, klimatyzacja, RO, tapicerka skórzana.
Cena 9500 zł - 798 640 123

VW Golf - 1993 rok, przebieg
220 tys. km, LPG. Po przeglądzie w lipcu 2010. Przy 216 tys.
km wymiana rozrządu + pompa
wody, świece, sonda lambda,
płyn i olej - 605 295 351
VW Golf II - cena 1250 zł, stan
techniczny super, ładny lakier,
czerwony, nie wymaga wkładu.
O p ł a t y d o 0 6 . 2 0 11 r. - 5 3 0
888 416
VW Golf II - kompletny, silnik
1.3 - 250 zł. Klapa tylna, kompletna - 40 zł - 607 258 732
VW G o l f I I - o p ł a c o n y, n a
chodzie, stan dobry - 721 035
514
VW Golf II - stan dobry, opłacony. Cena 700 zł - 721 035
514
VW G o l f I I 1 . 3 - 1 9 8 9 r o k ,
zarejestrowany, opłacony, 5
drzwiowy, stan bardzo dobry.
Cena do negocjacji - 505 447
978
VW Golf II GTI - stan bardzo
d o b r y, w a ż n e o p ł a t y, d u ż o
nowych części - 785 524 378
VW Golf III 1.4 - benzyna + gaz,
1992 rok. Cena 2700 zł - 781
187 219
VW Golf III 1.8 + gaz - 1996
rok, wiśniowy, wspomaganie
k i e r o w n i c y, 3 d r z w i o w y, p o
wymianie rozrządu, oleju, filtrów. Stan bardzo dobry. Cena
4000 zł - 665 086 373
VW Golf III 1.9 GTD - cena
3600 zł. 1992 rok, centralny
zamek, ekonomiczny, bez rdzy,
nowy rozrząd i sprzęgło, obrotomierz - 605 060 748
VW Golf III GTD - 90 KM - 500
274 743
VW Passat B3 1.9 TD - kombi.
Cena 2500 zł do negocjacji 691 358 364
VW Passat B5 kombi - benzyna
+ gaz, srebrny, 1997 rok - 505
180 070
VW Polo - 1990/1995 rok. W
c i ą g ł e j e k s p l o a t a c j i . Wa ż n e
OC. Przegląd do 23 lipca. Cena
1000 zł do negocjacji - 724
235 430

RÓŻNE
SPRZEDAM
Akordeon - Gretsch Eldora
L a t o s k a , 1 2 0 b a s ó w, 1 3
registrów, klawiatura i na 7
basach R - 693 253 299
Brodzik akrylowy - wys. 15
cm. Cena do uzgodnienia 609 494 710
Drewno kominkowe - sezonowane. Cena 150-190 zł mp
- 695 725 857
Junkers gazowy PG6 - nowy
- 400 zł. Aparat Zenit xP12 z
lampą błyskową, nowy - 200
zł - 607 220 746
Kafle do pieca - 603 236
610
Kanapa + 2 fotele - plusz
beżowy. Cena 300 zł. Mojesz
koło Lwówka Śląskiego - 661
059 918
Ksero A3 - model Xerox
5815. Drukarki: HP 5L - nowa
kaseta, Canon BJC 85 do
laptopa. Maszyna do pisania walizkowa (francuzka).
Sprzęty w dobrym stanie
technicznym - 604 606 218
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Lodówka, pralka - niemiecka w bardzo dobrym
stanie i za dobrą cenę. Wózek
i n w a l i d z k i - p r a w i e n o w y.
Łóżko 160x200 cm drewnopodobne, bardzo ładne - 607
877 956
Piaskowiec - płytki 50 szt. 45x45 cm i 20 szt. większe po
35 zł. Razem 2200 zł. Mojesz
koło Lwówka Śląskiego - 661
059 918

Rower Giant - Expression
FS, rama aluminiowa 17
cali, amortyzator, bagażnik,
o s p r z ę t S h a m a n o . N o w y.
Cena 800 zł - 501 726 467
Rusztowanie warszawskie
- nowy, duży basen oraz okno
tarasowe 180x200 cm - 607
877 956
Trak taśmowy - do drewna,
j e d n o r a m i e n n y, s i l n i k 7 , 5
k W, p o d n o s z e n i e g ł o w i c y
elektryczne, napinacz piły
hydrauliczny, piasta napędowa olejowa, torowisko 6
m - 885 040 959
Trochę starych mebli do
r e n o w a c j i . Ta n i o . M o j e s z
koło Lwówka Śląskiego - 661
059 918
W e n t y l at o r - m i e s z a c z
powietrza, przyłóżkowy (szpitalny), 3 biegowy, z podświetleniem. Kontakt wieczorny
- 757 462 233
Wyroby z piaskowca - 70
płytek 45x45 cm po 35 zł.
Rozeta o wym. 80x80x20 cm
- 5000 zł. Herb i tablica po
500 zł. Mojesz koło Lwówka
Śląskiego - 661 059 918
Wyroby z piaskowca rozeta kwiat-ażur - 80x80x20
cm. Herb i tablica pamiątkowa. Cena 5000 zł. Mojesz
koło Lwówka Śląskiego - 661
059 918
Zegar stojący - antyk. Gwarancja sprawności - 695 702
259
Łóżko piętrowe - dziecięce,
w dolnej części półki - 661
345 172
Różne meble i AGD - łóżko
sypialniane z materacem - 300
zł. 2 telewizory 28 cali po 150
zł. Fotel obrotowy do biurka 50 zł. Ekspres Philips - 15 zł.
Zamrażarka 3 szuflady - 100
zł - 607 645 184
Suknia ślubna - 661 942 643

RÓŻNE
KUPIĘ
Antyki - stare meble, obrazy,
szkło, porcelanę, srebro oraz
inne - 665 489 252
Zabytkowe meble - do
renowacji - 757 621 036
Chcesz się pozbyć - niepotrzebnych sprzętów AGD lub
innych części metalowych
a k u m u l a t o r ó w, a u t ? O d b i ó r
własnym transportem - 605
726 890
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„Solidarności” w hołdzie
– Siła dźwięku, obrazu, historii – pod tym hasłem
przebiegną zbliżające się
obchody trzydziestolecia
powstania Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”,
organizacji, która przyczyniła się do obalenia reżimu
totalitarnego i zmian ustrojowych w Polsce.
Jeleniogórskie obchody rozpoczną
się dokładnie w 30. rocznicę początku fali strajków, która w Sierpniu
1980 roku przetoczyła się przez
cały kraj – od Wybrzeża aż po Tatry
i Karkonosze. 14 sierpnia podczas
uroczystej inauguracji obchodów
XXX-lecia „Solidarności” na placu
Ratuszowym wystąpi Teatr Ósmego

Dnia z metaforyczną sztuką „Czas
matek”. Grupa była ikoną opozycji
demokratycznej w latach Polski Ludowej. W latach 80. XX wieku zakazano jej występowania i
zmuszono do emigracji.
Początek widowiska o
godz. 20. 30
Trzeciego września
o godz. 13 w Galerii
Małych Form Książnicy
Karkonoskiej odbędzie
się wernisaż wystawy
fotografii Jerzego Wiklendta „Solidarność w
obiektywie”. Na ekspozycję złożą się zdjęcia
wykonane w Jeleniej Górze 1 maja
1989 roku. Dzień później areną
obchodów będzie ponownie plac
Ratuszowy. O godz. 18 rozpocznie się
koncert, w którego repertuarze za-

planowano występ
Jacka Szreniawy
oraz legendarnej
grupy LOMBARD.

(tejo)
FOT. ORGANIZATORZY
W skład Honorowego Komitetu Obchodów XXX Rocznicy Powstania NSZZ „Solidarność” weszli:
ks. dziekan Bogdan Żygadło, proboszcz parafii św. Erazma i Pankracego, prezydent Jeleniej
Góry Marek Obrębalski oraz przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Franciszek
Kopeć. Patronem medialnym święta są Jelonka.com oraz Muzyczne Radio.

Gitarą i… z deszczem

Na mokrej, borowickiej polanie wybrzmiała kolejna edycja imprezy „Gitarą i…”. Plany organizatorów popsuło załamanie pogody. Ulewa z pewnością zniechęciła
część publiczności. Dotarli najbardziej wytrwali miłośnicy piosenki i
pierwsze dźwięki temperatura podnio- przebój „Babę zesłał Bóg”.
kabaretu z dobrym tekstem.

REKLAMA

sła się jeszcze bardziej, nie wspominając
W piątek jako pierwsza pojawiła już o kulminacyjnym momencie, kiedy
się „Wolna Grupa Bukowina” wraz z Renata wykonała swój największy
„Sielanką o Domu” oraz zespół organizatorów serdecznie witający przybyłą
publikę. Aby podkręcić nieco chłodną
Festiwal prowadził osamotniony Grzegorz
atmosferę przybył również kabaret
„Żak i Szpak”, który wykonał
Zak. Miał mu towarzyszyć Jacek Grondowy,
wesołe piosenki.
aktor Teatru im. Norwida, ale okazało się, że
Zaraz po ich występie przybynowy termin imprezy kolidował z jego planami
ło sporo widowni i pojawiło się
wakacyjnymi. „Gitarą i…” zorganizowane przez
lekkie zniecierpliwienie, gdyż
gminę Podgórzyn odbyło się przy wsparciu
wszyscy czekali na Renatę
Przemyk, a kiedy już weszła na
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
scenę i z głośników popłynęły

Pożegnała się i zeszła ze sceny. Emocje
opadły, lecz nie długo, ponieważ chwilę
po niej pojawiła się Katarzyna Nosowska. Pierwszy dzień borowickich spotkań z poezją zakończył się po północy,
gdzie o tej porze podstawiono specjalny
autobus jadący do Dworca Głównego, by
umożliwić publiczności dojazd do
domów.
Drugi dzień
rozpoczął się
wcześniej, zimniej i znacznie
spokojniej. Ale

POŁĄCZYŁ ICH ANTYK
W Dziwiszowie zakończyły się
polsko-niemieckie warsztaty
„Odyseja”, których finałem
miał być spektakl plenerowy
oparty na tej epopei antyku.
Plany organizatorom pokrzyżowała pogoda.
Reżyserem oraz pomysłodawcą
projektu jest Łukasz Duda, założyciel
Teatru Odnalezionego w Jeleniej Górze,
działającego przy Jeleniogórskim Centrum Kultury. Zajęcia miały przełamanie
polsko-niemieckiej
bariery, podtrzymanie tradycji obu
kultur.
W warsztatach
wzięła udział młodzież z Teatru
Odnalezionego,
grupy STA-ART,
a także Niemcy

Małgorzacie Ostrowskiej i
zespołowi
t o wa r z y szyć będą
p r o j e kc j e
multimedialne. Piątego
września
– zwieńczenie obchodów: uroczysta
Msza Święta w intencji „Solidarności” odprawiona w kościele św.
Erazma i Pankracego.

z Centrum Kultury Steinhaus w Bautzen
i zaproszone osoby. Wśród wykonawców była Katarzyna Janekowicz, aktorka
Teatru im. C. K. Norwida.
Byli zmęczeni, ale szczęśliwi i dumni
z wykonanej roboty. Dla większości
to pierwsze tego typu doświadczenie.
Największą różnicą między teatrem
„zewnętrznym”, a „wewnętrznym” jest
brak lub minimalna ilość słowa,
skupienie się głównie na
części wizualnej, wyolbrzymienie scenografii, ruchu,
a także większe pole do
improwizacji. Ulubio-

pod koniec też nie zmieniło się wiele.
Chłodny wiatr, niska temperatura
oraz brak wielkich gwiazd estrady źle
wpłynęły na frekwencję. Wystąpiła
Ania Ziobrowska, zespół „Chszonszcze”,
ponownie „Wolna Grupa Bukowina”,
Jarosław Wasik oraz najbardziej wyczekiwany Alosza Awdiejew.

Natasza
FOT. NATASZA

nym elementem warsztatów stała się ich
forma, polegająca na ośmiodniowym
odizolowaniu i poznawaniu się poprzez
praktyki teatralne.
Spektakl opowiada o podróży powrotnej Odyseusza do Itaki, miejsca gdzie pozostawił swoją żonę – Penelopę. Podczas
wieloletniej wędrówki przeżywa wiele
przygód, spotyka na drodze dziwne i zaskakujące postaci. Ale czy odnajdzie swą
ukochaną? Miało się to okazać podczas
sobotniej premiery, którą – ze względu
na deszcz – organizatorzy odwołali. Do
zamknięcia tego numeru „Jelonki”
nie było wiadomo, gdzie
(i czy w ogóle) będzie
okazja, aby zobaczyć
owoc kilkudniowej
pracy młodzieży.

Natasza
FOT.
NATASZA

Odnośnie do poprzedniego odcinka fotek z lotu ptaka najbardziej aktualne zdjęcie znajdowało
się w prawym dolnym rogu.

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ
FOT. WWW. WROCŁAW HYDRAL.COM
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Nadgryziony zębem czasu kompleks pocysterskiego klasztoru i kościoła św. Jana Chrzciciela z charakterystyczną dzwonnicą stanowi dominantę centrum Cieplic. Niebawem zniszczone dziś obiekty nabiorą nowego blasku dzięki pracom remontowo-konserwacyjnym
w ramach projektu za środki unijne. Budynkom poklasztornym nie tylko wróci świetność, lecz także zostaną one zagospodarowane na potrzeby Muzeum Przyrodniczego oraz Cieplickiego Centrum Kultury. Oby był to pierwszy krok do ożywienia tej części uzdrowiska,
która niegdyś stanowiła serce Bad Warmbrunn. Rewitalizacja tych budynków w połączeniu z odpowiednim urządzeniem promenady nad rzeką Kamienną z pewnością dodałaby zdrojowi splendoru właściwego randze uzdrowiska.
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