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Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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Fot. Konrad Przezdzięk

NA TOPIE
Stanisław Nagajek
bard

Kiedy Stacha Nagajka nie ma na jeleniogórskiej
„Majówce”, ulicy zdecydowanie brakuje klimatu, który ten
bard z Trzcińska buduje piosenkami z charakterystyczną
chrypką, podgrywając sobie na gitarze. Uliczne muzykowanie to nie tylko sposób na życie, ale i na przeżycie, bowiem
dla pana Stacha stanowi jedyne źródło utrzymania. – Kiedy
pada deszcz, jest ciężko – przyznaje muzyk, który mimo
przeciwności nie traci
optymistycznego
podejścia do życia. Nagajek
był adeptem w
Państwowym
Teatrze Animacji w Jeleniej
Górze, ale
życiowe drogi rzuciły tego
nietuzinkowego
człowieka na ulicę.
Tam czuje się najlepiej.

PLUS TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk

2

Katarzyna Janekowicz
aktorka Teatru im. Norwida

Najmłodsza członkini zespołu Teatru im. Norwida nie
próżnowała przez ostatnie dwa tygodnie.
Jako instruktorka wzięła udział w
trzeciej odsłonie warsztatów „Lato
w teatrze”, podczas któr ych – w
ramach przygotowań do spektaklu
„Jeleniosfera” – prowadziła grupę
choreograficzną. Wysiłek opłacił się,
bo Katarzyna Janekowicz perfekcyjnie
przygotowała adeptów sceny do oklaskiwanego
w miniony weekend spektaklu. Wcześniej współpracowała też w przygotowaniach do „Odysei”,
polsko-niemieckiego projektu plenerowego. Zważywszy, że dla urodziwej artystki sceny były to nowe
doświadczenia, wyróżnienie należy się tym bardziej.
Przed aktorką – nowy sezon. Życzymy samych udanych kreacji. I by
było ich jak najwięcej!
O „Jeleniosferze” przeczytasz na stronie 11.

(tejo)

(tejo)
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W miniony piątek zakończył się
przedostatni turnus półkolonii pn.
„Teraźniejszość” w Przystani Twórczej
Cieplickim Centrum Kultury. Podczas pełnego wrażeń tygodnia dzieci
nauczyły się między innymi mądrze
wykorzystywać odpadki tj. plastik,
folia, kartony itp. Zwieńczeniem tygodniowych prac było stworzenie
makiety wymarzonego miasta.
Organizatorzy przewidzieli kilka
quizów z nagrodami. Półkoloniści
poznali podstawowe zasady życia w
ekologicznym świecie. Podczas uroczystego finału dzieci przedstawiły
po kolei swoje prace i opowiedziały o
mieście marzeń. Co ciekawe, było ono
bardzo podobne do obecnej Jeleniej
Góry, może poza małym budynkiem
z… duchami. Każdy uczestnik otrzymał
A na pamiątkę – wspólna fotograﬁa.
piękny dyplom, na którym widniał jego
obrazek i drobny upominek. Dziewczę- stwierdzili, że półkolonie były bardzo że czas spędzony w CCK był radosny stał jeszcze jeden turnus poświęcony
ta i chłopcy w pokaz włożyli wiele pracy fajne. Rodzice widząc uśmiechnięte i twórczo spędzony. Przez dziećmi, przyszłości. Początek: dziś.
i inwencji twórczej. Zgodnym chórem twarze swoich pociech upewnili się, które na lato zostają w mieście, pozo(Gabi)

Prawie dwie godziny trwała
piątkowa uczta muzyczna
przyrządzona przez Anitę
Lipnicką i Johna Portera
w Karkonoskim Salonie
Sztuki, restauracji Orient
Express. Słuchacze byli zgodni, że koncertu na tak wysokim poziomie dawno w
Jeleniej Górze nie było.

Jeleniogórzanin znalazł przy ulicy
1 Maja portfel z kartami bankomatowymi i pieniędzmi, który przyniósł do
Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze w
celu ustalenia jego właściciela. Wkrótce
zjawiła się właścicielka zguby. Przyszła,
aby zgłosić zdarzenie . – Jakież było jej
zdziwienie, kiedy okazało się, że portfel
już na nią czeka – informuje podinsp.
Edyta Bagrowska z policji, która – wraz
z właścicielką, dziękują uczciwemu
znalazcy.

Okradali pracodawcę

Policjanci zatrzymali trzech magazynierów i kierowcę, którzy przez kilka
miesięcy okradali pracodawcę zabierając metalowe kosze. Łup sprzedawali na
złom, a pieniędzmi dzielili się. Wartość
skradzionego mienia oszacowano na
70 tysięcy złotych. Teraz grozić im może
nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanci zabezpieczyli od nich mienie
o wartości około 15 tysięcy złotych na
poczet przyszłych kar grzywien.

(tejo)

Z Lipnicką i Porterem odjazdowo w Orient Expressie

wieczoru przywitał wydawca Jelonki.
com Wiktor Marconi. Podziękował
sponsorom, bez których pomocy nie
udałoby się zorganizować tego koncertu. Następnie zaprosił na scenę
artystów.
Anita Lipnicka i John Porter oczarowali publiczność swoim sposobem
bycia, niewymuszonym żartem i bezPrzed występem gwiazd zgroma- pośredniością. Zaprosili przybyłych na
dzonych licznie wielbicieli bohaterów koncert do swojego świata, opowiedzie-

li nieco o sobie, pozostawiając przy tym
fanów w lekkim niedosycie, bo przecież
nie po opowieść słuchacze dotarli.
Zabrzmiała muzyka. Duet zagrał
swoje największe hity, wśród których
nie mogło zabraknąć oczywiście
utworu „For you”. To właśnie od niego
zaczął się bliższy związek artystów:
nie tylko na poziomie zawodowym,
lecz także rodzinnym. Anita Lipnicka
zażartowała, że miała być tylko jedna

piosenka, a wyszły trzy płyty i jedno
dziecko.
Publiczność żywiołowo reagowała
na żarty artystów i szczerze oklaskiwała ich po każdym utworze. Koncert
trwał niecałe dwie godziny. Anita i John
otrzymali wielki bukiet czerwonych
róż. Zagrali dwa bisy i jedną piosenkę
specjalnie dla publiczności spragnionej
ich muzyki.

(Gabi)

Miejmy nadzieję, że już niedługo ci artyści
zawitają znów do naszego miasta. Spełniłoby się marzenie wielu wielbicieli muzyki,
gdyby w Jeleniej Górze odbywało się więcej
koncertów gwiazd, które są fantastyczne w
tym co robią, a ponadto są naturalne tak jak
Anita Lipnicka i John Porter.
Fot. Gabi

– str. 4

Fot. Gabi
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Miasto marzeń młodych ciepliczan

Uczciwość popłaca

Fot. Gabi
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Anita Lipnicka i John Porter dostarczyli
wiele pozytywnych emocji.

Wiktor Marconi wita publiczność i
zaprasza na scenę artystów..

ROZMAITOŒCI

Czas „Solidarności” i poznańskie „Ósemki”
Obchody 30-lecia powstania
NSZZ „Solidarność” rozpoczął
w minioną sobotę w Jeleniej
Górze spektakl „Czas Matek”
Teatru Ósmego Dnia z Poznania. Przedstawienie odbyło
się na Placu Ratuszowym.
„Czas matek” to historia metaforyczna, opowieść o kobietach, które rodzą
swoich synów, by potem ich utracić
wskutek historycznych zawieruch.
Spektakl rozpoczyna scena zapłodnienia. Następne sceny odnoszą się
do porodu, wesołych lat dzieciństwa.
Kolejnym epizodem jest szykowanie
synów na wojnę.
Kulminacją jest scena finałowa,
kiedy to kobiety-matki, które zebrały
się przy wielkiej balii z wodą, piorą
ubrania. Jest ich tak dużo, że tworzy się
wielki stos koszul, symboliczny wyraz
matczynej miłości. Z jednej strony
prozaicznej jak pranie, z drugiej zaś –

wzniosłej i jedynej w swoim rodzaju.
Efekt potęguje gra świateł, przejmująca
muzyka oraz multimedia, których w
„Czasie Matek” jest bardzo wiele.
Od strony technicznej to jedna z
największych produkcji plenerowych.
Spektakl „Czas Matek” powstał z inspiracji, między innymi, wydarzeniami
tragicznego Poznańskiego Czerwca 1956 roku.
Na Placu Ratuszowym zgromadziła się
publiczność, która z zainteresowaniem śledziła
widowisko rozgrywane
na całym Rynku. Po
zakończeniu spektaklu
przez chwilę ludzie stali
w milczeniu. Wymowna

to była cisza, po której zabrzmiały
oklaski.
Nie doszło do żadnych incydentów w
związku z zamieszaniem sprzed kilku
tygodni, kiedy to odwołania sztuki
żądała jeleniogórska „Solidarność”.
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(Gabi)
FOT. GABI

EnergiaPro S.A. Oddział w Jeleniej Górze
zaprasza podmioty gospodarcze i osoby prowadzące działalność
gastronomiczną do wzięcia udziału w procedurze dotyczącej wyboru
oferenta na:
prowadzenie bufetu śniadaniowo-obiadowego
zlokalizowanego w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 32.
Oferta powinna zawierać:
 dokumenty i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności
gastronomicznej,
 zakres prowadzonej działalności,
 proponowane menu wraz z cenami.
Oferty prosimy składać w Kancelarii EnergiiPro S.A. w Jeleniej Górze przy ul.
Bogusławskiego 32 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na bufet”,
w terminie do 03.09.2010 r. do godziny 14.00.

Ciąg dalszy nastąpi
Trzeciego września o godz. 13 w Galerii Małych Form Książnicy Karkonoskiej odbędzie się wernisaż
wystawy fotografii Jerzego Wiklendta „Solidarność w obiektywie”. Dzień później o godz. w Rynku 18
rozpocznie się koncert Jacka Szreniawy oraz legendarnej grupy LOMBARD. Małgorzacie Ostrowskiej
i zespołowi towarzyszyć będą projekcje multimedialne. Będzie to jednocześnie oficjalny początek
Września Jeleniogórskiego. Piątego września – zwieńczenie obchodów: uroczysta Msza Święta w
intencji „Solidarności” odprawiona w kościele św. Erazma i Pankracego.
Patronem medialnym obchodów są Jelonka.com oraz Muzyczne Radio.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia
procedury bez podania przyczyny.
Bliższych informacji dotyczących prowadzenia bufetu można uzyskać pod
numerem telefonu 075 75 30 350, 075 30 220
Pomieszczenia przeznaczone na bufet można oglądać od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
www.energiapro.pl

Zabójcza prędkość
Z niepotwierdzonych wieści wynika, że kierująca w piątkowy poranek mocno przycisnęła
pedał gazu, bo była spóźniona do pracy w
jednej z pobliskich instytucji, od której dzieliło
ją zaledwie kilkaset metrów. Nie jest wykluczone, że straciła panowanie nad kierownicą
hamując przed skrzyżowaniem: padał deszcz,
a nawierzchnia była śliska. Nie udało się jej
zatrzymać pojazdu, który – siłą bezwładności
– z całą mocą uderzył w słup sygnalizacji.
Zmarła osierociła jedno dziecko.

Przyczyny tragedii ustali policja. Nie jest wykluczone,
że w aucie nastąpiła awaria, ale z całą pewnością
prowadząca jechała za szybko.
Młoda jeleniogórzanka zmarła w miniony piątek po kilku
godzinach po ciężkim wypadku drogowym, który wydarzył się około godz. 7. 30 na
skrzyżowaniu ulic Sobieskiego
i Jana Pawła II w Jeleniej Górze. Prowadziła volkswagena
golfa, pędziła, bo – podobno –
spieszyła się do pracy. Straciła
panowanie nad pojazdem i
rozbiła go o słup sygnalizacji
ulicznej.
Trudno bez oględzin biegłych
wskazać szybkość, z jaką jechała
ofiara wypadku w stronę centrum
miasta, zanim uderzyła w słup. Z całą
pewnością było to znacznie więcej
niż pozwalają przepisy. Siła uderzenia

była tak duża, że auto niemal oplotło gen uderzy w ich samochód: jechał
się na słupie. Kierująca straciła przy- prosto na nich. Wtedy rozległ się
tomność. Z pomocą pospieszył Marcin przeraźliwy huk.
– Osoba kierująca pojazdem udeWawrzyński, świadek zdarzenia,
który w jego chwili siedział za kierow- rzyła w słup sygnalizacji dwa metry od naszego
nicą skody octavii
samochodu.
zmierzającej w
TO TRZECIA ŚMIERTELNA
przeciwnym kie- OFIARA NA DROGACH JELENIEJ Wyr wało cały
runku.
GÓRY I POWIATU. POD KONIEC znak drogowy.
CZERWCA W WYPADKU NA
Podstawa tego
Z jego relacji
wynika, że już DRODZE DO KARPACZA ZGINĄŁ znaku znalazła
MOTOCYKLISTA. W LIPCU
się pod naszym
przez skrzyżowanie kobieta w ŚMIERĆ NA SKUTEK OBRAŻEŃ autem, a górna
golfie przejechała PONIOSŁA PASAŻERKA AUTA cześć – na pobobokiem i nie mia- ROZBITEGO NA DRODZE NR czu. Wyglądało
ła szans wyjść z TRZY W SZKLARSKIEJ PORĘBIE to tragicznie. O
godzinie 7:30 wewypadku bez
zwałem karetkę,
uszczerbku na
zdrowiu. Octavia pana Marcina stała która bardzo długo jechała ze szpitala.
na czerwonym świetle. Kierujący i Nasza rola sprowadzała się do tego,
pasażer bali się, że pędzący volkswa- żeby podtrzymywać jej głowę przy

reanimacji – opowiedział Marcin
Wawrzyński.
Poszkodowanej przywrócono
czynności życiowe i natychmiast
przewieziono ją do szpitala na oddział
intensywnej terapii. Niestety, mimo
wysiłków lekarzy, nie udało się jej
uratować. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że kierująca doznała
licznych obrażeń najważniejszych
narządów. Zmarła około godz. 19 nie
odzyskawszy przytomności. W sobotę
na miejscu tragedii przeprowadzono
czynności prokuratorsko-policyjne.
Przyczyny wypadku wyjaśni dochodzenie, jednak wiele wskazuje na to,
że poszkodowana była jednocześnie
sprawczynią wypadku, wskutek
którego straciła życie.

(Gabi/tejo)
FOT. GABI/TEJO
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Działania przed sztabem SLD
koordynowane przez poseł Elżbietę
Zakrzewską.
Najpotrzebniejsze dla poszkodowanym w żywiole
wielkiej wody produkt y
zebrał w miniony czwartek
Tadeusz Kalupa z firmy PKA
KARPACZ BUS. – Autokar
wycieczkowy pierwszej klasy posłużył za bagażówkę,
ale taki jest wymóg chwili
– powiedział wrażliwy na
ludzką niedolę przewoźnik, który – wraz z żoną i
synami – jeździł po całym
powiecie, aby zbierać dary
dla mieszkańców zalanych
Łużyc.

wszystkich opisać, tak wiele osób waż żyje. Z domu musiała uciekać
w różnych akcjach i w różnych miej- przez strych. Straciła cały dobytek
scach poszło za głosem serca. Dzięki poza kawałkiem placu. Postanonim na zalane tereny pojechały wiła go pilnować za wszelką cenę.
Poprosiła także
tony żywności
o coś do jedzeoraz innych poW POWODZI NA ZIEMI
trzebnych pro- ŁUŻYCKIEJ ZGINĘŁY CZTERY nia. Niestety ja
nic nie miałam,
duktów.
OSOBY. DOSZCZĘTNIE
ale kolega dał jej
Posłanka ElżZNISCZONA ZOSTAŁA
bieta Zakrzew- CZĘŚĆ BOGATYNI. ZALAŁO swoją kanapkę.
Kobieta jadła i
ska (UP) pojeTAKŻE ZGORZELEC,
płakała. To było
chała na zalane
LEŚNĄ I WIELE INNYCH
tereny z burmi- MIEJSCOWOŚCI. DORAŹNĄ przerażające wyznała Elżbiestrzem Kowar
POMOC DLA POWODZIAN
ta Zakrzewska.
Mirosławem GóPRZYZNAŁ RZĄD RP
W siedzibie jej
reckim i jednym
biura w jelez mieszkańców
do zalanej Bogatyni. Zawieźli głów- niogórskim SLD zorganizowano
nie wodę, chleb, masło, odzież. sztab pomocy, do którego chętni
Akcja pomocy powodzianom za- Wszyscy wrócili zdruzgotani. Nie przynosili rozmaite produkty dla
częła się już w niedzielę, 7 sierpnia, sądzili, że jest tak tragicznie.
powodzian. Poszkodowanym z poale skoordynowane działania w
– Kiedy skończyliśmy rozdawać mocą pospieszyły też biura poselskie
wielu miejscach ruszyły nazajutrz, żywność, podeszła do mnie kobieta Prawa i Sprawiedliwości (Marzena
w miniony poniedziałek. Trudno i powiedziała, że jest bogata, ponie- Machałek i Adam Lipiński) oraz
Platformy Obywatelskiej (Marcin
Zawiła). Karkonoski Sejmik Osób
24 tony wiktuałów dla powodzian zadeklarował Bank Żywności. Urząd Miasta w Jeleniej Niepełnosprawnych zaapelował o
Górze przypomina także, że zostało utworzone specjalne konto, na które można wpłacać
wsparcie dla ludzi starszych, chopieniądze na rzecz poszkodowanych w powodzi: Łużycki Bank Spółdzielczy Urząd Miasta i rych i niepełnosprawnych, którzy
w powodzi ucierpieli najbardziej.
Gminy Bogatynia.
Akcję ogłosił NSZZ „Solidarność”.
nr konta: 37 8392 0004 3900 2059 2000 0140
Akcję zorganizował też Jelcar.
z dopiskiem: POMOC FINANSOWA DLA POWODZIAN BOGATYNI
– Produkty chemiczne nie muszą

Gest spod Szrenicy

W miniony poniedziałek po południu ze Szklarskiej Poręby wyjechała
furgonetka z darami dla powodzian
w Bogatyni. Spontaniczną zbiórkę
zorganizował miejscowy przedsię-

W rejonach nawiedzonych
przez powódź trwają wielkie
porządki i powolny powrót
do normalności. Zarwana
podczas potopu droga nr 352
do Bogatyni zostanie odremontowana w ciągu dwóch
tygodni.

– Udało się zawrócić wody Witki
do koryta – poinformował nas Jerzy
Łużniak, wicemarszałek dolnośląski,
który osobiście monitoruje sytuację na
zalanych terenach. – Woda nie płynie
już jezdnią, której odcinek długości
biorca Paweł Pilawski, który dołączył 100 metrów jest całkowicie zarwany.
do konwoju ze Świeradowa Zdroju. 800 metrów rozmyły wody powodzi.
Na wspomnianym trakcie dzień i
(Karolina)
nocą
trwają roboty drogowe. Zajmuje
FOT. KAROLINA
się nimi firma Budimex, która w cią-

być z górnej półki. Lepiej
kupić dwa średniej jakości
szampony niż jeden drogi. Ci, którzy naprawdę
potrzebują pomocy, będą
wdzięczni za wszystko.
W przypadku produktów
AGD proszę zadbać o to,
aby wszystko było sprawne – apelowali organizatorzy – bo wolontariusze nie
są w stanie czegokolwiek
sprawdzić. Bardzo ważne
jest to, aby pomoc była
przemyślana i długofalowa, a nie trzydniowa dopóki są „gorące” zdjęcia w
wiadomościach – dodali.
Jeśli ktoś chciałby przekazać coś powodzianom proszony jest o przywiezienie
darów do firmy Jelcar
mieszczącej się przy ulicy
Spółdzielczej 38. Zbiórka
prowadzona jest w godzinach 9:00-17:00.
W działania pomocowe
wpisał się Tadeusz Kalupa,
który w miniony czwartek jeździł
po całym powiecie zbierając dary
dla mieszkańców Bogatyni, Leśnej,
Zgorzelca i innych miejscowości,
które ucierpiały wskutek potopu.
– W Szklarskiej Porębie i Mysłakowicach ludzie byli najhojniejsi – mówi
Tadeusz Kalupa. – Przyjmowaliśmy
głównie produkty trwałe, w tym
odzież i pościel. Było też sporo środków czystościowych i chemicznych,
czyli to, co teraz powodzianom potrzebne jest najbardziej – opowiada
przedsiębiorca.
Przyjął też od mieszkańców wodę
pitną w plastykowych baniakach. –
Na wszystkie dary mam potwierdzenie – pokazuje listę z nazwiskami
ofiarodawców. Cały tył autokaru i
część bagażnika wypełniono workami, których cenna zawartość
trafi dziś do dźwigającej się z ruin
popowodziowych Bogatyni.
Pomoc zorganizowało też miasto.
– W środę niemal 800 kilogramowy
ładunek ze środkami czystości oraz
wodą pitną wyjechał pierwszy transport – powiedział Marek Obrębalski,
prezydent Marek Obrębalski. – Nie
było to działanie na pokaz, więc nie
nagłaśnialiśmy odjazdu – dodał.
Wspomniał też, że jeleniogórski
gu dwóch tygodni ma
odbudować zniszczoną
w żywiole drogę i przywrócić dostępność komunikacyjną regionu,
który wskutek żywiołu
ucierpiał najmocniej.
– 23 sierpnia droga na
być przejezdna – mówi
Jerzy Łużniak.
Bogatynia wciąż
przypomina krajobraz
po wojnie. Specjalna
komisja kwalifikuje
domy, które po zniszczeniach nadają się
tylko do wyburzenia

„Wodnik” wysłał
na zalane
tereny
najwięks z ą
swoją

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Gabi

Przykazanie serca: pomagać!

Tadeusz Kalupa w miniony czwartek
jeździł po całym powiecie zbierając dary
dla powodzian
cysternę z
wodą pitną. W sumie w region dotknięty powodzią trafiło 25 tysięcy
litrów wody. Wykonano pięć kursów
przez Zawidów do Bogatyni. – Później auto zostało przekazane dla
Zgorzelca, któremu – w trakcie 15
kursów – dostarczono w sumie 75
tysięcy litrów wody pitnej – informuje szef Jeleniej Góry.
Wciąż działa punkt koordynujący
pomoc, gdzie można przekazać dary.
Mieści się on w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze
(al. Jana Pawła II 7 - w godz. 9 - 18) i
jest w stałym kontakcie ze sztabami
w Bogatyni i Zgorzelcu. Na bieżąco

więc
wiadomo, czego potrzeba ludziom
z zalanych terenów.
W minionym tygodniu trwało tam wielkie sprzątanie, więc
niezbędne okazały się artykuły
czystościowe, obuwie gumowe,
rękawiczki, wiadra, mopy, łopaty
i miotły. Wciąż potrzeba łóżek
składanych, środków higieny osobistej, żywności trwale pakowanej,
środków dla dzieci i niemowląt, w
tym pieluch. Wiele wskazuje na to,
że w nadchodzącym tygodniu akcja
będzie kontynuowana.

(Gabi/tejo)

Łużyce: trudny powrót do normalności

(tejo)
FOT. http://
bogatynia.pl/
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RYTM TYGODNIA
Cieplicka perła

Miasto podpisało umowę z
firmą Castellum, która przywróci
blask Zespołowi Pocysterskiemu
w Cieplicach. Zakończenie prac
przewidziano na 31 marca 2012
roku. Jak będzie wyglądała cieplicka starówka? O tym napiszemy
w kolejnym wydaniu tygodnika
Jelonka.com.

Nożem od żony

Z obrażeniami pleców trafił
w minioną sobotę do szpitala
mieszkaniec ulicy Wolności w
Jeleniej Górze po tym jak nożem
ugodziła go własna żona. Rany nie
okazały się groźne dla życia, ale
wymagały interwencji chirurga.
Kobietę zatrzymano w policyjnym
areszcie.

Cała jezdnia dla niej

Pijaną kobietę, w dodatku bez
prawa jazdy, zatrzymał 9 sierpnia
patrol policji, kiedy całą szerokością jezdni wjeżdżała KIĄ do
Jeleniej Góry od strony Siedlęcina.
23-letnia jeleniogórzanka miała w
organizmie 1,7 promila aljoholu.
Grozić jej może kara nawet do 2
lat pozbawienia wolności.

Najpewniej w nadchodzący czwar tek zostanie w
końcu podpisana umowa
w y ko n awc ą o bwo d n i c y
południowej, jednym z legnickich konsorcjów. Sąd
odrzucił zarzuty tyczące
niewłaściwego rozstrzygnięcia procedur przet argowych, co zapaliło
zielone światło przed rozpoczęciem inwestycji.
Przedłużenie się w czasie procedur przetargowych oraz rozstrzyganie protestów sprawiło, że harmonogram całej inwestycji mocno

się opóźnił. – Wszystko miało być
już wiadome zimą zeszłego roku,
tymczasem jesteśmy na progu
jesieni – powiedział Jerzy Lenard,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Nadmienił też, że obwodnica jest
jedną z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych inwestycji
drogowych w Jeleniej Górze.
Samorządowcy liczą, że termin
oddania do użytku pierwszego
etapu obwodnicy południowej wyznaczony na rok 2012, zostanie
przedłużony. – Przed nami dwie
zimy. Jeśli pogoda będzie łaskawa,
nie powinno być opóźnienia w pracach, ale – ze względu na gwałtowne
zjawiska w aurze, które towarzyszą

Kwestią formalną pozostaje jeszcze akceptacja aneksu umowy przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego. Muszą też być gwarancje 50-procentowego udziału miasta.
Cała inwestycja finansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwotnie
miała kosztować 125 milionów złotych. Ostateczny koszt zamknie się w kwocie około 83
milionów. Pierwszy odcinek obwodnicy połączy węzeł grabarowski z ulicą Sudecką (za dawną
jednostką wojskową).
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Dobre wieści o obwodnicy

Czy obwodnica południowa odciąży miasto
od nadmiaru samochodów?
– Jeśli uda się dopełnić wszystkich warta w tym tygodniu – powiedział
nam ostatnio, trudno być pewnym
sprzyjającej pogody – dodał Jerzy formalności, umowa z legnickim prezydent Marek Obrębalski.
wykonawcą zostanie uroczyście zaLenard.
(tejo)

Operacja „Orzeł” na wieży ratusza
N i e c o d z i e n ny ł a d u n e k
przenosił w minionym tygodniu na plecach jeden
z alpinistów pracujących
przy remoncie ratuszowej
wieży. Był to… orzeł, który
wieńczył najważniejszy
budynek w mieście.
Skorodowanego orła
zastąpił w minioną
środę nowy metalowy
ptak.

Ciężarówką na dwóch
gazach

Trzydziestoczteroletni jeleniogórzanin po pijanemu i bez
uprawnień kierował ciężarówką
na placu budowy jednego z centrów handlowych w stolicy Karkonoszy. Badanie na zawartość
alkoholu w jego organizmie wykazało blisko 2 promile. Sprawcę
zatrzymała policja. Grozi mu kara
do dwóch lat więzienia.

Dość skomplikowana operacja „orzeł” rozpoczęła się 9
sierpnia około godz. 11. – Najtrudniejszym momentem w tego bardzo
trudnego i niebezpiecznego zadania
było wyjście z orłem poza siatkę
zabezpieczającą hełm wieży – poinformował nas Kazimierz Piotrowski
z Wydziału Architektury i Urbanistyki UM, który także przebieg
operacji sfotografował. Godło było
mocno skorodowane i nie nadawało
się do powtórnego
zawieszenia.
Po dwóch
dniach na wierzchołku ratuszowej
wieży zawisł nowy
nasz symbol narodowy. Właściwie
wciągnięto tam…
dwa orły, które – w
przeciwieństwie do
poprzedniego godła
– można podziwiać
zarówno od północy jak
Na starej pocztówce wieżę ratusza
zdobi orzeł cesarski. Niemiecki symbol i od południa.
Nowe dwuczęściowe
pozostawał tam aż do 1947 roku.
zwieńczenie jest dwu-

Kradł co popadło

Zatrzymany przez policję szesnastolatek włamał się i okradł
kilka altanek oraz włamał się
do punktu gastronomicznego.
Wszystkich tych przestępstw dopuścił się w Jeleniej Górze w lipcu.
Jego łupem padły różnego rodzaju
elementy metalowe, narzędzia
ogrodnicze oraz artykuły spożywcze. Obecnie policjanci ustalają
pokrzywdzonych oraz poniesione
przez nich straty. Teraz nieletni za
popełnione czyny odpowie przed
sądem rodzinnym.

Świadkowie poszukiwani

Jeleniogórska policja poszukuje
świadków wypadku drogowego,
do którego doszło 14 lipca 2010
roku około godziny 9.30 w Jeleniej Górze na Alei Jana Pawła
II – zjazd z estakady nad torami
kolejowymi obok hipermarketu
Tesco. Kontakt 997.

(tejo)

stronne, czyli obydwie widoczne
strony są zdobione ornamentem.
Płaszczyzny niezdobne są ze sobą
„plecami” skręcone. Na koniec całość
została pokryta lakierem bezbarwnym dla lepszego zabezpieczenia

Dość skomplikowana operacja „orzeł”
rozpoczęła się 9 sierpnia około godz. 11.
śrub. Nowy orzeł jest nieco mniejszy tygodni widoczne było na ratuszu
niż poprzedni (30 cm mniejsza średni- - dodaje K. Piotrowski.
(tejo)
ca). – Podyktowane to jest względami
technicznymi i takie też wytyczne były
FOT. KAZIMIERZ
przy projektowaniu. Po dokończeniu
PIOTROWSKI/
prac u podstawy orła znikło osłonięte
ARCHIWUM
siatką rusztowanie, które od kilku

Nowy orzeł jest kolejnym symbolem narodowym wieńczącym najważniejszy budynek w mieście.
Były już tam orły: cesarski, pruski, polski z czasów PRL oraz „najnowsze” godło Polski: orzeł z
koroną, który wrócił do rangi symbolu Polaków po zmianach ustrojowych w 1989 roku.
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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

PLEBISCYTOWY

Grażyna Malczuk
Marek Obrębalski
Hubert Papaj
Robert Prystrom
Jadwiga Reder-Sadowska
Miłosz Sajnog
Sylwester Urbański
Marcin Zawiła

Niżej peletonu – ożywienie. 20 Państwo, jak i kandydaci potraktują ten na łamy portalu Jelonka.com, aby
dać też szansę udziału w niej interkuponów zgromadził Hubert Papaj, plebiscyt jako wakacyjną rozrywkę.
Zabawa potrwa do końca września. nautom.
15 głosów ma Sylwester Urbański.
Awansował z 10 kuponami Zygmunt W ostatniej fazie zostanie przeniesiona
RED
Korzeniewski. Po cztery kupony dla:
Józefa Kusiaka, Zofii Czernow, trzy dla
Jerzego Łużniaka.

KUPON

Bawimy się w wytypowanie osoby, która – Waszym zdaniem –
najlepiej spełni misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej,
kolejnej kadencji. Robert Prystrom przegonił Marka Obrębalskiego. Szef Wspólnego Miasta ma 37 głosów, Marek Obrębalski – 31.
Trzeci jest Marcin Zawiła (30 głosów).

Nasze typy:
Zofia Czernow
Józef Gajewski
Zygmunt Korzeniewski
Józef Kusiak
Tadeusz Lewandowski
Jerzy Łużniak
Marzena Machałek

16 sierpnia 2010 r.

Socjalny rośnie
Coraz bliżej końca są prace
budowlane w byłym akademiku
przy ulicy Wyczółkowskiego, w
którym miasto urządza obecnie
dom z mieszkaniami socjalnymi
dla ubogich, ale uczciwych jeleniogórzan. Obecnie budynek jest
docieplany warstwą styropianu
i specjalnego tynku. W środku
znajdą się komfortowe mieszkania z podstawowymi wygodami.
Otwarcie obiektu planowane jest
jesienią.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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Szczyt na szczycie Śnieżki

Prezydenci Czech i Polski,
przewodnicy i ratownicy
górscy oraz tłum turystów
przybyli w miniony wtorek na Śnieżkę, aby wziąć
udział we mszy świętej
odprawionej przed kaplicą św. Wawrzyńca
w święto tego patrona
ludzi związanych z górami.
Było to pierwsze nieformalne
spotkanie obu szefów państw po
wyborze i zaprzysiężeniu Bronisława Komorowskiego. Prezydent Komorowski przyleciał do Karpacza
wczesnym rankiem. W schronisku
po czeskiej stronie spotkał się z
prezydentem Republiki Czeskiej
Vaclavem Klausem. Przywitał go
Duch Gór oraz oklaski turystów,
którzy mogli zrobić sobie z głową
państwa pamiątkowe zdjęcie,
dostać autograf i zamienić kilka
słów.
Kilka minut po godzinie 12:00
rozpoczęła się msza w intencji
ratowników i przewodników górskich. Litur-

Prezydencka moda górska
Prezydentowi Jeleniej Góry Markowi Obrębalskiemu ubranemu
w turystyczną kurtkę i oficjalną koszulę (bez krawata) oraz
wizytowe spodnie towarzyszył
elegancki Jerzy Lenard, zastępca
prezydenta, w garniturze i z
parasolką. Widać nasi włodarze
nie wzięli przykładu z prezydenta
Czech Vaclava Klausa, który na
Śnieżce strojem nie wyróżniał się
spośród setek turystów.
gii przewodniczył biskup legnicki
Stefan Cichy oraz prymas Czech
arcybiskup Dominik Duka. Wierni
zgromadzili się przy obserwatorium meteorologicznym na
Śnieżce. Wśród zgromadzonych
byli: przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Jerzy Pokój i poseł Marcin Zawiła, a także samorządowcy
z Jeleniej Góry oraz miejscowości
powiatu jeleniogórskiego.
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna podziękował
za możliwość odwiedzenia

po raz kolejny Śnieżki. Spotkanie
prezydentów uznał za bardzo
dobry znak dla obu krajów, jak i
tej części Europy. Prezydent Czech
Vaclav Klaus nie chciał tłumaczenia, ponieważ uznał, że mieszkamy tak blisko siebie i nawzajem
świetnie się rozumiemy. Klaus
podkreślił także, że przyjaźnił
się z tragicznie zmarłym Lechem
Kaczyńskim.
Bronisław Komorowski dał
wyraz radości, że

pierwszy turystyczno-polityczne na szczyspotkanie odbyło się właśnie w t a c h j e s t
Karkonoszach na Śnieżce. – Tutaj, i p e w n i e

na szczycie Prezydent Bronisław
bliżej do Pana Boga, Komorowski i Grzegorz Schetyna
ale jest paradoksal- udali się do zalanej w minioną
nie bliżej także do sobotę Bogatyni.
ludzi – mówił prezyGabi
dent. Po spotkaniu
FOT. GABI

AKTUALNOŒCI

16 sierpnia 2010 r.
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„Pierwsza brygada” z rezerwą i kombatantami
gady zagrała Orkiestra Dęta Filharmonii
Dolnośląskiej. Wszystko przy udziale
pocztów sztandarowych organizacji
kombatanckich oraz policji. Przedstawiciele władz samorządowych i weteranów
złożyli symboliczne wiązanki kwiatów,
aby uczcić pamięć żołnierzy poległych na
wszystkich frontach.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Po raz pierwszy w historii Święta
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze w
obchodach nie wzięli udziału żołnierze
służby czynnej. –Pomagają mieszkańcom
zalanych terenów lub pojechali na misję
do Afganistanu – mówił wczoraj ppłk rez.
Henryk Gołębiewski. Uroczystości w 90.
rocznicę Bitwy Warszawskiej odbyły się
przed Pomnikiem Wolność i Niepodległość
przy Kościele Łaski. Marsza Pierwszej Bry-

Salwy śmiechu na promenadzie
8 sierpnia Teatr Pinezka świetnie znany publiczności z sobotniego występu
na XXVIII MFTU był gwiazdą Koncertu Promenadowego w Parku Norweskim
w Cieplicach ze spektaklem pt. „Pinezkologia”.
Mogłoby się wydawać, że klowni,
krasnoludki i baby jagi są tylko dla dzieci.
Aktorzy pokazali, że myślenie takie jest
błędne. Wystawili przedstawienie, które
rozśmieszyło małych i dużych. Artyści
mieli świetny kontakt z publicznością,
zapraszali do wspólnej zabawy widzów,
którzy zrywali boki ze śmiechu widząc
gagi gdańszczan. Przemysław Grządziela, a zarazem dyrektor Teatru Pinezka, to
absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej,
reżyser i aktor Teatru Pinezka, mim,
choreograf, marionetkarz, jest związany z jeleniogórskim festiwalem od

jego pierwszych edycji.
Imprezę w Parku
Norweskim zorganizowało
Cieplickie
Centr um
Kultury.

(gabi)
FOT.
GABI
FOT.
TEJO

Na archiwalnych zdjęciach – występ
„Pinezki” w 1991 roku na placu
Ratuszowym. Janek Grządziela (ten
malutki) dziś ma już 19 lat.
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Horror bez krwi
Zamiast narzekać na wakacyjną nudę, zebrali się w
grupę, wzięli kamerę, głowy
pełne pomysłów i poszli
kręcić film w dziwiszowskie
lasy. Młodzi jeleniogórzanie
stworzyli amatorski horror
– jak mówią – bardziej do
śmiechu niż do strachu. Jednak ich produkcja „Poznaj
ciemność” już spotkała się z
życzliwym przyjęciem.

chwilami komedia, choć
są momenty, których
należy się bać – mówią
twórcy. Historia osadzona
jest w podjeleniogórskim
lesie w czasach dawnych.
Dotarli tam tajemniczy
szamani, którzy wybrali
to miejsce na celebrowanie tajemniczych i krwawych rytuałów. – Oczywiście krwi w naszym
filmie nie ma – śmieją się
młodzi filmowcy. – Jest
trochę przekleństw, ale
to tylko po to, aby nadać
fabule autentyczności –
mówią. – Na pewno nie
jest „dozwolony od lat
18” – dodają.
Aby nakręcić jedną
część potrzebowali kilku
godzin. Nie pisali scenariusza. Szli całą ekipą
na plan i tam – na podstawie wcześniej przemyślanych pomysłów
– ustawiali sceny i kręcili
poszczególne klapsy. –
Pracowaliśmy trochę
żywiołowo i na gorąco
– odpowiadają. Zdają
sobie sprawę, że kino
offowe może dziś wspiąć
się na szczyty. Podają
przykład „Paranormal
activity”, amatorsko nakręconego filmu, który
zarobił miliony dolarów.
Sami wprawdzie aż takiego powodzenia nie
oczekują, ale na pewno
nie żałują chwil spędzonych przy kamerze i na
planie. – Nie nudziliśmy
się podczas wakacji i z
pewnością nie był to czas
stracony – przekonują.

Horrory wszechczasów
Gabinet Doktora Caligariego – pierwszy film grozy (1925) do dziś bywa
inspiracją dla twórców
„Koszmar z ulicy Wiązów”
straszy już kolejne pokolenie

„P ar anor mal activit y”
– dokumentalny horror
nakręcony amatorskim
sprzętem zyskał potężne
grono odbiorców i zarobił
miliony dolarów.

Piotr Wasilewski, Konrad Lipiński,
Łukasz Hajduk, Łukasz Anufrowicz
oraz Michał Lewandowski uwierzyli
w swoje możliwości i w sukces. Na
razie na małym ekranie, ale w przyszłości? Kto wie.
– Na początku wakacji wpadliśmy
na pomysł, aby pobawić się w kręcenie filmu. I rzeczywiście: była to najpierw zabawa, ale w miarę upływu
czasu robiliśmy to coraz bardziej na
poważnie – opowiada Konrad Lipiński. Kiedy nakręcili pierwszą część
i nadają ją w serwisie
Youtube, film

Młodzi jeleniogórzanie znaleźli sposób na
wakacje z ﬁlmem i bez… nudy.
od razu spodobał się dość szerokiemu Internetu – mówią młodzi ludzie.
Czym się inspirowali? – Kilka
gronu internautów. – To dało nam
motywację, aby nakręcić kolejną. pomysłów wzięliśmy z horroru
Już jest gotowa. Także daliśmy ją do „Blare Witsch”, kultowego obrazu

Chleba naszego powszedniego
… i być może droższego. Według wielu prognoz pieczywo
w najbliższym czasie zdrożeje. Ale – póki co –
jest to wielka
niewiadoma
nawet dla samych piekarzy. Wszystkiemu winna podwyżka podatku
VAT.

Iwona Kozłowska

Zgodnie z zapowiedziami chleb
i wyroby piekarnicze mają zdrożeć
od września. Na razie ceny nie
zmieniły się, ale wiele sygnałów
zapowiada, że wkrótce na pieczywo wydamy więcej.
– Nie wiem dokładnie, czy po
podniesieniu VAT-u zdrożeje pieczywo, ale wydaje mi się, że tak
się stanie. Ostatnio dowiedziałam się, że koledzy po fachu kupowali już droższą mąkę – mówi
Iwona Kozłowska z piekarni “U
Koziołka” w Cieplicach. – Niestety podniesienie cen tego
surowca przyczyni się
do wzrostu cen chleba,
bułek i innych produktów mącznych. Jeśli
jeszcze podrożeją
inne nasze wydatki
związane z wyprodukowaniem np.
chleba, to niestety podwyżki cen
będą nieuniknione – dodaje.

amerykańskiego współczesnego
kina grozy – mówi Konrad. Film nie
jest straszny w ścisłym tego słowa
znaczeniu. – To bardziej pastisz,

Konrad
Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Siedemset kilometrów w nogach pana Bolka
Z kolejnej podróży na dwóch
kółkach powrócił wczoraj
Bolesław Osipik, rowerowy
ambasador Jeleniej Góry.

Kolejne setki kilometrów na rowerowym liczniku B. Osipika zaliczone.
Podczas trwającego 14 dni objazdu
cyklista dotarł do Wolsztyna i Brenna
(Wielkopolskie). Wrócił do Jeleniej
Góry w minioną środę zahaczając o
Ziemię Lubuską (Nowa Sól). W drodze powrotnej minął Bolesławiec
i Gryfów.
Udało mu się szczęśliwie przejechać w
strugach lejącego
w sobotę deszczu.
W sumie: 700
kilometrów. Dla
Bolesława Osipika, który w kwietniu
świętował przejechanie 300 tysięcy
kilometrów, to błahostka.
Cyklista jednak coraz bardziej
odczuwa ból kolan. – Wiek robi swoje.
Skończyłem 61 lat i wiadomo, że nie
(gabi) jest już tak łatwo – mówi pan Bolesław.
FOT. GABI – Nie zamierzam się jednak poddać i
dalej będę „zdobywał świat” na rowe-

rze – dodał.
Pojazd, na
którym wrócił, był obju-

czony nie tylko baga- Osipik odwiedzając różne miasta jak
żem koniecznym na zwykle zabierał z nich różne pamiątki,
takiej eskapadzie. w tym souveniry od samorządowców,
przed którymi promował Jelenią
Górę.

(tejo)
FOT. TEJO
FOT.
ARCHIWUM
B. OSIPIKA

ROZMAITOŒCI
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Zabójcza
woda
Tylko najbardziej wytrzymałe jednostki – podobno – potrafiły wytrzymać do dziesięciu dni bez przyjmowania płynów. Woda jest drugą zaraz
po powietrzu absolutną koniecznością
dla życia człowieka. Może być też
przyczyną jego upadku.
Potrzebujemy wody nie tylko do
spożycia (nie ma bez niej napoju) ale
również do mycia (o czym niektórzy
już tak chętnie nie pamiętają). Uwielbiamy spędzać czas nad wodą. Czy na
plaży opalając się, czy nad jeziorem na
łódce, czy grillując nad stawem bądź
łowiąc ryby w rozmaitych akwenach.
Czemu więc dziś woda, a raczej jej
gwałtowne przybory stają się takim
problemem nie tylko w naszym regionie?
Nie mogę więc zrozumieć, dlaczego pierwsze kanały budowane
kila tysięcy lat temu w starożytnej
Mezopotamii czy Egipcie przetrwały
do naszych czasów, a wybudowana
kilkadziesiąt lat temu zapora puszcza
i pęka po kilkudniowych opadach! Czy
w naszym kraju istnieje takie pojęcie
jak odpowiedzialność?
Przecież ktoś to urządzenie kiedyś
projektował, ktoś dopuścił do użycia.
Realni ludzie byli odpowiedzialni za
działanie i serwis. Czy nikt nie zdawał
sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa? Czy może ktoś lubi ruletkę
i grał ludzkim życiem i majątkami?
Może taniej jest nic nie robić i liczyć
na to, że nic złego się nie wydarzy. Bo
potem doraźna pomoc jest tańsza niż
zapobieganie. Ale co z ludźmi, którzy
w kilkanaście minut woda rozmywa
całe życie i majątek?
Mam świadomość tego, że nie
wszystko da się przewidzieć. Człowiek
nie tylko nie opanował przyrody,
ale nawet do końca jeszcze jej nie
rozumie i nie umie przewidywać
jej zachowań. Ale jasne jest, że nie
wydaje się pozwoleń na budowę na
terenach zagrożonych, a na terenach
podgórskich trzeba dbać o właściwą
infrastrukturę, mogącą sobie poradzić
z dużą wodą.
Może na czele właściwych urzędów
i instytucji powinni stać potomkowie
mieszkańców Babilonu, bo potrafili
budować cudownie wiszące ogrody,
uważane za jeden z cudów świata?
My nie potrzebujemy cudów, potrzebujemy tylko właściwej, rzetelnej
informacji i odpowiedzialności.

PLOTKI
I FAKTY
Tyranie prezydenta

Nasz region wizytowali ostatnio
najważniejsi w państwie: Prezydent
RP oraz Marszałek Sejmu. To dobrze,
że władza się interesuje, gorzej że po
fakcie. Władza nie jest strażakiem,
który ma ratować, gdy już się pali.
Władza ma być mądrym menadżerem, który wie jak zarządzać, żeby
się nie paliło.
Co się stało w Polsce z systemami
ubezpieczeń? Dlaczego, skoro już od
dawna wiemy, że wielu z nas żyje
na terenach potencjalnie niebezpiecznych, nie ubezpieczamy swoich
majątków? Przyczyn jest kilka, wśród
nich nieświadomość i naiwność. Jakoś
wydaje nam się, że nas nic złego nie
spotka. Tymczasem, statystycznie
każdego z nas może spotkać nieszczęście, ale głupio o tym myśleć. Są też
koszty. Z powodu zbyt małego rynku
ubezpieczenia są drogie, a my mamy
pilniejsze wydatki.
Słyszałem o przypadku z Opolszczyzny, że ktoś zalany w 1997 roku musiał
wziąć ponad 150 tysięcy złotych
kredytu na remont i modernizację. Nie
był ubezpieczony, a pomoc centralna
nie była wystarczająca. Od tego czasu
się ubezpieczał. Gdy teraz niedawno,
został zalany, ubezpieczyciel, wycenił
szkody na dwadzieścia kilka tysięcy.
On sam ocenia je znowu na ponad
100 tysięcy. Sprawa będzie miała swój
finał w sądzie, a to nie zachęca do
ubezpieczeń, bo będzie trwało długo
i znów generuje koszty.
Należy założyć, że gwałtowne zjawiska pogodowe z ostatnich lat staną
się naszą codziennością. Musimy się
przyzwyczaić do myśli, że życiodajna
woda może być zabójcza. Że daje
życie, ale również może je zabierać.
Dlatego potrzebujemy nie szybko
uchwalanych, drobnych zmian w
prawie, ale wizjonerskiego planu
ponad podziałami. Obejmującego system informacji i ostrzegania, badania,
budowy i przebudowy infrastruktury,
ubezpieczenia i wiele innych.
Nie wierzę, że w naszym kraju nie
ma odpowiednich specjalistów. Pieniądze na to są pieniędzmi tak ważnymi
jak te na obronność kraju. Bo bronią
ludzi ich majątku oraz naszego wspólnego majątku. Jeśli tego nie zrobimy,
to będziemy mieli niekończący się
łańcuch ludzkich nieszczęść.

Wasz Wiktor Marconi

Pisząc „tyranie”, absolutnie nie
mamy na myśli tyranii ani tyrana
– tym bardziej w kontekście jaśnie
nam panującego prezydenta Marka
Obrębalskiego. Chodzi nam o harówkę, znój, trud codzienny, niemal
galerniczy wysiłek wkładany w obowiązki. Prezydent pracuje ostatnio za
trzech, licząc samego siebie. Zastępca
Miłosz Sajnog pojechał na rowerowy
urlop i relacjonuje z siodełka Tour
de Polotne. Znikł też z horyzontu
Jerzy Lenard. Na urlop miał jechać
wprawdzie jesienią, ale widać, że musiał wcześniej. Nie. Uspokajamy. Nie
został odwołany. Boże broń! Wróci.
Ale póki zastępców nie ma, Marek
Obrębalski musi harować. Dni niewykorzystanego urlopu nasz prezydent
dawno już przestał liczyć. Zda się, że
o wakacjach zupełnie zapomniał, bo
przecież Wrzesień Jeleniogórski tuż, a
kto jak kto, ale prezydent na święcie
miasta być musi! Wiadomo też, że
aktywność prezydenta to objaw nie
tylko przedwyborczej troski o zarządzane przez siebie miasto.
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– I co, Marcin, myślałeś już o
starcie w wyborach?

– Jureczku, no pewnie! Nawet
hasło wymyśliłem!

Wieczny jubileusz

Baner informujący o 900-leciu
Jeleniej Góry, którego obchody
zakończono uroczyście dwa lata
temu (2008 roku), wciąż zdobi salę
konferencyjną ratusza. Czy będzie
tak przed kolejne lata? Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że jest to sposób
na niedosyt, który powstał wskutek
nie do końca wypełnionego kalendarza imprez w roku jubileuszowym.
Z drugiej strony – zgodnie z dewizą
– Jelenia Góra im starsza tym lepsza
– starzejące się przedmioty zyskują
na wartości. W magistracie jednak
zauważono pewną niespójność z bieżącą datą. Dlatego trwają prace nad
nowym banerem, w którym będzie
można zmieniać zarówno datę, jak
i dzień. Dowiemy się, na przykład,
że Jelenia Góra ma 901 lat i 257 dni.
Czekamy z niecierpliwością.

– „Cała rodzina popiera
Marcina!” Dobre, co?

(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.

Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Marcin Zawiła, poseł Platformy
Obywatelskiej, domniemany kandydat na prezydenta Jeleniej Góry.

Redakcja

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO

Niewolnicy
cywilizacji
– Wszystko to gówno warte
– mawiał pan Palivec z nieśmiertelnej powieści Jarosława Haszka o
dzielnym wojaku Szwejku podczas
wojny światowej. I choć rzekł był
te słowa na kartach książki niemal
przed stu laty, dziś jest owo dictum
świeże aktualnością niczym różany
pączek.
Pewien jeleniogórzanin mieszkający poza miastem został zimą
odcięty od światła (i od świata)
na dobry tydzień. Z początku klął
na czym świat stoi, bo brak prądu
utrudniał dosłownie każdy krok.
Jednak, godzina po godzinie, dzień
po dniu, zaczął przyzwyczajać się do
życia bez woltów i watów. Jak przed
epoką miasta, masy i maszyny.

Docenił ciszę, przyjazne światło
z lampy naftowej. Brak iskrzącego
piorunującymi wiadomościami
telewizora sprawił, że więcej czasu
poświęcił na rozmowę z towarzyszką życia. Spostrzegł, że zamiast
godzinami ślęczeć przy komputerze,
może w tym czasie zrobić wiele
użytecznych rzeczy.
Brewiona, którymi palił w kominku – reanimowanym z braku
wygodnego ogrzewania gazowego
– zupełnie wystarczały mu jako
źródło przyjaznego ciepła.
Zaczął żyć rytmem dnia. Nie
zarywał nocek, wstawał skoro świt,
aby popędzić na łąkę po wiadro
śniegu, którego zawartość roztapiał
na wodę. Przyrządzona nań kawa

miała osobliwy i niepowtarzalny skorzystałem z koła ratunkowego
smak. I kiedy po tygodniu miłościwi w postaci modemu bezprzewoenergetycy przywrócili ten błogosła- dowego, który kupiłem „w razie
wiony prąd i dom odżył swoją elek- czego”. Znacznie wolniejszy, ale
tryczną duszą, wcale to lokatora nie jednak hulał.
Kiedy w gniazdkach zaiskrzyła
wprawiło w błogostan. Znów rytm
swojej egzystencji podporządkował ponownie energia, kamień spadł
programowi telewizyjnemu. Zapro- mi z serca. Wisielczy nastrój ustągramował ogrzewanie, a litry nafty i pił miejsca kontrolowanemu optymizmowi. Nie
lampy zachował
na kolejną czar- NIEBAWEM ZMIEŚCIMY APARAT tylko u mnie,
ną godzinę.
FOTOGRAFICZNY W GŁÓWCE OD ale i u wszystKiedy tydzień SZPILKI, A WCIĄŻ NIE POTRAFIMY kich odbiorców
temu składałem ZAPOBIEC KLĘSKOM, WOJNOM I energii, którzy
PRZECIWNOŚCIOM TEGO
nie mogli dodla Państwa ga- INNYM
NASZEGO KOCHANEGO ŚWIATA.
czekać się tej
zetę, wyłączyli
i sk i e rk i , a by
prąd. Lało jak z
cebra, więc nawet się specjalnie obumarłe wnętrza ich domów
nie wpieniłem (jak to bywa, kiedy zaczęły żyć szumem włączonych
wyłączają ot tak, bez racjonalnego urządzeń: od telewizora poprzez
wydawałoby się, powodu). Poje- komputer aż po lodówkę.
Oczywiście: ten kilkugodzinchałem do pomieszczenia, gdzie
energia była, ale za to nie działał ny brak prądu trudno nawet
Internet, od którego jest uzależnio- porównać do rozmiaru klęski
ny mój zawodowy byt. Na szczęście spowodowanej wielką wodą, która

zdruzgotała nadgraniczne rejony
byłego województwa jeleniogórskiego. Jednak – summa summarum – wszystkie te mniej lub
bardziej apokaliptyczne zdarzenia
prowadzą do wniosku: człowiek
stał się niewolnikiem cywilizacji,
którą sam stworzył.
Zasiedlił gęsto tereny zalewowe
(i wciąż to czyni, bo grunty tam
tańsze), a potem ma pretensje, że
rzeka dopomina się o swoje. Oplótł
świat siecią Internetu i wprawił w
ruch maszynę ekspresowej informacji, a potem cierpi, kiedy okazuje się, że nie może danej wieści
przeczytać lub nadać. Uzależnił się
od elektryczności i jest wściekły,
kiedy z powodu usterki, nie może
sobie zagotować wody na kawę
lub musi znosić ciszę nieznośną,
zamiast katować uszy decybelami
czegokolwiek.
Pesymistyczne krakania wróżą
ludzkości samozagładę: że ogrom

postępu przerośnie twórców,
którym – kiedy sytuacja wymknie
się spod kontroli – nie pozostanie
nic innego jak uciekać na księżyc.
Optymizm wciąż przypomina o
rozsądku, o który – jak to często
bywa – najtrudniej.
Wspomniany na początku Palivec nie do końca miał rację
mówiąc, że wszystko to gówno
warte. Wiele zdobyczy techniki
na pewno prowadzi jedynie do
rozwoju konsumpcjonizmu, a nie
do zaspokojenia podstawowych
potrzeb.
Ale – może bez uogólnień. Ten
Szwejkowski byt literacki zdawał
sobie sprawę z ludzkiej wielkości
podszytej małością: niebawem
zmieścimy aparat fotograficzny
w główce od szpilki, a wciąż nie
potrafimy zapobiec klęskom, wojnom i innym przeciwnościom tego
naszego kochanego świata.

Konrad Przezdzięk
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Awangarda i wędrówka
Dariusz Skibiński najlepiej sztuce Mikołaja Gogola „Martwe dusze” „Pinokio” w reż. Jacka Medweckiego
czuje się w nurcie twórczości w reż. Wiesława Hołdysa (1990), gdzie (1992).
teatralnej Tadeusza Kanto- nakreślił wyrazisty i przekonywający
wizerunek Kapitana-Isprawnira. Ten artysta od początku
ka. Po występie w komedii
swej kariery poszukuje najMoliera „Świętoszek”
odpowiedniejszego języka
w reż. Zygmunta
ekspresji aktorskiej.
Bielawskiego
W pamięci jeleniogórzan

Pod koniec lat 80. XX wieku Dariusz
Skibiński przystanął w Teatrze im. Norwida, gdzie stanowisko dyrektora pełnił
wówczas Jerzy Zoń. Dariusz Skibiński
na deskach jeleniogórskich zagrał na
najwyższych emocjach postać szarego
petersburskiego urzędnika w Biurze
Ogłoszeń w satyrycznym dramacie Mikołaja Gogola „Opowieści petersburskie”
na motywach opowiadania „Płaszcz” w
reż. Wiesława Hołdysa (1989). I wydobył
to, co u Gogola najważniejsze; był groteskowy, ale i tragiczny.
Powróci na jeleniogórską scenę
dopiero w nowym sezonie artystycznym 1990/91. W przedstawieniu wg
Ignacego Krasickiego „Monachomachia” w reż. Jerzego Zonia
(1990) znakomicie wypadł w
roli szacownego ojca, który
pragnie umknąć z pola
walki, ale mu się to nie
udaje.
Wciel i ł
się w
braciszka
zakonnego Honorata, któremu pomieszały się w głowie wiadomości. Potem raz jeszcze został wchłonięty
w charakterystyczny teatr absurdu w

(1991), podczas prób do
spekt aklu
„Cinema.
L u -

no stylizowana groteska, poetyka
absurdu i surrealizm to główne narzędzia autora przedstawień Teatru
Cinema, w których Skibiński grał
główne role.
Teatr Cinema stworzył afabularne przedstawienia sytuują się w obszarze teatru
ruchu i obrazu kilkanaście
spektakli teatralnych i
kabaretowych czystego
humoru rodzącego się z

Rzeźnika” (2001) i „Toasty i wznoszenia” (2003). We wszystkich tych
spektaklach zawarta jest mistrzowska precyzja gestu i rekwizytu
oraz bogactwo pomysłów reżysera.
Prezentowane one były na prestiżowych festiwalach teatralnych m.in.
Spielart w Monachium i Euro-Scene
w Lipsku, Zürcher Theater Spektakel w Zurychu, a także w Berlinie,
Kairze, Magdeburgu, Meksyku,
Nancy, Pradze, Puli i Sarajewie.

dzie pułapki-sytuacje pułapki” w reż.
Adolfa Weltscheka (1991) poznał
bliżej jego twórcę Zbigniew a

Szumskiego, z
którym stworzył rok
później Teatr Cinema w
Michałowicach. W tym czasie
najmłodsza publiczność zachwycała się jego kreacją przebiegłego ślepego na oba oczy Kota w
musicalu Macieja Staropolskiego
o przygodach drewnianego chłopca
na podstawie bajki Carla Collodiego

Surrealistyczne
klimaty

W 1992 roku w Michałowicach powstało Stowarzyszenie Teatralne
Teatr Cinema,
którego współzałożycielem i
aktorem został Dariusz
Skibiński. Z
czasem wywodzący się z
tradycji alternatywnej teatr, którego opiekunem
artystycznym,
autorem scenariuszy i scenografii oraz reżyserem spektakli
jest Zbigniew
Szumski, okazał się jednym
z ważniejszych
w Polsce. Moc-

Odziany w czarny garnitur i
melonik Dariusz Skibiński dał z
siebie maksimum energii, by sprostać wymaganiom współtwórcy
afabularnych przedstawień sytuujących się w obszarze teatru ruchu
i obrazu. Ponadto wziął udział
w telewizyjnym cyklu odcinków
realizowanych przez TVP2: „Dong”
(1993), „Nowa geografia” (1993)
oraz spektaklu „Pan Huczek” w reż.
Wiesława Hołdysa (1997).

absurdalnych zderzeń
słów i sytuacji: „Dong”
( 19 9 2 ) , „ B i l a r d ”
(1994), „Nie mówię tu
o miłości” (1995), „Tak.
To.Tu” (1998), „Brudne
piękno” (1999), „Miałem taki sen” (2002),
„Albert Lux” (2003)
oraz cyklu wieczorów
„Kabaret Olbrzymów”:
„Kairo” (1998), „Tatiana” (1998), „Lekkie
czasy ciężkich chorób”
(2000), „Wątpienie

Reżyser i pedagog
Bagaż swych aktorskich doświadczeń przeniósł na dwuletnie warsztaty dla młodzieży
z jeleniogórskich środowisk patologicznych.
Zresztą Dariusz Skibiński jest autorem
wieloetapowych projektów edukacyjnych
dla młodzieży i staży aktorskich. Służy swoim
doświadczeniem dla międzynarodowych
grup aktorów (Bochun, Berlin, Poczdam,
Zurich, Lyon, Dublin) i profesjonalnych grup

Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM
TEATRU CINEMA

zawodowych (prawników, prezenterów TV
Polsat, pracowników działów bezpośrednich
kontaktów z klientami). Stale współpracuje
z warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz europejskimi
wybranymi ośrodkami sztuki. W 2005 roku
założył Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”. W roku 2008 wspólnie z aktorem
Janem Kochanowskim (pisaliśmy o nim w
22. numerze „Jelonki.com”) powołał nową

Piotr Konieczyński, Jacek Grondowy i
Jarosław Góral w „Kolacji dla głupca”.

formację teatralną A3Teatr Kolekcjonerzy
Wzruszeń. Kierowany głównie do nowych
pokoleń aktorów przejmujących i rozwijających metodę minimal art. offowy A3Teatr
zdążył już zrealizować prezentowane na
polskich i zagranicznych scenach impresaryjnych i festiwalach spektakle: „Plan lekcji”,
Zmysły”, „Wodne pejzaże”, „Viva Mazovia”,
„Tańcz!” i plenerowy „Mansjony – Śpiewające
Konfensjonały”.
Teatr „Cinema” w stolicy

TEATR IM. NORWIDA ZAGRA POWODZIANOM
Niezapomnianą kreację Piotra Konieczyńskiego w roli
François Pignon’a
w komedii „Kolacja
dla głupca” pióra
Francisa Vebera będzie można podziwiać na początek sezonu w Teatrze im.
Norwida. Dochód
z przedstawienia
będzie przeznaczony dla poszkodowanych w sierpniowej
powodzi.

Artystycznie
z Wielkopolski
Dariusz Skibiński pochodzi ze Swarzędza
koło Poznania. Powszechnie jest kojarzony
jako współzałożyciel i aktor offowego
Teatru Cinema w Michałowicach, z którym
jest związany od 1992 roku. W 1986 roku
ukończył wydział aktorski wrocławskiej
filii krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej. Występował w teatrach: Nowym
w Poznaniu (1984–86), Ziemi Pomorskiej w
Grudziądzu (1986-87) i Dramatycznym im.
Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
(1988-90). Uważni kinomani mogli go
dostrzec w psychologiczno-poetyckim filmie
kostiumowym Macieja Wojtyszki „Ognisty
anioł” (1985) u boku Bożeny Krzyżanowskiej
i Jerzego Radziwiłowicza.

W granej ledwie kilka razy wiosną
hitowej komedii w reżyserii Stefana
Szaciłowskiego u boku Konieczyńskiego zagrają: Lidia Schneider,
Katarzyna Janekowicz, Jacek Grondowy, Jarosław Góral oraz Jacek
Paruszyński.
Marka Prażanowskiego, który w
tym terminie nie może przyjechać
do Jeleniej Góry, zastąpi w roli urzędnika skarbowego Luciena Chevala,
Bogdan Koca, dyrektor naczelny
i artystyczny Teatru im. Norwida.
Zgrabna historia pełna gagów i
niespodziewanych zwrotów sytuacji
z pewnością będzie jednym z najbardziej „magnetycznych” przedstawień

nadchodzącego sezonu. „Kolacja”
będzie grana od 2 do 5 września oraz
11 i 12 września.
We wrześniowym repertuarze są
także wystawienia „Przygód Rozbójnika Rumcajsa” oraz „Kolacji na
cztery ręce” (Pałac Paulinum). Będzie
też „Dobrze” T. Mana. Na 25 września zapowiedziano premierę „Lilli
Wenedy” Słowackiego, która otworzy
jubileuszowe, 40. Jeleniogórskie
Spotkania Teatralne. O tej imprezie
poinformujemy w jednym z najbliższych numerów „Jelonki.com”.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

29 sierpnia w Teatrze Wytwórnia
przy ul. Ząbkowskiej w Warszawie
gościł będzie michałowicki Teatr
Cinema ze sztuką „Krótka historia
kroku marszowego”, inspirowaną
książką Rolanda Barthesa „Fragmenty dyskursu miłosnego”. Francuski
pisarz zanotował w niej wszystko,
co kojarzyło mu się z miłością. Teatr
Cinema dokonał swoistego tłumaczenia dzieła francuskiego myśliciela
na język sceniczny pełen sytuacji
absurdalnych, surrealistycznych oraz
podpartych improwizacją. Premiera
odbyła się w kwietniu 2008 roku podczas prezentacji Teatrów Offowych
CSW Warszawie.

(tejo)

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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LATO W TEATRZE

Ćwiczyli refleks w łapaniu mdlejących niewiast w locie,
rozmawiali z pomocą powietrza wypuszczanego z balonów, w pocie czoła pracowali
nad skomplikowanymi układami choreograficznymi. Wyszła z tego „Jeleniosfera”,
war szt atowy spekt akl,
którego premierę oklaskiwano w sobotę w Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Kolejna, trzecie edycja „Lata w teatrze” przechodzi do historii. Trzynaście
dni po sześć (czasem więcej) godzin
pracy połączonej z zabawą i nauką.
Świetny pomysł na wakacje, który
poprzez kolejny rok – dzięki projektowi
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Instytutu Teatralnego
im. Raszewskiego w Warszawie, jest
wdrażany w Jeleniej Górze.
W Jeleniogórskim Centrum Kultury,
które swój turnus LWT zawdzięcza Teatrowi im. Norwida (wspólny wniosek),
młodzież z instruktorami (Katarzyną
Janekowicz, aktorką Teatru im. Norwida, Janem Kochanowskim, aktorem
z michałowickiej Cinemy oraz Łukaszem Dudą, twórcą i reżyserem
Teatru Odnalezionego przy
JCK, oraz Wiktorem
Szybałdinem, scenografem) wzięła na
tapetę „Jeleniosferę”.
Co to takiego? Pewne spojrzenie na
Jelenią Górę
pod kątem
industrialnym i ko-

smicznym. Inspiracja miastem
jako maszyną i człowiekiem,
jeleniogórzaninem jako jednym
z trybików tej skomplikowanej
maszynerii. Wszystko opowiedziane różnymi językami teatru:
pantomimy, tańca i słownego
absurdu.
Mamy więc teatr absurdu zbudowany z gry skojarzeń, zaproponowanych przez samą młodzież. Trochę
to wariackie, trochę bez ładu i składu,
ale – czy wszystko musi być poukładane

stracja relacji damskomęskich z
wyczuwalnym
akcentem
na siłę kobiet i uległość mężczyzn.
Inspirowała ją obserwacja kuracjuszy
w uzdrowisku Cieplice. Epizod z robotnikami maszerującymi do bezmyślnej,
ale szlachetnej – w swoim etosie
– pracy wpisuje się jako ilustracja codziennych sytuacji w nieco krzywym
zwierciadle.
Wysiłek
młodzieży
oraz instruktorów
jak w wojsku?
docenili w
Nie! Na pewminiony
no nie w taweekend
kim widzeniu
widzowie,
sztuki. Ale też
którzy
jest miejsce na
tłumnie wydrobiazgową
pełnili salę
dokładność:
wymierzona precyzyjnie choreografia, Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
gdzie każdy krok był wielokrotnie ćwi- Etiudy, które podobały się najbardziej,
czony. Nie obędzie się bez pantomimy, oklaskiwano w trakcie sztuki. A kiedy
próby opisania gestem i ruchem tego,
co widzimy na co dzień. Wszystko z
górującym statkiem w tle (czytelny
symbol podróży).
Nie ma w „Jeleniosferze” ciągłości
zdarzeń. Nie ma też fabuły. Bo być jej nie
musi. Młodzież zrywa z konwenansem
opowiadania historyjek i dodawania im
dramaturgii. Pokazuje, jak czuje miasto,
a czucie to – z lokalności – wchodzi w
pewną sferę przekazu uniwersalnego,
kosmicznego. Pewne sceny są bardzo
czytelne, choćby pantomimiczna ilu-

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

wybrzmiały ostatnie akordy podkładu pod finałowy taniec, pomieszczenie
wypełnił huragan
braw. To jeszcze nie
był koniec widowiska, które zostało
zwieńczone krótkim dokumentem
z warsztatów zrealizowanym przez

Marka Straszaka, który także wzbogacił
spektakl o animacje.
Później bito brawo niemal bez końca.
Łukasz Duda zaprosił na scenę instruktorów i podziękował wszystkim, którzy
wzięli udział w projekcie.
Widzowie opuszczali salę JCK śmiejąc
się i cytując niektóre powiedzenia ze
spektaklu. Największą furorę zdobyło:
„Lubię cię, koksie”! Uczestnicy LWT już
żałowali, że ta przygoda z teatrem tak
szybko się skończyła. Choć dla wielu
nie była to pierwsza przygoda z teatrem,
poznali nowe techniki i wzbogacili swój
warsztat. Ci, którzy debiutowali, z całą
pewnością dali się uwieść Melpomenie.
Przełamali własne słabości, pokonali
nieśmiałość, stali się bardziej otwarci
na świat wokół nich. Oby szybko nie
uciekli z tych objęć!

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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W obronie klonów

109 mieszkańców. Podobne parkingi
ponad 20 metrów
– Nie jest to mój wymysł, ja tylko staną też przy ulicy Lipowej, gdzie jest
odpowiadam na potrzeby mieszkańców. 108 lokali i 355 mieszkańców oraz przy
Na spotkaniu w dniu 15 lipca br., na któ- Brzozowej z 144 lokalami i 373 mieszre zaprosiłem mieszkańców osiedla było kańcami. Przy ulicy Brzozowej parking
około 50 osób , tylko panowie Mikrut i na 60 miejsc stanie jeszcze w tym roku,
Czoków protestowali przeciw budowie z pieniędzy, które gminie udało się zaoszmiejsc parkingowych. Zaprojektowane czędzić z przetargu przy ulicy Klonowej.
miejsca są natomiast w obrębie pasa Tam prace ruszą w połowie sierpnia.
drogowego i wyłącznie na terenie Przy ulicy Lipowej miejsca parkingowe
będącym własnością gminy. Co więcej i nowa nawierzchnia drogi pojawią się
posiadamy pozwolenie na budowę wraz w przyszłym roku.
z wycinką drzew. Ja muszę zadbać o
(Angela)
bezpieczeństwo mieszkańców korzystaRadny
FOT. ARCHIWUM/TEJO
jących z dróg i parkingów na
lubi drzewa
To nie pierwsze kłopoty Marka Mikruta z całym osiedlu, a nie tylko w
rejonie budynku przy ulicy
drzewami. Radny powiatowy był w ubie- Kolonowej 6 – mówi Mirogłym roku zamieszany w „aferę dębową”. sław Górecki, burmistrz
Zarzucono mu wycinkę 10 dębów ze swojej Kowar.
Burmistrz wyposesji. Ostatecznie rajce oczyszczono
z zarzutów po postępowaniu wszczętym licza też liczbę
mieszkańców i
przez burmistrza Mirosława Góreckiego. osób korzystaOkazało się, że radny wyciął trzy olchy oraz jących z przyjeden… klon. Wartość drzew nieznacznie szłego parkingu. Mówi,
przekroczyła 80 złotych.
że przy ulicy
Klonowej jest
mieszkańców parking. Część drzew
46 lokali,
już została wycięta, pozostałe pójdą
Mirosław Górecki oraz Marek Mikrut nie
w któr ych
pod piłę w najbliższym czasie. Ten fakt
darzą się sympatią.
zamieszkuje
zbulwersował m.in. Marka Mikruta,
kowarzanina, na co dzień radnego
powiatowego.
Projekt inwestycji uzyskał też zezwolenie ze starostwa jeleniogórskiego, po
czym gmina ogłosiła przetargi na wykonawstwo. Teraz przy ulicy Klonowej
ma powstać 60 miejsc parkingowych,
które będą przeznaczone tylko dla
mieszkańców.
Władze miasta przekonują też, że cała
inwestycja jest realizowana zgodnie z
prawem, z którym parkingi powinny
być oddalone od zabudowań minimum
8 metrów, a te zaprojektowane w Kowarach są położone od budynków od 11 do

kładli się pod koparki

Przegraną walkę o klony w starostwo oraz jest niezbędny dla żeniem się protestujących pod koparkę
Kowarach stoczył radny powia- bezpieczeństwa i wygody miesz- dotyczyła wycinki kilku klonów przy
ulicy Klonowej w Kowarach, gdzie
towy Marek Mikrut. Z kilkoma kańców.
Akcja protestacyjna włącznie z poło- stanąć ma długo oczekiwany przez
osobami protestował przeciwko budowie parkingu, który
stanie w miejscu wyciętych Bo mieszkańcy chcieli
drzew.
Jak zapewnia burmistrz Kowar, Mirosław Górecki, inwestycja za około 700 tys. zł, w tym remont
drogi i budowa parkingu, jest realizowana na wyraźną prośbę mieszkańców. Kowarzanie dotychczas
Władze gminy przekonują, że
pozostawiali swoje auta na zielonym placu, gdzie w najbliższym czasie powstanie parking. Ponadto prace
parking jest budowany na terenie
remontowe zostały zatwierdzone przez Radę Miejską Kowar w budżecie miasta na 2010 rok.
miejskim, ma wszelkie pozwolenia,
został zatwierdzony przez radę i

Kłopotliwe tiry w Piastowie
Mieszkańcy Piastowa (dzielnica Piechowic) martwią się
o stan dróg i budynków. Spowodowane jest to częstymi
przejazdami tirów przez ich
miejscowość.

Dyrektor Wydziału Komunikacji mogą tędy przejeżdżać. Zezwolenie
Starostwa Powiatowego Zenon Bed- mają tylko samochody firm, które mają
narz poinformował nas, że owszem swoją siedzibę na terenie Piastowa.
wydawane są zezwolenia na przejazd Niestety kierowcy 30-40 tonowych
tirów przez Piastów, ale są to zgody tirów często urządzają sobie skrót z
jednorazowe lub wydawane w szcze- drogi krajowej do Urzędu Celnego
w Sobieszowie, jadąc właśnie przez
gólnych wypadkach.
Postawiono także znaki, które in- Piastów.
Jeden z mieszkańców zarzuca staro- formują kierowców, o tym że tiry nie
(Gabi)
ście jeleniogórskiemu Jackowi Włodydze, że nie poinformował o puszczeniu
tirów przez osiedle mieszkających w
Przejazd ciężkich pojazdów przez Piastów jest nielegalny, ale kierowcom bardziej zależy na
Piastowie ludzi. Największe zdziwienie
czasie niż na respektowaniu przepisów. Ostatnio zostało wydane tylko jedno pozwolenie wjazdu
wywołał kolejny przejazd tirów po
do Piastowa tira osobie, która buduje dom i takie auto było jej niezbędne.
ostatniej fali powodziowej.

PIESKI SZALET W MIEŚCIE
Estet yczne
kosze z napisem „Psi pakiet”
pozwalały na
złożenie w ich
wnętrzu psich
produktów przemiany materii.
Ustawiono je w
kilku najważniejszych punktach
śródmieścia stolicy Karkonoszy.
Egzamin zdały
t ylko częściowo. Nie wszyscy posiadacze
psów chcieli po
swoich zwierzętach sprzątać. A
wandale zrobili
Specjalne kosze z torbami przeznaczone na nieczystości
swoje: niektóre
pozostawione przez zwierzęta, które zakupiono dwa kosze po prostu skopali i zniszczyli.
lata temu, dziś są w części zniszczone, a kłopot z psimi Po tym na placu Niepodległości uchowały się jedynie dwa pręty.
kupami wciąż drażni jeleniogórzan.

Wodociągi jak nowe

Seksapil to Dody broń

Potrzeba zwiększenia dostępu
do wody pitnej była głównym
powodem wymiany sieci wodociągowej pod niektórymi
ulicami Karpacza. Mieszkańcy
Matejki, Narutowicza i Wyspiańskiego nie będą już narzekali na
zbyt niskie ciśnienie czy też gorszą jakość wody spowodowaną
złym stanem rur. W sumie prace
kosztowały ponad 166 tysięcy
złotych. Pieniądze pochodziły
ze środków MZGK oraz budżetu
Karpacza.

(Gabi)
Nic zatem dziwnego, że pokryte
„minami” chodniki to codzienność
w stolicy Karkonoszy, której mieszkańcy lubią czworonogi. Szacuje
się, że w mieście zamieszkuje ponad
sześć tysięcy psów. Być może jest
ich więcej, bo trudno tu o dokładną
statystykę (nie wszystkie zwierzęta
są rejestrowane). Nikt nie prowadzi
też wyliczeń sumujących odchody
wydalane przez tyle zwierząt. Za to
jeleniogórzanie i turyści ze wstrętem
obserwują zanieczyszczone chodniki. Brak uwagi pieszych skutkuje
wejściem w psią „minę” i kłopot
gotowy. Zwłaszcza jeśli akurat młoda
dama podąża na randkę, a przedsiębiorca – na ważne spotkanie.
Miasto na razie nie planuje dokupować koszy na psie odchody. Brakuje na to pieniędzy. Trudno też liczyć
na zmianę mentalności miłośników
zwierząt, którym obce jest poczucie
estetyki własnego miasta.

W drugą niedzielę sierpnia na
Stadionie Miejskim w Karpaczu odbył
się koncert znanej piosenkarki Dody.
Wydarzenie przyciągnęło wielu
fanów gwiazdy oraz ciekawskich,
którzy chcieli zobaczyć jak blond–
piękność wygląda na żywo. Występ
królowej skandali to nie tylko śpiew,
ale także wielkie show przygotowane
(tejo) z ogromnym rozmachem. Podczas
FOT. KONRAD kolejnych utworów z frontu sceny
PRZEZDZIĘK wystrzeliwały fajerwerki i ognie. Co
chwilę zmieniało się światło, tworząc

raz romantyczny, raz przerażający
nastrój. Seksowna Doda eksponowała swoje zgrabne nogi, ponętny
biust i kocie ruchy. Okazało się, że
piosenkarka naprawdę umie śpiewać. Świetnie radziła sobie zarówno
w balladowych piosenkach, jak i
ostrych, rockowych kawałkach. Żeby
nie było za normalnie, to gwiazdę
zniesiono ze sceny w… trumnie.

(Karolina)
FOT. KAROLINA
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Wybuchowe znalezisko tuż przy szlaku

Pani Sylwia Cybulska-Pyczak ze
Szklarskiej Poręby natrafiła na militaria po naszej notce sprzed kilku
dni, w której informowaliśmy o akcji
saperów w pobliżu Hotelu „Las”.
Podobne „pamiątki” zabezpieczono i
zawieziono na poligon w Świętoszowie w celu zdetonowania.
Okazuje się, że to nie wszystkie
niebezpieczne przedmioty pochodzące z dawnych lat. – Natrafiłam na

Na miejscu pojawili się policjanci,
dalej na wierzchu leżał
kolejny niewybuch, którzy zabezpieczyli teren. Grupa
którego nie zabrano. – saperów zabrała pociski. Zostały
Miejsca te zabezpieczy- zdetonowane na poligonach w
okolicy Świętoszowa.
ł a m

skrzynkę zapalników (nie
wszystkie zdet o n owa n e ) ,
oraz pocisk.
Nie znam się

na militariach, więc nie
wiem, do jakiego typu broni służył
– napisała do nas Sylwia CybulskaPyczak.
Od miejsca, gdzie kilka dni temu
usuwano niewybuch, pozostały tam
resztki taśm policyjnych. Dwa metry

Górniczym szlakiem pod Lipę Sądową

(tejo)
FOT. SYLWIA
CYBULSKAPYCZAK

ściółką, wiec są niewidoczne – dodała pani Sylwia. – Sprawa
wymaga nagłośnienia, bo jeśli taki
przedmiot trafi w niepowołane ręce,
może się to skończyć tragicznie.
Przedmioty te leżą dwa metry od
uczęszczanego szlaku – podkreśliła.

Choć od końca działań wojennych minęło w tym roku 65 lat, a na Ziemi
Jeleniogórskiej nie było żadnej poważniejszej potyczki wojennej, niebezpieczne
znaleziska z tamtych czasów wciąż czekają w ziemi na odkrycie. Skąd się tam
wzięły? Hipotez nie brakuje. Jedna z nich zakłada, że wycofujący się hitlerowcy
gubili – uciekając w popłochu – amunicję. Trudno bowiem zakładać, że
zostawiali ją tam celowo. Największe „zagłębie” niewypałów znajduje się w
podkamiennogórskiej Antonówce. Tam jednak istniała fabryka amunicji. Te
pociski, które dziesiątki lat przetrwały pod ziemią, mimo korozji, wciąż stanowią
śmiertelne niebezpieczeństwo.

„Komórka” dla dzielnicowego

Kolejne atrakcje czekają na Karkonoszach uatrakcyjniają tablice
turystów i mieszkańców w informujące o bogatej przeszłości Dla ułatwienia mieszkańcom
pionierów poszukiwaczy złota: Wa- gminy Janowice Wielkie konKarpaczu.
lończyków. Są także mapy z objaśnie- taktu ze swoim dzielnicowym
W obecności Bogdana Malinow- niami. Uroczyste otwarcie zostało wójt Jerzy Grygorcewicz zaskiego, burmistrza Karpacza, uroczy- uświetnione występem lokalnych kupił dla policjanta telefon
ście otwarto Park „Pod Lipą Sądową”. zespołów artystycznych.
komórkowy.
(Gabi)
Przy okazji udostępniono tak zwany
górniczy szlak. Do kompletu – w
Muzeum Sportu i Turystyki zawisła
wystawa „Podziemne Karkonosze”,
na którą składają się zdjęcia z górskich grot i jaskiń. Godną uwagi
atrakcją jest także szlak górniczy.
Spacer tą ścieżką edukacyjną śladami
pierwszych eksploratorów złóż w

„Podziemne Karkonosze” to wspólnym
projekt Kowar, czeskiej gminy Čzerny
Důl oraz Towarzystwa Speleologicznego
Albeřice. Środki pochodzą z funduszy Unii
Europejskiej.

przez niego służby. Numer, pod którym
można będzie skontaktować się z policjantem, to : 603 217 997. Do tej pory
mieszkańcy mogli skontaktować
się z nim osobiście w każdy
czwartek w godzinach
od 16 do 18.00 lub na nr
telefonu stacjonarnego
75/75-20-307.
Dzielnicowy wykonując swoje obowiązki
często jest w terenie
przez co bezpośredni
kontakt jest z nim
utrudniony. Do tej pory

Telefon został zakupiony ze
środków gminy. Wójt przekazał
go Komendantowi Komisariatu
I Policji w Jeleniej Górze podinsp.
Andrzejowi Zygulskiemu.
Urządzenie ułatwi mieszkańcom
gminy kontakt z ich dzielnicowym.
Telegon będzie czynny w dni pełnienia

Pasażerowie Volkswagena
Transportera i autobusu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze na
długo zapamiętają, że trzynasty i piątek to rzeczywiście
pechowy dzień.

zakręcie koło starego tartaku w
Sobieszowie mężczyzna jadący
białym VW od strony Pakoszowa
nie dostosował prędkości jazdy
do warunków panujących na
drodze.
Stracił panowanie nad
kierownicą i uderzył czołowo w autobus linii numer
W miniony piątek (13 sierpnia) 9 Miejskiego Zakładu Kookoło godziny 13(!) doszło do groźne- munikacyjnego rozbijając
go zdarzenia drogowego. Na ostrym

możliwy był jedynie za pośrednictwem
dyżurnego jednostki. Teraz dzięki telefonowi komórkowemu mieszkańcy
będą mogli skontaktować się z nim
bezpośrednio – poinformowała podisnp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy KMP
w Jeleniej Górze.

(tejo)
FOT. POLICJA
Sygnałów o zakłóceniu porządku w Janowicach jest sporo. Głównie spokój
mieszkańcom zakłócają awanturujące
się osoby po spożyciu alkoholu w pobliżu
miejscowego sklepu i… nieczynnej siedziby
dawnego posterunku policji.

Potok Łomniczka regulowany

DZIEWIĄTKA I BUS W TARAPATACH
jego przód i niszcząc auto, którym
jechał. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Jedyną osobą poszkodowaną
była kobieta, która jechała w
busie. Została odwieziona
do szpitala.. Droga między
Sobieszowem i Piechowicami przez jakiś czas była
zamknięta.

(gabi)
FOT. GABI

Odcinek karpackiego potoku wraz
z remontem dwóch zapór przeciw
rumowiskowych to zakres prac,
które do końca listopada potrwają w
mieście pod Snieżką. Koszt zadania
wynosi milion złotych. Obecnie – w
oparciu o projekt jednej z wrocławskich firm – ekipy budowlane pracują
REKLAMA

Skrzynkę zapalników oraz
pocisk – najpewniej z okresu drugiej wojny światowej
– znalazła nasza Czytelniczka tuż przy jednym z
leśnych traktów w okolicy
Szklarskiej Poręby. O sprawie została powiadomiona
policja.

od mostu przy ulicy Obrońców Pokoju w górę koryta potoku – informuje
referat promocji miasta. Po remoncie
Łomniczka będzie bezpieczniejsza w
razie wezbrania wody. Sierpniowa
powódź ominęła Karpacz.

(Gabi)
FOT. UM

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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THEATRE OF TRAGEDY „Musique”
wytwórnia: Metal Mind
Productions
Ten norweski zespół pochodzący
ze Stavanger od początku swego
istnienia tj. 1993 roku, zaliczany jest do prekursorów gatunku
określanego gothic - metal. W

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W 2000 roku ukazał się ich 4. album
w karierze zatytułowany „Musique”.
Płyta okazała się przełomowa a od
tego momentu grupa zmieniła nie
tylko teksty ale i styl wykonywanej
przez siebie muzyki podążając od tej
pory w stronę nowoczesnego heavymetalu z wpływami industrialu i szeroko pojętej muzyki elektronicznej.
Album został zremasterowany oraz
wzbogacony bonusowymi nagra-

ich nagraniach zauważalne są
też elementy mocnego death
metalu.Do początkowego okresu
ich twórczości zaliczyć można
następujące albumy: „Theatre of
Tragedy”, „Velvet Darkness They
Fear” oraz „A Rose For the Death”.
Kiedy powstawały te albumy,
zespół dość wyraźnie inspirował
się twórczością takich grup jak:
My Dying Bride czy Paradise Lost.

Będą walczyć o Złoty Bełt na Chojniku

niami. Na krążku
znalazło się w sumie
11 kompozycji plus
dwie wersje zmiksowanych na nowo utworów: „Radio”
i „Reverie” oraz zupełnie nowy
kawałek „Quirk”. Pozostałe utwory
zaczynają się identyczne jak na
wcześniej wydanym krążku. Całość
podstawowego repertuaru wieńczy
kompozycja „Kocm...”.Podobnie jak

POP ROCK & JAZZ

wiecznego
ślubu oraz
przedst awienie
teatralne. Oczywiście
nie zabraknie strzelania
o „Złoty Bełt” i turnieju
strzeleckiego o tytuł „Wielkiego Łowczego”. Nie zapomniano
także o publiczności, dla której
przewidziano nagrody. Sobota
będzie dniem pełnym wrażeń,
który zakończy się o godzinie 17:00
szturmem na Zamek Chojnik, czyli

Fot. Tejo

Andrzej Patlewicz

Hity na święcie ceramiki
Bolesławiec zaprasza wszystkich na wielkie święto ceramiki, które odbędzie się w dniach
18–22 VIII. Każdy znajdzie coś
dla siebie, a wieczory uświetnią największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej.
Pierwszy dzień święta tj. 18 VIII
(środa) upłynie pod znakiem kiermaszu
ceramicznego, który ulokowany będzie
w Rynku. W czwartek (19 VIII) oprócz
kiermaszu podziwiać będzie można
piece ceramiczne Mateusza Grobelnego,
Arkady Ognia, czyli konstrukcję autorską do utrwalania ceramiki inspirowaną
formą bolesławieckiego wiaduktu. O godzinie 18:00 w Muzeum Ceramiki przy
ulicy Kutuzowa odbędzie się otwarcie
wystawy pt.: „ Ludzie Bolesławieckiej
Solidarności”.
Ceramiczny piątek rozpocznie giełda
staroci, która odbywać się będzie w godzinach 8:00-17:00 i kiermasz ceramiki.
W godzinach 12:00-19:00 działać będzie
„miasteczko animacji ceramicznych”.
Uczestnicy stworzą mozaikę, która
przedstawiać będzie herb Bolesławca.
Ulicami miasta o godzinie 17:00 przemaszeruje Ceramiczna Parada. Pół godziny później
zostanie
ofi-

Już po raz XXI odbędzie się Rycerski Turniej Kuszniczy o Złoty
Bełt na Zamku Chojnik w
Sobieszowie. Impreza odbędzie się w dniach 21 i 22 VIII. W
sobotę tj. 21 VIII odbedzie się prezentacja
zawodników, trening. Nie zabraknie
pokazów poszczególnych bractw rycerskich. Ciekawą atrakcją będzie wielobój
rycerski. Dla spragnionych czegoś innego niż zawody sprawnościowe organizatorzy zorganizowali pokaz średnio-

we wcześniejszych utworach także
i na tej płycie Theatre of Tragedy
wykorzystuje kontrastujący żeński
sopran w stosunku do męskiego
śpiewu w tym partie growlingu.
Zespół powraca ze zdwojoną siłą.

historyczna inscenizacja bitwy o Chojnik. Kolejnym dniem zmagań będzie
niedziela. Z pozycji stałych odbędzie
się strzelanie o „Złoty Bełt” i prezentacja
zawodników i pokazy poszczególnych
bractw. Odbędzie się także turniej
Wilhelma Tella. Nie zabraknie także
pokazów tańców dawnych, pasowania
na rycerza oraz spektakl teatralny. Wręczone zostaną nagrody dla zwycięzców i
publiczności. Organizatorem spotkania
jest Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik.

cjalnie otwarte Bolesławieckie Święto
Ceramiki. Nastąpi przekazanie kluczy do
bram miasta Bractwu Ceramicznemu.
O godzinie 18:00 wystąpi Kabaret pod
Wyrwigroszem. Muzyczna gwiazdą
wieczoru będzie Patrycja Markowska. Na zakończenie o 23:00 na placu
Piłsudskiego obejrzeć będzie można
ekranizację musicalu Webera pt.: „Upiór
w Operze”.
Sobota (21 VIII) upłynie w gorących
ceramicznych rytmach. Oprócz pozycji
stałych o godzinie 13:30 podziwiać
będzie można Operę Mydlaną, czyli
pokaz gigantycznych baniek mydlanych
w wykonaniu Krakowskiego Teatru
Ulicznego. Na małej scenie o godzinie
14:00 aktorzy z Teatru Lalki i Aktora
z Wałbrzycha zapraszają na „Baśń o
Rycerzu bez konia”. Po bajce na scenę
wkroczy trzech „amigos”, którzy rozkołyszą publiczność w gorących rytmach.
Zabrzmią najpopularniejsze utwory
meksykańskie i latynoskie. Wystąpią
także zespoły Carmen i Taniec Orientalny Arabeska i trio gitarowe Sueńo
Andaluz.
O godzinie 12:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta odbędzie się panel dyskusyjny
pt. „ Przeszłość i przyszłość Solidarności”.
O 19:00 na schodami urzędu zawładnie
operetkowy szał ciał. Przed publicznością wystąpią Agnieszka Maciejewska
i Mirosław Owczarek. O godz.
21:00 na scenie głównej wystąpi
Ceramik Jazz Quartet. Po nich
zagra Shakin’ Dudi. Na koniec zaplanowano pokaz
tańca z ogniem.

(gabi)
FOT. GABI

Sztuka i szkło w Rynku
Warto już dziś zarezerwować
sobie czas na planowaną w
dniach od 27 do 29 sierpnia
imprezie adresowanej do
miłośników szkła oraz sztuk
wszelkich.

Festiwal uświetni Zdrojowy Teatr Animacji
spektaklem „Wielki Teatr Legend
Karkonoszy”.

ART & GLASS FESTIVAL, czyli
festiwal sztuki i szkła to trzydniowa impreza dla szerokiej grupy odbiorców
oparta na regionalnych tradycjach
sztuki szklarskiej. W ramach festiwalu w centralnym punkcie miasta
odbędzie się szereg spektakularnych
działań o charakterze estradowym,

POP ROCK & JAZZ
JÓZEF SKRZEK - „Czas”
wydawnictwo: Metal Mind
Production
Kim jest Józef Skrzek dla współczesnej muzyki rockowej, zapewne wszyscy wiedzą. Od lat na
przemian z działalnością w SBB
tworzy i nagrywa pod własnym

szyldem czego najlepszym przykładem jest płyta „Czas”. Nagrania
na ten krążek zostały zarejestrowane w katowickiej Katedrze, w
październiku 1997 roku. Ten materiał to nic innego jak magiczne
połączenie brzmień organowych
i minimooga. Płyta „Czas”, to jednocześnie ukoronowanie owocnej

i wieloletniej współpracy z organistą Michałem Banasikiem. Skrzek
już wcześniej łączył brzmienie
organów z syntezatorami Mooga,
jednak zazwyczaj sam obsługiwał
obydwa instrumenty. Tutaj całkowicie się zajął syntezatorami
pozostawiając organy Banasikowi.
Wspaniałe improwizacje i zderze-

handlowym i kulturalnym. Na kilka
dni Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze
zmieni się w wielką galerię sztuki.
Zwiedzający będą mieli okazję poznać
tajniki wyrobu szkła i ceramiki, obejrzeć
plenerowe wystawy artystów plastyków
tworzących w Karkonoszach, spektakle
teatralne i kabaretowe oraz wystawy i
filmy poświęcone szklarskim tradycjom
regionu. Gośćmi festiwalu będą artyści,
rzemieślnicy oraz producenci szkła z
terenu całej Polski oraz Republiki Czeskiej. Szczegółowy program imprezy – w
kolejnym wydaniu Jelonki.com

(UM)

Niedziela Perfect
Organizatorzy ostatni dzień święta zatytułowali: Perfekcyjna Niedziela. Od godziny 10-15
podziwiać będzie można najdłuższy stół z ceramiczną zastawą. Między 14:00 a 18:00 wystąpią
miejscowe zespoły. Na ulicy Bankowej o 12:00 rozpocznie się Bieg Solidarności, który wchodzi w
skład Europejskich Biegów Ulicznych. Ciekawą propozycja będzie bieg po schodach. Zwycięzca
otrzyma ceramiczną filiżankę. O 20:00 zagra HooDoo Band, a gwiazdą tego dnia będzie zespół
Perfect. Szesnaste święto ceramiki zakończy pokaz ognistych stempelków na niebie.
nie dwóch zupełnie różnych
stylistyk przyniosło niesamowity rezultat. Album zremasterowany na nowo zawiera
poza ośmioma kompozycjami
dodatkowo 17 - minutowy
bonus w postaci utworu „Czas
się zatrzymał na pierwszej
godzinie”. Pozostałe to tematy
skomponowane przed lat y
przez Józefa Skrzeka, które

tym razem w jego wykonaniu po
latach nabrały jeszcze większego
znaczenia. Całość zamyka „Epilog”
z charakterystyczną muzyczną
klamrą, która kojarzyć się może
jedynie z postacią tego utalentowanego artysty.

Andrzej Patlewicz

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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Los przewodnika
Kiedy weszli w cień Borowego Jaru, otarł pot z czoła.
Przystanął na moment, aby poczekać na grupę, bo
właśnie zdał sobie sprawę, że zbyt przyspieszył kroku.
– Banda spasionych urzędasów – pomyślał patrząc z
odrazą na sapiących otyłych mężczyzn w garniturach i
równie tęgie panie w letnich sukienkach przyklejonych
do spoconych ciał. Za chwilę musiał znów przybrać
sztuczny uśmiech i wciąż być grzecznym przewodnikiem.

Tomasz Rdest kochał swój fach,
ale nie znosił oprowadzać oficjalnych delegacji. Rzadko wśród nich
trafiali się ludzie pogodni, zadowoleni i pełni optymizmu. Najczęściej
zramolali faceci i paniusie nadęte z
wielkich miast i ważnych instytucji,
na każdym kroku dający odczuć
pogardę i wywyższyć własne dupska. Panowie zawsze w krawatach,
panie – koniecznie na obcasach. Z
reguły nie słuchali, co miał im do
powiedzenia.
Albo myśleli o wieczornej libacji,
bez której nie obywała się żadna
kursokonferencja lub inna okazja
pobytu w Karkonoszach, albo byli
już po libacji, co dawało się odczuć
zwłaszcza po mężczyznach. Ich
pierwsze, zasadnicze pytanie do
wykwalifikowanego przewodnika
było nie o początki Jeleniej Góry, nie
o jakieś ciekawostki, czy tajemnice,
które Rdest uwielbiał i mógłby o
nich godzinami odpowiadać.
Nie. – Panie starszy, gdzie tu jest
jakieś piwo? – te słowa wypluwały
przepite, zniekształcone jeszcze
alkoholowym amokiem twarze facetów, którzy na kilka dni wyrwali się

z jarzma trzymających ich na smyczy żon, aby zakosztować uroków
życia w górskich ośrodkach Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Wieczorek zapoznawczy robił
swoje. Później, po zalaniu robaka,
snuło się to towarzystwo ospale,
niczym nie zainteresowane.
***
Wycieczka była obowiązkowym punktem programu: przewodnik zarobić musiał. I musiał
też przekazać wybranym przedstawicielom klasy robotniczej oraz
inteligencji pracującej podstawową
wiedzę tyczącą prawdziwej przeszłości piastowskich Ziem Zachodnich,
ich powrotu do macierzy oraz
wysiłków władzy ludowej zmierzających ku zapewnieniu dobrobytu
mieszkańcom.
Doskonale wiedział, że te wysiłki
wciąż „zmierzają”, ale jakoś założonego celu nie osiągnęły. Nie mógł
jednak w takiej grupie pozwolić
sobie na jakiekolwiek dygresje.
Ani pary z ust! W każdej wycieczce
bowiem było „ucho”. Ktoś, kto z całą
pewnością doniesienie tam, gdzie
trzeba, że przewodnik Rdest Tomasz
powiedział to i
tamto. A wtedy
koniec z ukochaną robotą!
Zresztą on sam
też był nominalnie „uchem”.
Niestet y. Nie
miał wyjścia.
Kapitan Sandomierski był
nieubłagany.
– Wiecie
Rdest, jak nie
podpiszecie i
ze dwóch meldunków tygod n i owo , n o ,
dwutygodniowo mi nie złożycie, to wasze
pozwolenie na
prowadzenie
wycieczek – tu

kapitan Sandomierski z Urzędu
Bezpieczeństwa wziął jakąś leżącą
na biurku w dusznym pokoju w al.
Wolności kartkę i podarł ją z zaangażowaniem na strzępy. Przyjmując
przy tym taki wyraz twarzy jakby
chciał podrzeć całego Rdesta.
No i zgodził się. Podpisał wbrew
sobie. Raz na miesiąc pisał jakieś
fikcyjne donosy, praktycznie bez
żadnej wartości. Sandomierski nie
ukrywał swojego
niezadowolenia.
– Coś kiepsko
Rdest niuchacie.
Nie będzie z was
ludzi! – szemrał pod nosem.
Rdest tłumaczył,
że oprowadza
głównie dzieci z
wycieczek szkolnych, a w takim
towarzystwie
tr udno tropić
wrogów ludu.
Ale Sandomierski był zdania, że
nieprzyjaciel jest
wszędzie. I dzieci
też trzeba słu-

chać,
bo często powtarzają, co rodzice
mówią. A rodzice są już wystarczająco dojrzali, aby móc konspirować
przeciwko państwu socjalistycznemu!
***
Grupa urzędasów z Białegostoku, z którą miał dziś obchód
miasta połączony – jak to ujęto – z
prelekcją historyczno-polityczną
– doczłapała w końcu do Tomasza
Rdesta. Uśmiechnął się kwaśno do
ospałego faceta o nalanej twarzy
buraczanego koloru. – Jeszcze
trochę i pękniesz, grubasie – pomyślał. – Daleko jeszcze, panie starszy?
– zapiszczała paniusia z co najmniej
30-kilogramową nadwagą. – No,
proszę państwa, idziemy właśnie
na wieżę postawioną mniej więcej
w miejscu, gdzie ojciec tego miasta,
książę Polski Bolesław Krzywousty
polował na złotego jelenia i postawił
gród, który dał początek Jeleniej
Górze… – Rdest powtarzał jak katarynka zmęczony już klepaniem
opanowanych na pamięć formułek
przekonany, że padnięte towarzystwo i tak go nie słucha.
Słowa zagłuszył jęk zawodu. – Naaaaa wiieeeeeżę!? Jak na komendę
wycieczkowicze przybrali wyraz
twarzy, jakby zaraz mieli zwymiotować. – Ależ towarzysze turyści!! To
największa atrakcja Jeleniej Góry!
Z platformy widokowej zobaczycie
niezapomniany widok naszego
miasta! No i będzie możliwość
skorzystania z… – tu zawiesił głos,
zdjął plecak i chwilę pogmerawszy

w nim dłonią, wyjął dużą i ciężką
radziecką lornetkę – z tego oto
optycznego instrumentu – powiedział teatralnie.
Tym razem tłumek wydał jęk podziwu. – Uuuuuuu! Pucołowatemu
facetowi jeszcze bardziej poczerwieniały lica, a w jego świńskich
oczkach błysnęło niezdrowe podniecenie. – Pewnie chciałbyś sobie
z okna sąsiadki podglądać, tłusta
fajtłapo – pomyślał Rdest. A głośno
dodał: – Tak więc towarzysze turyści
widzicie, że warto jeszcze wykrzesać
z siebie siły, które w sobie niewątpliwie macie. Od wieży dzieli nas
jeszcze tylko sto, dwieście metrów
– skłamał. W rzeczywistości tyle
było, ale po największej stromiźnie.
Ścieżką, nieco wygodniejszą, dreptać trzeba było jakieś pół kilometra.
– No to marsz! – zarządził i ruszył
do przodu.
Prowadząc wycieczkę, która od
razu została kilka metrów za nim,
przypomniał sobie wieczorną rozmowę z kolegami przewodnikami,
którzy – przy butelczynie pieprzóweczki – rozmawiali o „ułatwieniach
granicznych”. – Będą wpuszczać
Szwabów! – entuzjastycznie oznajmił Kajetan Barczy,
znany w
środowisk u jako
największy
cwaniak i
kombin a t o r, a
przy tym
szczęściarz
nie lada.
Wszystkim
zaiskrzyły się
oczy. Niemcy!
Ci znienawidzeni Niemcy!
Do tej pory wciąż byli personnae
non grattae*. Ale po zmianach
w prawie granicznym, o których
Barczy wyczytał w Trybunie Ludu,
miało się to zmienić!
Bogate Szkopy z Republiki Federalnej Niemiec nie mogły doczekać
się, aby odwiedzić ojczyznę, z której
ich wypędzono. Władze przymknęły
oczy na resentymenty, rewizjonizm
i chęć odwetu, a wzrok skierowały
na wypchane markami portfele
nie tak dawnych wrogów. Marek,
które bardzo przydałyby się wciąż
potrzebującemu wkładu skarbowi
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państwa. – Wiecie,
co to dla nas oznacza? – zacierał ręce
Barycz. – Wszyscy
pokiwali głowami
przepijając każdy
do każdego pieprzówką. Twarda
waluta! Kontakty
na zachodzie. Lepsze życie – rozmarzyli się.
Oczywiście wiadomym było, że
władze nie dopuszczą wszystkich
przewodników do
gości zza Odry i
Nysy Łużyckiej.
Zza granicy pokoju. Ale Rdest
wiedział, że on
będzie wśród tych
uprzywilejowanych. W odróżnieniu
od swoich kolegów biegle znał
niemiecki, którego nauczył się –
według wersji oficjalnej – w latach
wojny. Bardzo niewielu wiedziało,
że – ze względu na dyplomatyczną
przeszłość swojego ojca – dorastał
w polsko-niemieckim towarzystwie
i chodził przez trzy lata do niemieckiej szkoły, kiedy jego tata pracował
w poselstwie Rzeczpospolitej w
Berlinie.
Strzegł tej tajemnicy jak oka w
głowie, bo takie informacje w życiorysie z całą pewnością nie ułatwiłyby
mu kariery. Za to powszechnie wiadomo było, że Rdest zna niemiecki
fenomenalnie, i nawet z urzędu
czasem przysyłano do niego papiery do tłumaczenia. Dokumenty,
które – mimo już 11 lat polskości
miasta – wciąż jeszcze znajdowano
w różnych zakamarkach.
Uciekł wyobraźnią do chwil,
kiedy będzie po regionie oprowadzał
bogatych Niemców, opowiadając
im wyuczone na pamięć formułki
o rdzennej polskości ziem, z których musieli odejść. I sam już nie
wiedział, jakie odczucia wzbudzi.
– Może mnie wezmą i zakatrupią? Rany wojenne wciąż nie były
zabliźnione, ale – jak przewidział
Barycz, Polska zdecydowanie zmieni nieprzyjazny stosunek do złych
Niemców z Zachodu, bo to oni mają
pieniądze. Coraz więcej pieniędzy!
Barycz wrócił z Warszawy, gdzie
konferował z samym radcą ministerialnym! W restauracji „Polonia” –
po trzeciej ćwiartce stołowej czystej,
miał mu powiedzieć, że rząd planuje
założyć sieć specjalnych hoteli tylko
dla bogatych gości z zachodu i doić
ich jak krowy z nadmiaru marek.

A z tego na pewno wiele kropel do
przewodnickich kieszeni spadnie!
Władza zamierzała przejąć kontrolę
nad tą obiecującą gałęzią raczkującej turystyki!
Kiedy tak myślał, nawet nie zorientował się, jak przed nim wyrosła
strzelista sylweta wieży Krzywoustego. Znów otarł pot z czoła. I
podobnie jak kilka minut temu,
poczekał na człapiących za nim
urzędników turystów. Miał wrażenie, że ich zbliżanie się zwiastuje
kwaśny odór potu. A może się mylił?
Kiedy doszli, krótko opowiedział im
o wieży. Rzecz jasna nie wspomniał
słowem, że wybudowali ją Niemcy.
Czasem zdarzali się bardziej dociekliwi turyści, którzy drążyli, skąd
się wziął rok 1911 w kartuszu nad
wejściem. Tę kwestię zawsze jakoś
zręcznie omijał. Teraz był pewien,
że nikt z jego wycieczki nie zapyta
o nic. Towarzystwo powlokło się za
Rdestem, który – robiąc dobrą minę
do złej gry – wpuszczał wycieczkowiczów do wnętrza kolosa.
Sam miał już dość tej wspinaczki.
Jeszcze tylko dwadzieścia stopni, piętnaście, dziesięć. Ile razy to już po nich
dreptał? Wreszcie szczyt i platforma.
Rdest odetchnął i znów otarł pot z
czoła. Zatrzymał jednak przy nim
dłoń i stanął jak sparaliżowany. Idący
za nim gruby facet wpadł na przewodnika. Ten przestraszonym wzrokiem patrzył na faceta w slipkach,
który leżał bez oznak życia przypięty
do balustrady… kajdankami.

Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM

Wszelkie podobieństwo do
osób i zdarzeń istniejących w
rzeczywistości jest przypadkowe. Następna część za tydzień.

Powojenna Jelenia Góra obfitowała w mnóstwo atrakcji
„odziedziczonych” po Niemcach – niestety, nie wszystkie były
dostępne i nie wszystkie doceniano.
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Co to jest badanie
Psychotechniczne ?

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

Badanie Psychotechniczne (potocznie: psychotesty) to badanie kompleksowe wykonywane w licencjonowanej
Poradni Psychologicznej przy użyciu
specjalistycznej aparatury przez uprawnionego psychologa, które ocenia predyspozycję danej osoby lub ewentualne
przeciwwskazania do prowadzenia
pojazdu lub wykonywania szczególnej, określonej w obowiązujących
ustawach, pracy.
W trakcie badania psychotechnicznego w zależności od zakresu testu i
jego przeznaczenia ocenie podlega:
Intelekt, temperament, osobowość,
czas reakcji, widzenie głębi, umiejętność oceny prędkości, widzenie w
mroku, widzenie przestrzenne oraz
wrażliwośc na olśnienie.
PSYCHOTESTY- Dla kogo
obowiązkowe ?
Zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami :
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o
służbie medycyny pracy z późn. zmianami, Ustawa z 23 lipca 2003 o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo
o ruchu drogowym
badania psychotechniczne (zwane
potocznie: psychotesty) sa obowiązkowe dla:
• kierowców wszystkich kategorii (B,
C, D, E) pracujących w transporcie ,
autobusów i samochodów ciężarowych
• kierowców Taxi
• kandydatów na instruktorów i
egzaminatorów nauki jazdy
• egzaminatorów i instruktorów
nauki jazdy
• osób prowadzących pojazdy uprzywilejowane: policja, straż pożarna,
pogotowie
• osób, którym zatrzymano prawo

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

jazdy : po przekroczeniu liczby
24 pkt, za jazdę po alkoholu, za
spowodoanie wypadku (konieczne
skierowanie od Policji)
• do świadectwa kwalifikacji kierowcy
zawodowego
• operatorów wózków widłowych,
suwnic, koparko- ładowarek, walców, podnośników, maszyn drogowych
• osób pracujących na wysokości
powyżej 3 m
• osób pracujących na stanowiskach
wymagających szczególnych sprawności
• osób ubiegających się o pozwolenie
na broń
• przedstawicieli handlowych i pracowników prowadzących pojazd
służbowy kat. B.
Psychotesty dla kierowców
Kandydaci na kierowców oraz
kierowcy wszystkich kategorii (B, C, D,
E) pracujący w transporcie , kierowcy
autobusów i samochodów ciężarowych
oraz kierowcy Taxi, są zobowiązani
do okresowego wykonywania Badań
Psychotechnicznych.
Badania zgodnie z ustawą wykonuje
się minimum co 5 lat.
Psychotesty dla osób
prowadzących pojazdy
uprzywilejowane
Pracownicy prowadzący pojazdy
uprzywilejowane: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, są zobowiązani do okresowego wykonywania
Badań Psychotechnicznych.
Psychotesty dla osób
kierowanych przez Policję
Kierowcy, którym zatrzymano Prawo Jazdy: po alkoholu, za przekroczenie 24 pkt karnych, za spowodowanie
wypadku drogowego, kierowani są
przez Policję na obowiązkowe Badania
Psychotechniczne.

Uwaga: konieczne jest przedstawienie skierowania od Policji
Psychotesty dla instruktorów i
egzaminatorów nauki jazdy
Kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy są zobowiązani do okresowego wykonywania
Badań Psychotechnicznych.
Psychotesty dla operatorów
wózków widłowych oraz osób
pracujących na wysokości >
3m
Operatorzy wózka widłowego,
suwnic, koparko-ładowarek, walców,
podnośników, maszyn drogowych oraz
osoby pracujące na stanowiskach wymagających szczególnych sprawności
oraz pracujące na wysokości > 3 m są
zobowiązane do okresowego wykonywania Badań Psychotechnicznych.
Psychotesty dla pracowników i
przedstawicieli handlowych
Przedstawiciele handlowi prowadzący pojazdy służbowe są zobowiązani
do okresowego wykonywania Badań
Psychotechnicznych.
Psychotesty dla kierowców
samochodów służbowych
Kierowcy samochodów służbowych
oraz pracownicy prowadzący pojazdy
służbowe kat. B są zobowiązani do
okresowego wykonywania Badań
Psychotechnicznych.
NZOZ Karkonoskie Centrum Medyczne
Pracownia Badań
Psychotechnicznych mgr
Destina Tyblewska-Kundzicz

Obserwuj pieprzyki, nie daj szansy czerniakowi
Z powodu chorób wywołanych bezpośrednio przez słońce każdego roku na świecie umiera około 60 tys. osób. Najwięcej, bo aż 48 tys. z tych zgonów, jest spowodowanych przez
czerniaka złośliwego. W Polsce z powodu tego nowotworu co roku umiera 1,5 tys. osób.
W niebezpiecznego czerniaka może przekształcić się najzwyklejszy pieprzyk.
Czerniak to najgroźniejszy nowotwór skóry, który jednak wykryty
odpowiednio wcześnie jest w 90
procentach jest wyleczalny. To,
czy rozwinie się akurat u nas, nie
zależy jedynie od słońca. Duże znaczenie mają także geny oraz liczba
zmian barwnikowych na skórze,
czyli pieprzyków. Około 40-50 proc.
czerniaków powstaje właśnie z tych
zmian. Dlatego po powrocie z urlopu
należy bardzo dokładnie przyjrzeć
sie swoim pieprzykom. Zaniepokoić
powinno nas każde nowe znamię,
ale także stare, które do tej pory
miało jednolity kolor i równy brzeg,
było idealnie owalne i symetryczne,
a teraz: stało się nieregularne lub
wyraźnie rozrasta się w jedną stronę,
ma postrzępioną krawędź, stało się
prawie czarne, ciemnobrązowe, szaroniebieskie, białe, mlecznoczerwone, lub przypomina wielokolorową
rozlaną plamę, powiększa się a jego

powierzchnia przekracza 5 mm,
uwypukla się lub utworzyły się na
nim jakieś grudki, swędzi, piecze lub
nawet krwawi, a skóra wokół niego
jest podrażniona. Gdy zauważymy
takie zmiany należy iść natychmiast
do dermatologa, który oceni niebezpieczeństwo. Jeśli lekarz stwierdzi,
że pieprzyk należy usunąć nie wolno
czekać. Czerniak szybko wykryty
i usunięty jest uleczalny. Czerniaki
najczęściej występują u osób w średnim wieku, natomiast bardzo rzadko
zdarzają się u dzieci przed okresem
pokwitania. W Europie obserwuje
się średnio 10 zachorowań na 100
000 mieszkańców, w Australii 2030 na 100 000 mieszkańców. Choć
czerniak nie należy do najczęstszych
nowotworów, to częstotliwość jego
występowania u rasy białej wzrasta
rocznie o około 10 procent. Cechuje
go także wysoka śmiertelność. Nie
jest uważany za nowotwór, który

W profilaktyce czerniaka niemałą rolę odgrywa rozsądne korzystanie ze słońca. Bezwzględny
zakaz opalania się (na słońcu i w solarium) dotyczy przede wszystkim osób ze znamionami
dysplastycznymi, a także ludzi o jasnej karnacji i mających dużą liczbą znamion. Muszą oni
stosować preparaty zawierające filtry o wysokim stopniu ochrony przed promieniowaniem
UVA i UVB, najlepiej tzw. blokery (całkowicie chroniące przed słońcem). Osoby nie obarczone
czynnikami ryzyka także powinny zachować umiar w opalaniu i zawsze stosować kremy
do opalania z filtrami, dostosowane do typu skóry. Pamiętajmy, że w skórze niezmienionej
również znajdują się komórki mogące stanowić punkt rozwoju czerniaka. Nie zapominajmy
też o szybszym starzeniu się skóry i częstszym występowaniu mniej złośliwych nowotworów
skóry pod wpływem przewlekłego i nadmiernego opalania się.

może być dziedziczony, aczkolwiek
zdarzają się przypadki jego rodzinnego występowania. Do czynników ryzyka, które mogą powodować rozwój
czerniaka, zalicza się stałe drażnienie

i urazy oraz długotrwałą ekspozycję
na słońce. Zauważono częstsze występowanie czerniaka u osób o jasnej
karnacji narażonych na przewlekłe
działanie promieniowania słonecznego, zwłaszcza w dzieciństwie.
Pewną rolę mogą odgrywać także
naturalne przemiany hormonalne.
Zaobserwowano bowiem częstsze

występowanie czerniaka w okresie
pokwitania, ciąży i połogu. Dlatego
też na czerniaka choruje nieco więcej
kobiet niż mężczyzn, za to przebieg
choroby jest zwykle cięższy u płci
męskiej. Tak więc czerniaki występują częściej: u osób z obciążeniem
rodzinnym; u pacjentów z wrodzonymi znamionami barwnikowymi

(zwłaszcza rozległymi), w przypadku
bardzo dużej liczby tych znamion; u
osób posiadających tzw. znamiona
dysplastyczne; u ludzi z jasną karnacją, narażonych w dzieciństwie
na przewlekłe nasłonecznienie; ten
typ nowotworu może też pojawić
się ponownie u osób, które już kiedyś
leczono z powodu czerniaka.

REKLAMA/ WIADOMOŒCI
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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E
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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
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Diabeł wygrał, błoto rządziło
Mistrzem Polski w Maratonie MTB po raz kolejny został Marek Galiński,
pseudonim Diabeł z JBG2
Team. Wśród pań triumfowała warszawianka Emanuela Kufera. Na starcie nie
stawiły się gwiazdy, w tym
„twarz” Jeleniej Góry Maja
Włoszczowska.
Zawody rozpoczęły się w minioną
sobotę o godzinie 11. Z placu Ratuszowego w Jeleniej Górze wystartowało niemal 1000 zawodników.
Przed startem powodzenia wszyst-

– To jeden z najfajniejszych maratonów w jakich brałem udział – powiedział Miłosz Sajnog – trasa była lekko
zmodyfikowana, ale jest bardzo ładna.
Na pewno warta polecenia – dodał
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Pytany o możliwość zorganizowania kolejnych zawodów w randze Mistrzostw
Polski, Miłosz Sajnog powiedział, że w
przyszłym roku władze miasta będą się
starać o cross country. Jeżeli chodzi o
maraton władze DZKol prawdopodobnie
nie zgodzą się, aby drugi raz z rzędu
odbyły się w tym samym miejscu.
Jelenia Góra otrzymała także propozycję zorganizowania Mistrzostw Polski
w kolarstwie szosowym, ale władze
miasta zastanawiają się nad możliwościami organizacyjnymi. W 2012 roku
miasto ponownie będzie się starać o
Mistrzostwa Polski w maratonie i być
może w XC. Na wrzesień natomiast
planowana jest wizyta w UCI, gdzie
władze miasta będą próbowały przekonać Międzynarodową Unię Kolarską
do organizacji Mistrzostw Świata w
maratonie w 2014 roku.
E
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Galiński musiał wspomóc kolegę z teamu
pompką, a następnie
gonić najlepszych zawodników. Później,
po najechaniu na
kamień, z wyścigu
wycofał się Adrian
Brzózka i od tej pory popularny Diabeł musiał sobie
radzić sam.
Tytuł mistrzowski jednak udało
się obronić. Już 15 km przed metą
Galiński miał przewagę 4 minut nad
Markiem Konwą i do samej mety
sytuacja nie uległa zmianie, choć
zawodnik Shimano Polska nadrobił 1
minutę. Trzeci na mecie zameldował
się Wojciech Halejak z Mróż Active
Jet. Artur Mizaga z Lechii Piechowi-
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ce zajął 17 miejsce
(w kategorii M2
był 9).
- Zaskoczyła
mnie końcówka,
która nie była jeszcze wyznaczona
przy środowym
objeździe – powiedział Marek Galiński.
Mimo to obrońca tytułu mistrzowskiego
nie narzekał na warunki panujące na trasie – Czy pada deszcz,
czy nie
pada
nie ma
znaczenia. Dało się
przejechać –
powiedział
po wyścigu
Galiński.
Najlepszy
rezultat
wśród kobiet uzyskała
Emanuela Kufera z
Airbike.pl, która była
szybsza o 13 minut od
Małgorzaty Zellner z
Corratec Team i o 35
minut od Magdaleny
Hałajczak z Shimano Polska.7 miejsce
wywalczyła jeleniogórzanka Ewa DuA

M

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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był pod kadrę – powiedział Maciej Grabek, organizator mistrzostw.
Na trasie nie obyło się
bez wypadków oraz
defektów. Jadący
w c z o ł ówc e
Piotr Brzózka przebił
oponę i
Marek

kim uczestnikom życzył prezydent
Marek Obrębalski.
Kolarze, rywalizujący na trzech
dystansach – Haro, Mega i Giga,
ruszyli ulicą Sudecką w stronę
Łomnicy, by następnie opuścić
drogi asfaltowe i podjąć walkę na
trudnych górskich szlakach. Meta
zlokalizowana była na terenie lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego
przy ul. Łomnickiej.
Po opadach deszczu, jakie w
ostatnich dniach nawiedziły Kotlinę
Jeleniogórską, trasy maratonu nie
należały do najłatwiejszych.
– Błoto rządziło dzisiaj
na trasie –
skoment ował zawody
zastępca
prezydenta
Jeleniej Góry Miłosz Sajnog, który
wystartował na dystansie
Haro.
Jak błotnista była trasa,
widać było po kolejnych zawodnikach
przyjeżdżających
na metę. W ostatnich dniach organizatorzy ciężko
pracowali z
Nadleśnictwem Śnieżka, aby trasy
były przejezdne.
Niestety w
zawodach
nie wystartowały polskie
kadrowiczki
prowadzone
przez Andrzeja Piątka,
wśród nich
Maja Włoszczowska. – Trudno powiedzieć,
dlaczego zrezygnowali.
Termin zawodów ustalany
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Lechii Piechowice
była 8 (zajęła 1 miejsce w kategorii K0).
Dawid Bujalski
z KKW Jama Wałbrzych był najszybszy na dystansie
Haro. Drugi był Marek Urbaniak z CCC
Team Bike Lubin,
a Przemysław Mikołajczak z Konina
zajął trzecie miejsce
na podium. Jeleniogórzanin Piotr
Karmelita z Viking Sport Kowary
zajął miejsce 9 (3 w kategorii M3).
Tuż za nim uplasował się kolejny
jeleniogórzanin Grzegorz Walczak z
Formicki-Bike.
W klasyfikacji rodzin zwyciężyli
Bańdurowie, przed Tyszeckimi i
Koziołami. Wśród drużyn najwięcej
punktów wywalczył Taris Sevroll
Puszczykowo, wyprzedzając Corratec Team i Subaru Trek Gdynia.

szyńska z MTB Votum Team Wrocław
(w kategorii K2 była 4).
Na dystansie Mega triumfował
Rafał Suszko z UKS Wygoda Białystok, który wyprzedził Karola
Michalskiego z Warszawskiego
Klubu Kolarskiego. Trzeci był Kacper
Kozioł z Kross Racing Team. Michał
Grynienko z Lechii Piechowice był 5
(w kategorii M1 zajął 3 miejsce).
Wśród pań na najszybsza była Michalina Ziółkowka z CNR Team, która
wyprzedziła Igę Birecką z Corratec SR
Suntour i Justynę Dzięcioł z MBike
Team Marathon. Karolina Cierluk z

(arec)
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Chojnik w
Świeradowie

W dniach od 01.08.2010 do
10.08.2010 młodzicy Chojnika
przebywali na obozie sportowym w Świeradowie Zdrój w
pensjonacie „Beatka”. Celem
obozu była integracja zespołu, pokazanie malowniczych
okolic, wyprawy górskie. Nie
zabrakło także treningów piłkarskich. Ponadto młodzi piłkarze uczyli się gry w bilarda.
Rozegrany został turniej tenisa
stołowego. Atrakcyjne nagrody za 3 pierwsze miejsca oraz
z uczestnictwo ufundował�
właściciel pensjonatu. Pod
okiem ratownika doskonalone
były umiejętności pływackie
na basenie w Hotelu Malachit.
Ciepliczanie rozegrali dwa
mecze sparingowe, w których
wygrali z młodzikami Kwisy
Świeradów 6:2 oraz 7:3.

(red)
Z KKS do Legii

Kolejny wychowanek KKS
Jelenia Góra trafił do grupy
młodzieżowej Klubu Ekstraklasy. Na mocy porozumienia między klubami Aleksiej
Kuncewicz od 5.08.2010 roku
jest zawodnikiem Legii Warszawa. Po sprawdzianach i
testach prowadzonych jeszcze
w rundzie wiosennej młody
wychowanek KKS zebrał bardzo pochlebne recenzje i kluby
szybko sfinalizowały transfer
definitywny. Jako reprezentant Dolnego Śląska Aleksiej
Kuncewicz zdobył w 2007 r.
tytuł Mistrza Polski w kategorii U-10.Wiadomo także ,że w
najbliższym czasie otrzyma
powołanie na zgrupowanie
reprezentacji Białorusi U-13.

(red)

Rajd z dachowaniem
Podczas trudnego technicznie
Rajdu Rzeszowskiego, który
był zaliczany do Mistrzostw
Europy Centralnej, Mistrzostw
Polski i Mistrzostw Słowacji,
kierowca Marcin Gagacki z
jeleniogórskim pilotem Łukaszem Włochem wygrali
klasę A7.

cym w wiele zdradliwych miejsc. Sporo
załóg miało problemy z utrzymaniem
się na trasie, a po wypadnięciu z niej
rezygnowało z walki.
Podczas zawodów mieli sporo przygód. Przez pierwsze odcinki prowadzili
w swojej klasie i zajmowali wysokie
lokaty w okolicy 25-30 miejsca klasyfikacji generalnej. Warto wspomnieć, że
21 aut z 70, które wystartowały, to auta
z napędem na cztery koła. Wycofało się
Bydgoski kierowca szczęśliwie zakoń- ogółem 13 załóg. W wielu przypadkach
czył start w jednym z najtrudniejszych interweniować musiały służby techtechnicznie rajdów w Polsce, obfitują- niczne, pogotowie i straż pożarna. Było

bardzo upalnie, a w ich Hondzie nie
otwierały się szyby.
Drugiego dnia, od początku ostro
naciskali rywali przesuwając się
coraz wyżej w klasyfikacji generalnej. Na 4 km przed metą ostatniego
odcinka specjalnego, po szybkiej
partii zakrętów nie wyhamowali
przed zakrętem 90 stopni w prawo,
w efekcie czego przelecieli przez rów
dachując. Auto na szczęście stanęło na
kołach. Odpalili je i pojechali dalej. Na
mecie otrzymali puchar oraz zebrali
wiele braw za ukończenie rajdu i

Nadmorskie starcia szczypiornistek
P r z e b y wa j ą c e n a
obozie przygotowawczym do sezonu
piłkarki ręczne KPR
Jelenia Góra brały
udział w Międzynarodowym Turnieju
Piłki Ręcznej Kobiet
w Gdyni. W pierwszym dniu zawodów
jeleniogórzanki
zmierzyły się z wymagającymi r ywalami.
Pierwsze 20 minut spotkania z gospodyniami turnieju Vistalem Łączpolem
Gdynia było wyrównane.
Podopieczne Małgorzaty
Jędrzejczak objęły nawet
prowadzenie 9:8. Jednak
po wprowadzeniu do zespołu jeleniogórskiego

Vistal Łączpol Gdynia – KPR Jelenie Góra 38:18 (15:9)
KPR: Kozłowska, Szalek, Kocela 4, Fursewicz 3, Dąbrowska 3, Świdzińska 3, Stanisławiszyn 2,
Rykaczewska 1, Muras, Konsur, Popielarz, Kubicka, Buklarewicz, Bułak, Załoga.

wygranie klasy, mimo efektownego
opuszczenia drogi.
– Bardzo cieszę się, że mimo wielu
trudności udało mi się wystartować z
Łukaszem. Zastąpił on mojego etatowego pilota, któremu urodziło się dziecko.
Jego doświadczenie
pomogło szybko
nam się zgrać, co w
tak wymagającym
rajdzie ma ogromne znaczenie – powiedział po rajdzie
Marcin Gagacki.
– Dla mnie to kolejny start w rajdzie,
który uwielbiam
przede wszystkim
za panującą atmos-

VFL Oldenburg – KPR Jelenia Góra 32:21
(13:8)
KPR: Szalek, Kozłowska, Dąbrowska 7,
Załoga 4, Buklarewicz 3, Fursewicz 2,Rykaczewska 2, Świdzińska 1, Stanisławiszyn
1, Muras 1.
zawodniczek rezerwowych Vistal
przejął inicjatywę i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 15:9.
Po przerwie grę zdominowały
gdynianki, które ostatecznie zwyciężyły 38:18. W drużynie Łączpolu
wystąpiła Sabina Kobzar.
W drugim meczu rywalem KPR
był zespół niemieckiej ekstraklasy – VFL Oldenburg. Pomimo
wyrównanej walki, w końcówce
spotkania podopieczne Małgorzaty Jędrzejczak popełniły sporo
prostych błędów i to Niemki ostatecznie zwyciężyły. Dobry występ
w barwach KPR zaliczyła bramkarka Martyna Kozłowska.
Wyniki pozostałych spotkań poznaliśmy po zamknięciu bieżącego
numeru tygodnika.

(arec)
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ferę i przychylność wszystkich ludzi. O
Marcinie powiem, że jest to bardzo dobry
kierowca, świetnie nam się współpracowało – skomentował Łukasz Włoch.

(red)
FOT. ARKADIUSZ BAR

Porażka
na początek

Piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra
przegrali w pierwszej kolejce rozgrywek
IV ligi wyjazdowe spotkanie z Prochowicznką Prochowice 0:1. Spotkanie
było wyrównane, choć to Karkonosze
stwarzały więcej sytuacji zagrażających
bramce przeciwnika. W pierwszej połowie strzał Marcina Krupy, wycelowany
w okienko, wybronił bramkarz gospodarzy. Niebezpiecznie było także po rzutach
wolnych wykonywanych przez Łukasza
Kowalskiego. Przeciwnicy nie mogli
pochwalić się podobnymi okazjami i
do przerwy było 0:0. Po przerwie jeleniogórzanie ponownie stworzyli kilka
groźnych, ale nieskutecznych sytuacji.
W 80. minucie po zamieszaniu w polu
karnym i biernej postawie obrońców
piłka trafiła do bramki bronionej przez
Michała Dubiela. Do końca wynik nie
uległ już zmianie.

(arec)

Prochowiczanka Prochowice – Karkonosze
Jelenia Góra 1:0 (0:0)
Karkonosze: Dubiel, Wawrzyniak, Bijan, Polak,
Jurkowski, Durlak (Wojtas), Han (Pietrzykowski),
Siatrak (Walczak), Kowalski, Kogut, Krupa.

Szał dwóch kółek pod Szrenicą

Od piątku do niedzieli w Szklarskiej Porębie odbywał się Lech Bike Festiwal. Jak co roku
na miłośników dwóch kółek czekało wiele atrakcji. Pierwszego dnia zawodów rozegrano cie miejsce przypadło
rywalizację w downhill, czyli indywidualny zjazd rowerem na czas po stromych, natural- w udziale Remkowi
Oleszkiewiczowi z Zanych stokach.

mościa (strata ponad 9
W rywalizacji mężczyzn z licencją Nowak z Dębnicy, który uzyskał Wąsowicz z Krakowa, który tracił sekund).
Wśród zawodników
Full Suspension zwyciężył Tomasz czas 0:2:16,36. Drugi był Mariusz do zwycięzcy ponad 8 sekund. Trzebez licencji najlepszy
był Michał MakowPokaz swoich umiejętności zaprezentowali wody. Niedziela stała pod znakiem maratonu, zamknięciu bieżącego numeru tygodnika.
także zawodnicy startujący w dart dirt jamie, trialu oraz X Mistrzostw Karkonoszy w Bungee Zawody zorganizował magazyn rowerowy ski ze Szklarskiej
Poręby, kt ór y
a wieczorem odbyły się widowiskowe skoki do Jumpingu. Wyniki jednak poznaliśmy po Bike Action.
przejechał trasę z
czasem 0:2:14,53.
Kolejne miejsca
na podium zajęli
Adam Łukaszewski ze Świdnicy (strata
6 sekund) i Marek Chabros z Kiełpina (17 sekund straty).
W klasyfikacji hardtail zwyciężył Mateusz Zelek ze Świdnicy
(0:2:32,85) przed Łukaszem Gru-

nerem z Jawora (ponad 17 sekund
straty) i Dawidem Bejnarowiczem
Czarnego Boru (20 sekund straty). 4
był Daniel Marciński z Jeleniej Góry
(25 sekund straty).
Rywalizację kobiet wygrała Agata
Stamm z Gdańska (0:3:36,03) przed
Katarzyną Darską z Zawiercia (1
sekunda straty), Anią Finkbeiner
z Wałbrzycha (30 sekund straty).
4 była Katarzyna Stefanowicz z
Jeleniej Góry (1minuta i 12 sekund
straty).
W sobotę na start stanęli najmłodsi uczestnicy imprezy, którzy
zgłosili się do Scott Junior Trophy
Powered by Milka, największej
europejskiej sieci wyścigów rowerowych organizowanych w ramach
ważnych wydarzeń rowerowych w
całej Europie.
W kategorii chłopców i dziewcząt z roczników 2002/2005
zwyciężali odpowiednio Jakub Wójcicki i Weronika
Mikołajczyk. W kategorii
1999/2001 triumfowali Filip
Matysik i Julita Węglicka, w kategorii 1997/1998 Stanisław Cieślik
i Izabella Szyc. W najstarszej kategorii 1995/1996 najlepsi byli Jakub
Kendrzeński i Matylda Jastrząb.

(arec)
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2010-08-05 - 16.50 - 2010-08-12 - 10.30
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 158, OGŁOSZEŃ - 800
PRACA
DAM PRACĘ
EKSPEDIENTKA - do sklepu
spożywczo-mięsnego. 18002000 zł. Wiek od lat 20. Osoba
dynamiczna i pracowita - 693
221 323
SZUKAM wspólnika - do prowadzenia sklepu lub sprzedam wyposażenie oraz
odzież używaną” damską,
męską i dziecięcą, w bardzo dobrym stanie. Likwidacja sklepu.

ZLECĘ wykonanie CO - w
mieszkanie, 50 m2. Piec
p a l . s t a ł e . Ty l k o S M S z
ceną - 607 220 746
ASYSTENTKA dietetyczki
- o wysokiej kulturze osobistej do pracy w salonie
Natur House-Polska - 601
525 177
FIRMA - wykonująca montaże konstrukcji dachowych
zatrudni na stanowisko cieśle - 663 405 052
MURARZE, tynkarze, płytkarze - zatrudnię - 508 451
743

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.

P OSZUKUJĘ dziewczyny do
współpracy - na mieszkaniu.
Atrakcyjne warunki współpracy
- 504 444 967
AGENT - do biura nieruchomości
Centrum Obsługi Nieruchomości.
CV proszę przesyłać na maila:
monika1105@interia.pl - 757 524
097
BARMAN - wymagane doświadczenie i nienaganne rekomendacje. Mail: jjacak@wp.pl - 504
995 338
BARMANKA - zatrudnię młodą
(wiek 20-30 lat), komunikatywną
i dyspozycyjną dziewczynę - 692
461 242
BARMANKA/KELNERKA przyjmę do kawiarni PP Cafe w
Cieplicach studentki z Jeleniej
Góry, które mogą także pracować
w trakcie roku akademickiego - 693
389 292
BIURO obsługi klienta - praca dla
osoby z doświadczeniem w handlu lub usługach, również osoby
niepełnosprawnej z grupą. CV
koniecznie ze zdjęciem. W tytule
BOK na adres: osktrans@wp.pl 510 209 389

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.

BRANŻA Wellness - 3 osoby do
współpracy w charakterze trenera
ds. odżywiania, kondycji i ﬁgury.
Wymagania: komunikatywność,
zdecydowanie, umiejętność realizowania wyznaczonych celów,
wykształcenie minimum średnie
- 691 96 76 76
BRUKARZE - z doświadczeniem i
bez nałogów - 792 668 584
BUDOWA nowego domu - poszukuję solidnej ﬁrmy. Start od zaraz
- 515 143 290
BUDOWLANIEC - zatrudnię „złotą
rączkę”. Praca poza Jelenią Górą
- 889 839 193
BUDOWLAŃCY - zatrudnię pracowników do ociepleń, elewacji,
wykończenia wnętrz murarzy,
tynkarz, glazurników na terenie
Jeleniej Góry i okolic - telefon w
godz. 16:00-17:00 - 517 692 962
CIEŚLA - zatrudnię - 603 280 275
CYFRA + - Zatrudnimy mężczyzn
do działu obsługi klienta, oraz do
działu technicznego. Do 30 roku
życia - 757 647 019
DEKARZE - lub najchętniej
grupa dekarska - 691 338
602
DEKARZE - zlecę wykonanie
grupie dekarskiej wymianę
pokrycia dachu z dachówki
karpiówki, 220 m2 - 601 797
875
DEKARZY - od zaraz - 507
148 918
DEKORATORKA deserów lodziarnia w centrum Jeleniej
Góry zatrudni osobę do dekoracji deserów lodowych. CV
na adres: tarkowska.marta@
gmail.com - 507 101 688
DLA młodych - przyjmiemy
mężczyzn 19-29 lat, z
wykształceniem min. średnim,
na stanowiska umysłowe i
handlowe. Aplikacje wraz z CV
prosimy przesyłać na adres:
z_sobczak@wp.pl
DLA subagenta - praca na
umowę zlecenie. Zdobywanie
klientów pod Otwarte Fundusze Emerytalne. Wymagane
min. wykształcenie średnie i
niekaralność - 666 955 756
DO dociepleń - zatrudnię pracowników - 609 453 967
DO pracy na budowie - mury
oporowe, elewacje, wykończeniówka - mile widziane
doświadczenie - 518 489 001
DO remontu hali - zatrudnię na
umowę. 12 zł/godz. Od zaraz.
Miłków - 601 558 501
DO wylewania posadzek posiadam mixokreta, zacieraczkę, poziomicę laserową i
szukam samodzielnej ekipy do
współpracy - 600 023 416

DODATKOWA - dla osób kreatywnych, mile widziani emeryci i renciści. Masz kontakty? Wykorzystaj i
zarabiaj. CV na adres mail: rekrutacja@centim.pl - 501 039 202
DODATKOWY zarobek w domu
- wysyłanie informatorów - adresowanie kopert. Praca dla uczciwych
i zdecydowanych. Tylko SMS - 785
643 414
DOMOFON - fucha, założenie
domofonu x5. Potrzebny tani
fachowiec, bez rachunku - 669
017 693
DORADCA - Gold Group ubezpieczeniowo-finansowy.
Wysokie prowizje, pensje tygodniowe, brak konieczności
zakładania DG. CV proszę
przesyłać na adres: rekrutacja@rekrutacja.cal.pl
DORADCA - poszukuję osoby
lub firmy zajmującej się funduszami, dotacjami, pożyczkami
z Unii - 515 363 820
DORADCÓW - renomowana
firma ubezpieczeniowa przeszkoli i nawiąże współpracę.
Wiek 25 +, średnie wykształcenie. Wysokie zarobki, możliwość awansu, szkolenia,
dożywotnie uprawnienia. CV i
LM na maila: rekrutacja.puf@
gmail.com
DOŚWIADCZONA niania do rocznego dziecka z okolic Lubomierza. Na 8 godzin
dziennie, na dłuższy okres
czasu. Więcej: zuza1506@
wp.pl

EMERYT lub rencista - sprzedam
punkt kasowo pocztowy w Jeleniej
Górze (laptop, boks kasowy z
szybą, bazę klientów, stempel itd.),
tylko siedzieć i zarabiać. Pewne
miejsce pracy. Kontakt: phuprogress@wp.pl - 504 706 707
FIRMA budowlana – zatrudni
doświadczonych fachowców do
prac remontowych, elewacyjnych
- chcących pracować. Kontakt w
dni robocze od 10:00 do 14:00 519 169 292
FIRMA budowlana Europol zatrudni tynkarzy maszynowych
- tylko fachowców do prac na
terenie Jeleniej Góry. Dobre stawki,
umowa o pracę - 501 700 499
FIRMA budowlana Iwo-Bau zatrudni murarzy do klinkieru. Prosimy o kontakt tylko fachowców z
doświadczeniem. Umowa, bardzo
dobre stawki - 501 418 553
FIZJOTERAPEUTA - wymagania:
min. rok doświadczenia, komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Oferty (CV i list intencyjny/
motywacyjny) prosimy wysyłać na
adres: ﬁzjorekrutacja@gazeta.pl

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

FOTOMODELKI - renomowana
agencja reklamowa zatrudni fotomodelki. CV ze zdjęciem proszę
przesyłać na adres: piotr27@
vp.pl
FRYZJERKA i manikiurzystka - do
salonu w centrum Jeleniej Góry 509 156 590
FRYZJERZY - w centrum Jeleniej
Góry - 792 607 377
GŁÓWNIE w weekend - Pizza
Hut zatrudni osobę do prowadzenia urodzin dla dzieci. kontakt w
restauracji lub telefoniczny - 757
646 622
GOSPOSIA domowa - poszukuję uczciwej gosposi oraz Pani
do sprzątania dużego domu w
Maciejowej. Od pn.- pt. po 6 godz.
Wynagrodzenie 200 zł na tydzień
- 501 418 553
HOTEL - restauracja Relaks
poszukuje pracowników na stanowisko kelner-barman. Aplikacje
CV prosimy przesyłać na adres:
restauracja@hotel-relaks.pl - 693
344 825
HURTOWNIA ABW Mysłakowice
- ul. Stawowa 10, poszukuje na
stanowisko magazyniera z umiejętnością gięcia obróbek blacharskich
(dekarskich). Wymagane uprawnienia na wózki i prawo jazdy B. CV
składać od 8:00 do 14:00 u kierownika magazynu - 661 374 770
INFORMATYK-SPRZEDAWCA
- do sklepu Komputerowego w
Kowarach. Wymagania: - min.
wykształcenie średnie, komunikatywność, pracowitość uczciwość
- 605 055 915
INSTRUKTOR areobiku - podejmę
współpracę. Mail: dancestudioemotion@wp.pl - 502 129 910
INSTRUKTOR tańca - poszukuję
nauczycieli różnych technik tanecznych, takich jak np. salsa, taniec
brzucha, break dance i inne. Mail:
dancestudioemotion@wp.pl - 502
129 910
INSTRUKTORÓW nauki jazdy
- zatrudnimy instruktorów nauki
jazdy w wymiarze 8 godzin na
dobę. CV na adres: osktrans@
wp.pl - 510 209 389
KASJER, doradca klienta - do
oddziału w Jeleniej Górze. CV i list
motywacyjny proszę kierować na
mail: pﬁjolek@skok-kopernik.pl
KELNER - do Pałacu Na Wodzie w
Staniszowie. Mile widziani studenci
studiów zaocznych. CV prosimy
przesyłać na adres: info@palacnawodzie.pl - 757 557 031
KELNER - Świeradów Zdrój ekskluzywny hotel zatrudni pilnie
na stanowisko kelnera(ki) / barmana(ki). CV ze zdjęciem proszę
przesyłać na adres: w.piotrowski@
bialykamien.com - 607 735 935
KELNER, kelnerka - Hotel 3
gwiazdkowy w Karpaczu zatrudni
na stanowisko osobę na umowę
o pracę. CV proszę przesłać na
maila: karolina02@interia.pl. - 757
616 478
KELNERKA - do D.W. Mieszko w
Karpaczu - 601 552 964
KELNERKA - hotel Concordia
w Zachełmiu zatrudni osobę z
doświadczeniem, ze znajomością
języka niemieckiego lub angielskiego. CV prosimy przesyłać na:
recepcja@hotelconcordia.pl - 603
600 979
KELNERKA - pizzeria-restauracja
Konkret - 783 846 154
KELNERKA - restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni profesjonalną kelnerkę ze znajomością
języka niemieckiego. CV na adres:
tarkowska.marta@gmail.com - 507
101 688
KELNERKA - do restauracji w
Szklarskiej Porębie - 504 322 212
KELNERKI - na stałe. CV prosimy
przynosić do restauracji „Mezopotamia” na ul. Szkolnej 3 Nie
wymagamy doświadczenia
KIEROWCA C+E - praca w Niemczech. Zarobki 1800 euro. Wiek do
48 lat, wożenie pieczywa. Kontakt
tylko od 10:00 do 18:00 - wyjazd
15.08 - 880 331 147

KIEROWCA z kat. C do dystrybucji - znający miasta Jelenia Góra,
Świeradów - Złotoryja i okolice,
pracujących wcześniej w dystrybucji art. spożywczo-alkoholowych
do klientów detalicznych. Miejsce
pracy Piechowice. Tel. w godz.
10:00-15:00 - 609 909 692
KIEROWCA, kurier - Jelenia Góra
- 601 561 366
KONSERWATOR - na umowę o
dzieło, do dokonywania bieżących
napraw w wspólnotach mieszkaniowych - 691 221 116
KONSULTANT ds. kondycji i ﬁgury
- współpraca dla 2 osób - ambitnych, zdecydowanych, szybko
podejmujących decyzje, zorientowanych na sukces. Wymagania:
wykształcenie min. średnie, udział
w szkoleniach - 691 967 676
KONSULTANT ds. sprzedaży
- autoryzowany partner Netii zatrudnimy do działu handlowego, młode osoby, mogą być bez
doświadczenia. Szkolenia gratis.
CV email: itt@itt-polska.eu - 530
298 833
KOSMETYCZKA - Hotel Sasanka
w Szklarskiej Porębie zatrudni
kosmetyczkę na umowę o pracę 757 528 000
KRAWCOWA - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze. - 507
377 077
KUCHARKA od zaraz - pani na
samodzielne stanowisko - 757
183 284
KUCHARZ - Hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni samodzielnego
kucharza - info@villaromantica.pl
KUCHARZ i pomoc kuchenna - do
4 gwiazdkowego Hotelu. Prosimy
CV na adres: info@jeleniastruga.
pl - 757 528 404
KUCHARZ, pomoc - do restauracji
w Karpaczu - 509 683 666
MALOWANIE hali - zlecę pomalowanie hali, około 250 m2. Halę
należy zagruntować oraz dwukrotnie pomalować. Cena do uzgodnienia - 666 030 970
MARKETINGOWIEC - poszukuję
osoby do prowadzenia spotkań
sprzedażowych oraz nawiązywania nowych kontaktów z ludźmi. CV
na adres: f.rekrutacja@o2.pl
MASZ działalność? - Chcesz ją
zacząć? Ale niekoniecznie. Wymagana inwestycja od 360 zł. Pomogę
i wprowadzę do biznesu osoby
zdecydowane, przedsiębiorcze,
nastawione na sukces i realizację
swoich celów. - 691 967 676
MECHANIK samochodowy - Firma
Karford zatrudni osobę z doświadczeniem. Praca w Karpaczu - 509
081 541
MECHANIK samochodów ciężarowych - praca w Niemczech. Zarobki
1500 euro na początek. Kontakt
tylko od 10:00 do 18:00 - wyjazd
15.08. - 880 331 147
MECHANIK do Niemiec - dam
pracę młodemu, samodzielnemu
mechanikowi. 350 euro za tydzień.
Wydatki 310 mieszkanie, 70 bilet
miesięczny - 788 614 320
MĘŻCZYZN - do 29 lat, na stanowiska umysłowe i handlowe.
Wykształcenie min. średnie. CV
prosimy kierować na adres: z_sobczak@wp.pl
MĘŻCZYZN z kat. B - jeśli jesteś
zainteresowany dobrze płatną
pracą to wyślij SMS o treści: imię,
nazwisko, wiek i wykształcenie.
Cyfra + - 501 665 790
MONTER sieci zewnętrznych Budowa sieci wod-kan, CO, gaz.
Umiejętność niwelowania. Pełen
etat, dobre warunki zatrudnienia.
Dzwonić pon.-pt. od 8:00 do 16:00
- 757 557 303
MURARZ, dekarz, ﬂiziarz - praca
legalna, za granicą. Tylko fachowcy.
Dobre warunki - 501 418 553
NA wesele - szukam na wesele
27 sierpnia 2011 roku w przystępnych cenach, ale profesjonalistów:
zespół, kamerzystę i fotografa.
Oferty ma maila: annak1984@
interia.eu

NAPRAWA pralki - poszukuję
osoby, która naprawi pralkę - dzwonić po godz. 16:00 - 510 559 807
NAUCZYCIEL jogi - podejmę
współpracę. Mail: dancestudioemotion@wp.pl - 502 129 910
NAUCZYCIELA przedszkola - na
umowę o pracę, najlepiej z okolic
Sobieszowa, z pełnymi uprawnieniami do pracy z dziećmi - 518
466 541
NOMI - Supermarket zatrudni
panią z umiejętnościami krawieckimi na umowę zlecenie. Informacje w biurze supermarketu - 661
390 034
NOMI - Supermarket poszukuje
pracownika na stanowisko magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkami widłowymi. CV i
podanie prosimy składać w biurze
supermarketu - 757 543 111
NOMI - Supermarket zatrudni
pracowników na stanowisko sprzedawca. CV i podanie prosimy
składać w biurze supermarketu
- 757 543 111
OBSŁUGA biura handlowego Kontakt z dostawcami i odbiorcami.
Exel, fakturowanie. Kontakt tylko
mail: pracajg@interia.pl - 725
242 400
ODSTĄPIĘ sklep - z powodu
wyjazdu. Dopalacze.com w Zgorzelcu - odpowiedzialnej i kompetentnej osobie, za nie duże
pieniądze - 602 689 564
OFERTA pracy - jeżeli chcesz
zacząć zarabiać i chcesz stworzyć
dla siebie nowe źródło dochodu
podejmij współpracę. Otrzymasz
wiele bezpłatnych i pomocnych
narzędzi. Napisz maila: mini.sklepik@yahoo.pl
OPERATOR koparko-ładowarki zatrudnię - 793 240 653
OPIEKA - legalna praca w Niemczech, przy opiece dla Pań i Panów.
Wymagana komunikatywna znajomość języka - 511 844 939
OPIEKA - praca jako opiekunka
osoby starszej w Niemczech.
Wyjazdy na okres 6 tygodni,
zapewnione zakwaterowanie,
wyżywienie, zwracane koszty
przejazdu i rezerwowany przejazd
- 757 223 232
OPIEKUNKA - do 15 miesięcznego chłopca. Najchętniej z okolic
ul. Kiepury. Proszę dzwonić do
godz.15:00, od pon. do pt. - 509
322 664
OPIEKUNKA osób starszych legalna praca w Niemczech. Gwarantowana umowa o pracę, zarobki
od 850 do 1200 euro, netto/ miesięcznie. Wymagana znajomość j.
niemieckiego oraz doświadczenie
w opiece nad osobami starszymi 666 826 237
OPIEKUNKA - opieka nad starszymi osobami w Niemczech.
Wymagany dobry i komunikatywny
j. niemiecki. Zarobki od 1200 euro
miesięcznie - 0049 201 1718 5 444
lub 0049 177 481 5858
OPIEKUNKI osób starszych w Niemczech. Wynagrodzenie
900-1300 euro netto + bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie.
Wymagana komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Certyﬁkat agencji zatrudnienia Alma
Var - 5185 - 756 474 402
OSOBA, która zna się na komputerach - i Internecie. Niedrogo - 668
638 790
PH klient biznesowy - ITT Polska
poszukuje osoby do obsługi Klienta
Biznesowego i Instytucjonalnego
- usługi telekomunikacyjne. CV:
konrad@itt-polska.eu - mogą być
emeryci, renciści - 519 110 762
PIZZERMAN - restauracja w Jeleniej Górze poszukuje osoby z
doświadczeniem w pracy na stanowisku pizzerman oraz z prawem
jazdy - 669 241 409
PŁYTKARZ - od zaraz - 663 772
661
PODEJMĘ współpracę - z ﬁrmami
świadczącymi usługi ogólnobudowlane na obsługę techniczną
zarządzanych wspólnot mieszkaniowych - 691 221 116

POKOJOWA - do D.W. Mieszko w
Karpaczu - 601 552 964
POKOJOWA - do pensjonatu w
Karpaczu - 796 943 959
POKOJOWA - Skalne Osiedle.
Potrzebna młoda osoba do sprzątania pensjonatu - 607 445 996
POKOJÓWKI - Hotel Gołębiewski
zatrudni pokojówki. CV plus list
motywacyjny proszę wysyłać na
mail : karpacz@golebiewski.pl 757 618 042
POMOC kuchenna - do hotelu 3
gwiazdkowego w Karpaczu. CV
proszę wysyłać na adres: karolina02@interia.pl - 757 616 478
POMOC kuchenna - na sezon letni
w Szklarskiej Porębie - w barzepizzerii (dzwonić proszę po godz.
17:00) - 724 708 948
POMOC kuchenna - zatrudnię
młodą kreatywną osobę, chcącą
się czegoś nauczyć do pracy w
restauracji w Karpaczu - praca na
stałe - 782 923 469
POMOCNIK brukarza - młody,
sprytny i z chęcią do pracy. Wymagany własny transport. Nie odpisuję
na SMS - 787 210 943, 511 545
064
POMOCNIK budowlany - na
budowę. 6 zł/h - 668 463 202
POMOCNIK z autem - na gładzie.
Mile widziane doświadczenie - 782
774 207 lub 668 292-066
POSZUKIWANY spedytor - nowo
powstała ﬁrma poszukuje spedytorów krajowych i międzynarodowych
z doświadczeniem co najmniej rok.
CV proszę wysyłać na: fudamo@
op.pl
POTRZEBNA osoba - do grabienia traw, krzaków i gałęzi - 790
609 579
POTRZEBNY samodzielny płytkarz - dobre warunki - 667 879
813
PRACA w ochronie - 697 089
455
PRACOWNIK ochrony - od września. Do ochrony obiektu handlowego na terenie Jeleniej Góry - 607
454 112
PRELEGENT, handlowiec - praca
na terenie całej Polski. Wymagania
prawo jazdy kat. B, dobra dykcja
oraz dyspozycyjność. CV i list
motywacyjny na adres: biuro@
benedica.com. Więcej na Naszej
stronie - 756 451 999 w godz.
11:00-14:00
PRZEDSTAWICIELI - Firma Zepter
zatrudni przedstawicieli handlowych. Stałe wynagrodzenie +
premia. CV i list motywacyjny wyślij
: slawek56@vp.pl RECEPCJA - Hotel w Szklarskiej
Poręba zatrudni recepcjonistę
wymagania : wykształcenie w
branży turystycznej lub doświadczenie w pracy w hotelu - info@
villaromantica.pl
RECEPCJONISTKA - do D.W.
Mieszko w Karpaczu - 601 552
964
RECEPCJONISTKA - Pensjonat
Karkonoski w Karpaczu przyjmie
osobę z obsługą baru, ze znajomością j. niemieckiego - 502
101 041
RENOWACJA drzwi - zatrudnię
dokładnego i rzetelnego fachowca
do renowacji drzwi w kamienicy.
Zależy mi żeby drzwi zostały
perfekcyjnie odnowione - 604
186 987
REPREZENTANT handlowy zatrudnimy do działu handlowego, młode osoby, mogą być bez
doświadczenia. Szkolenia gratis.
CV mail: itt@itt-polska.eu - 530
298 833
RESTAURACJA w Szklarskiej
Porębie - zatrudni na atrakcyjnych
warunkach osobę na zmywak oraz
kelnerkę - 502 529 732
ROZBIÓRKA ściany - poszukuję
osoby bezrobotnej do prac ogólnobudowlanych. Wstępnie rozbiórka
ścian z suporexu - 792 927 600
ROZNOSZENIE ulotek - na terenie
Cieplic i okolic - 665 163 087

SAMODZIELNY budowlaniec zatrudnię na umowę do remontu
hali wszechstronną osobę. Wynagrodzenie do uzgodnienia - 793
256 891
SPAWACZ, ślusarz - do montażu konstrukcji stalowych. Praca
na wysokościach, uprawnienia
metodą MIG nie są wymagane.
Praca od zaraz - 603 191 348
SPECJALISTA ds. płac - Hotel
Gołębiewski zatrudni specjalistę
ds. płac. CV + list motywacyjny
proszę wysyłać na mail: karpacz@
golebiewski.pl - 757 618 042
SPRZĄTANIE - Lubań - oferta dla
osób z orzeczoną grupą niepełnosprawności II (umiarkowaną) - 512
346 915, 501 164 349
SPRZĄTANIE, pomoc - przyjmę
panią z okolic Ogorzelec-Mysłakowice do pracy w schronisku na
przełęczy Okraj. Tylko poważne
propozycje. 8 zł/godz. - 501 297
449
SPRZEDAWCA - potrzebna
uczciwa, energiczna osoba do
pracy na placu targowym w Cieplicach, branża tekstylna - cały
etat. Mile widziane doświadczenie
w handlu. Dzwonić w godz. 8:3015:00 - 503 034 605
SPRZEDAWCA - do sklepu z
warzywami. Chętnie osoba z grupą
inwalidzką (zdolną do pracy). Praca
w godzinach 8:00-15:00 - 791
807 807
SPRZEDAWCA telewizja N kobieta lub mężczyzna na umowę
o pracę. Wymagana dobra znajomość obsługi komputera, znajomość zagadnień związanych z
telewizją satelitarną i naziemną.
CV na: rekrutacja@mont-sat.pl 756 428 588
SPRZEDAWCA - z doświadczeniem w handlu, na stoiska
warzywno-owocowe (teren Jeleniej
Góry). Kontakt telefoniczny w godz.
18:00-19:00 - 604 538 592
SZUKAM ﬁrmy do budowy - zlecę
wybudowanie niewielkiego domku
jednorodzinnego rzetelnej ﬁrmie
posiadającej potrzebny sprzęt.
Budowę planuję na wrzesień, w
tym roku do SSO z kompletnym
dachem - 793 383 593
SZWACZKI - od zaraz - 509 208
790
TYNKARZ - do agregatu, od zaraz
- 724 740 658
TYNKARZY - dogodne warunki.
Praca od zaraz - 695 170 367
W Anglii - legalna praca dla kobiet,
od zaraz - 696 620 692
W gospodarstwie - 4 dni w tygodniu
(około 400 zł miesięcznie). Prace
porządkowe i przy kurach. Kromnów - 508 231 654
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W Niemczech - wymagany niemiecki - proszę dzwonić w godzi.
16:00-20:00 - 782 510 938
W ochronie - agencja ochrony
zatrudni osoby na stanowisko
„pracownik ochrony w obiekcie
handlowym” . Mile widziane osoby
do 35 roku życia - 508 017 714
W pubie - praca dla komunikatywnej, mobilnej studentki lub absolwentki w Pubie „Afryka” - Karpacz,
ul. Konstytucji 3 Maja 30 - 512
004 476
W recepcji - hotel w Świeradowie
Zdroju zatrudni osobę z dobrą
znajomością języka niemieckiego
na stanowisko recepcjonisty/tki. CV
prosimy wysyłać na adres: villa@
vital-resorts.eu - 757 816 300
W restauracji - hotel w Świeradowie
Zdroju zatrudni osobę ze znajomością j. niemieckiego na stanowisko
kelnera/ki. CV prosimy wysyłać na
adres: villa@vital-resorts.eu - 757
816 300
WOKALISTKA - do zespołu
muzycznego. Wesela, imprezy
ﬁrmowe, itp. - 781 668 706
W restauracji - przyjmę młodą
Panią do pracy jako kelnerka i
obsługa klienta. Mile widziane
doświadczenie w pracy, w restauracjach fast food. Praca w centrum
Jeleniej Góry - 790 890 031
WSPÓLNOTA mieszkaniowa
- szuka osoby do prowadzenia
wspólnoty, pomoc przy odejściu z
ZGL, doświadczenie. Oferty proszę
kierować na adres - kliford1@
onet.eu
ZLECĘ rozbudowę domu jednorodzinnego - w Jeleniej Górze - 603
410 248

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
KIEROWCA kat. B, E - praktyka,
średnie wykształcenie. Kraj-Europa. Stale-dorywczo - 607
220 746
STOLARZ meblowy - renowacja
mebli, znajomość tapicerki. Na
wcześniejszej emeryturze - 504
476 123
POPROWADZĘ dom - ugotuję,
posprzątam, poprasuję - 661
238 488
KOBIETA, lat 30 - sprzedawca z
doświadczeniem. Branża spożywcza - 669 478 484
JAKO pomocnik - szukam pracy 725 853 758
KELNER - ze znajomością języków
obcych w średnim stopniu, poszukuję pracy na stałe w restauracji lub
hotelu - 691 792 323
ZŁOTA rączka - porżnę drzewo,
ułożę płytki itp. - 727 508 717

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
W handlu - przyjmę do pracy osobę
na stragan warzywniczy. - dak2@
onet.pl
W hotelu - Hotel Majestic w Karpaczu zatrudni na stanowiska: barman, kelnerka, pomoc kuchenna,
pokojowa. CV prosimy przesyłać
na adres: biuro@hotelmajestic.
pl - 510 078 256
W Niemczech – poszukuję tylko
fachowców do prac w Niemczech.
Glazura, regipsy i tynki - 607 589
891

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
DOM w Jeleniej Górze - lub okolicy
- 784 027 087
DOM wolnostojący - Jelenia Góra
lub okolice do 20 km. Zdecydowany
klient. Nieruchomości Rychlewski 667 219 752
DUŻE mieszkanie do remontu - do
170000 zł, w kamienicy w centrum,
bądź na obrzeżach miasta. Pilne.
N. Ż. Lic. 998 - 507 078 827
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Duży dom za gotówkę - w Jeleniej
Górze. Kamil Żur, lic. 4917, nPartner - 604 906 257
Działka w Cieplicach - klient z
gotówką, lic. 13045 - 790 418 318
Działka budowlana - w okolicach
Jeleniej Góry od 900 m2 do 1200
m2, dla zdecydowanego klienta,
Nieruchomości Rychlewski - 667
219 752
Kawalerka w Jeleniej Górze
- dla klienta z gotówką. Nieruchomości Żebrowscy. Lic. 998 - 792
437 579
Mieszkanie 2 pokojowe - do
50 m2, w Jeleniej Górze, Zabobrze, dla zdecydowanego klienta,
Nieruchomości Rychlewski - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze III lub centrum Jeleniej Góry,
z ogrzewaniem miejskim - 665
839 263
Mieszkanie na Zabobrzu II lub
III - na parterze lub I piętrze, lic.
13225 - 605 079 790
Pensjonat - poszukuję dla
klienta, dobrze prosperującego
pensjonatu w Karpaczu lub Szklarskiej Porębie, najlepiej blisko
wyciągu narciarskiego, w cenie do
5 mln zł. Sprawa pilna. PGN Marcin
Chaszczewicz - 660 359 500
Pilnie, 2 pokoje - na Zabobrzu II,
III lub w Jeleniej Górze. Z ogrzewaniem miejskim. Zdecydowana
klientka. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667 219 752

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Dom – nowo wybudowany,
duży, nowoczesny, z ogrodem.
Częściowo do zamieszkania. W
centrum - 501 726 467
Dom - szeregówka, 170 m2.
5 pokoi + 2 antresole, dużą
kuchnia, salon z kominkiem,
duży ogród z tarasem, garaż.
Piękne okolice. Trasa KarpaczSzklarska Poręba - 606 403 271
Dom piętrowy, 8 letni - duże
pokoje, salon z otwartą kuchnią,
osobny pokój, 2 WC, w przyziemiu gabinet itp. Bez pośredników. Cieplice - 607 343 031
Dom w Jeleniej Górze - Sobieszów. Bez pośredników - 502
861 941
Dwie działki ogrodniczo-rekreacyjne - ul. Podgórzyńska w
Cieplicach. Za rozsądną cenę
- 793 657 899
Hala produkcyjna - 900 m2,
wysokość 4,5 m. Sprzedam lub
wydzierżawię - 501 182 005, 757
610 009
Kawalerka, 27 m2 - Zabobrze.
Bez pośredników - tanio - 502
861 941
Mieszkanie w Podgórzynie okolice DW Karolinka. 45, m2. 2
pokoje, kuchnia, łazienka oraz
pomieszczenie gospodarcze
(komórka) o powierzchni 17
m2. Mieszkanie - niski parter.
Dostępne dla niepełnosprawnych - 757 648 947
Mieszkanie własnościowe - ul.
Pocztowa. 95,60 m2, 3 pokojowe,
do remontu. Cena 240000 zł do
negocjacji - 783 875 236
Mieszkanie za 235000 zł - lub
wynajmę na dłuższy okres dla
pracujących. Nowe słoneczne, 2
pokojowe, na I piętrze, z balkonem. Widok na las - ul. Kadetów.
800 zł + media i kaucja - 508 443
928, 757 559 539
Mieszkanie, 66 m2 - Zabobrze
III, parter. Budynek z cegły - 666
099 421

og£oszenia

Posiadłość - Dolna SzklarskaGórzyniec. 8 pokoi, 3 kuchnie,
3 łazienki, 3 garaże, warsztat
mechaniczny - 501 182 005, 757
610 009
Pół nowego domu - z wyposażeniem. Działka 565 m2. Mysłakowice - 603 782 934
Pół nowego domu - z wyposażeniem. Pełne uzbrojenie,
działka 556 m2. Cena do negocjacji - 605 769 133
386015. Apartament w Wojcieszowie - 3 pokoje, 71 m2, Tylko
180.000 zł. Stan mieszkania jest
idealny. W cenie pozostaje wysokiej klasy zabudowa kuchenna i
część wyposażenia. Bardzo polecam, lic. 5524 - 503 111 466
385452. Atrakcyjne mieszkanie - 2
pokojowe, po remoncie, 54 m2,
rozkładowe, słoneczne, ul. Kiepury,
z balkonem, szafą Komandor,
kuchnia w zabudowie, dobry standard. Atrakcyjna cena. Lic. 2400
- 669 620 071
386058. Czerwony Dworek - 2
działki, każda o wielkości 3406
m2 - aktualne warunki zabudowy.
Piękny widok na Karkonosze.
Cena 45 zł/ m2. Sprzedam lub
zamienię na mieszkanie, dom - 504
699 338
385214. Dom za 140000 zł - na wsi,
20 km od Jeleniej Góry. Działka
2000 m2. Wszystkie media, nowe
okna, szczelne pokrycie dachu. 5
pokoi, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze. Lic. 11965
- 509 949 961
386696. Dom 3 rodzinny - w atrakcyjnej części miasta, z osobnymi
wejściami. Cena 530000 zł. Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604
508 308
386713. Dom do remontu - 3
kondygnacje, wysokość 2,3-2,5 m.
Budynek jest suchy, brak wilgoci.
Mur pruski. Ściany nie są popękane. Wielkość działki 515 m2. Do
kapitalnego remontu. Zapraszam:
Kamil Ż, nPartner, lic. 4917 - 604
906 257
386729. Dom drewniany za
360000 zł - w ok. Mysłakowic, na
dużej (1,08 ha) działce częściowo
zalesionej + staw + ogrodzenie.
Możliwość rozbudowy. Dobry
dojazd. Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
386362. Dom w Jeleniej Górze wolnostojący, w spokojnej i zielonej
okolicy. Ładna, zagospodarowana
działka, okolice MZK. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
386263. Dom w Łomnicy - za
135000 zł. Mały, wiejski dom do
remontu. Około 80 m2 + poddasze
doskonałe do adaptacji. Działka
409 m2. Pilne. Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 503 021 047
386484. Dom wiejski w Rząśniku
- koło Świerzawy. Duży, ok. 240
m2 dom. Działka 2200 m2 .Cena
220000 zł. Lic. 9549 - 602 732
135
386452. Dom za 185000 zł - w
Starej Kamienicy, 135 m2. Ładnie
położony. Działka 1200 m2. Cena
185000 zł. Bez pośredników - 697
041 810, 601 332 553
386693. Dom za 220000 zł - niedaleko centrum Jeleniej Góry.
Poniemiecki, wolnostojący, do
remontu. Nieruchomości Partner,
lic. 4917 - 604 508 308
386725. Dom, 200 m2 - działka
2061 m2, 10 min. samochodem od
Jeleniej Góry. Stan bardzo dobry.
Rok budowy 2006. Sprzedam lub
możliwa zamiana na 2 mieszkania
w Jeleniej Górze. Marcin Chaszczewicz, lic. 14414 - 660 359 500

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

386419. Domek parterowy - pół
bliźniaka wykończonego pod indywidualnego klienta. Powierzchnia
z garażem 146 m2, użytkowa
120 m2. Działka 750 m2. Cena
470000 zł. Nieruchomości City 503 111 466
385220. Duża kawalerka - 38 m2,
pokój z balkonem, oddzielna widna
kuchnia, łazienka, mieszkanie na
parterze, ustawne, słoneczne, niski
czynsz. Atrakcyjna cena, lic. 11965
- 509 949 961
385932. Działki w Dziwiszowie atrakcyjna lokalizacja, 1200-1500
m2. Wszystkie media na działce.
Okoliczne tereny zabudowane
domkami jednorodzinnymi. Przy
głównej drodze. Polecam. Nieruchomości Marles. lic. 13045 - 790
418 318
386061. Działki w Miłkowie - uzbrojone, każda 1600 m2. Widok na
Śnieżkę. Cena 96000 zł. Możliwość
zamiany na mieszkanie, dom do
remontu - 504 699 338
386429. Działki za 20 zł/m2 rolne, od 688 m2, do 1100 m2,
w Jeżowie Sudeckim, w pobliżu
strefy zabudowy, dobry dojazd.
Doskonała inwestycja. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
385251. Działki za 35 zł/m2 budowlane w Radomierzu, od 1500
m2 do 2200 m2, pięknie położone,
z dostępem do mediów. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
386414. Kawalerka - doskonała
lokalizacja. Wysoki parter z balkonem. Panele, okna PCV, gładzie.
Zapraszam na prezentacje: Kamil
Żur, nPartner, lic. 4917 - 604 906
257
386782. Kawalerka w Cieplicach
- 26,5 m2, w bloku, umeblowana.
Cena 87000 zł. Lic. 5877 - 500
122 447
386049. Kawalerka w Cieplicach
- 38 m2, do remontu, blisko Placu
Piastowskiego. Nieruchomości
Partner. Cena 77000 zł, lic. 4917
- 604 508 308
385966. Kawalerka za 63000
zł - w Mysłakowicach. 29 m2. Do
wprowadzenia. N. Ż. Lic. 998 - 509
156 552
386796. Kawalerka za 69000 zł
- w Jeżowie Sudeckim. Cena do
negocjacji. Okazja, polecam. Lic.
13255 - 605 079 790
386434. Kawalerka, 26 m2 - mieszkanie w nowym budownictwie, II
piętro, spokojna okolica. Jelenia
Góra. Nieruchomości Rychlewski,
lic. 9549 - 667 219 752
386359. Ładna działka rolna - na
lekko pochylonym terenie, słoneczna, przy drodze asfaltowej
w Strzyżowcu. 2,51 ha za 62000
zł. Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
386767. Ładna kawalerka - po
remoncie, 22,10 m2, wymienione
wszystkie instalacje oraz okna
i drzwi, nowa łazienka, kuchnia
w zabudowie. Czynsz 80 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
385145. Ładne mieszkanie - 2
pokojowe, na II piętrze, 51 m2,
Zabobrze II, blok IV piętrowy,
zadbane, rozkładowe, środkowe,
nie wymaga nakładów. Czynsz 330
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
385223. M3, ul. Kiepury - II piętro,
66 m2, po częściowym remoncie.
Mieszkanie znajduje się w bloku
od strony Jeżowa. Piękny widok
na panoramę miasta, przestronne i
słoneczne wnętrze. Lic. 5524 - 503
111 466
386794. M3, ul. Kiepury - po remoncie, 3 pokoje, 2 szafy Komandor,
balkon. Cena 220000 zł do negocjacji. Lic. 13255 - 605 079 790
386790. M4 w ok. Małej Poczty 74 m2, z ogrodem, garażem oraz
pomieszczenia w przyziemiu,
nadające się np. na własną działalność. Lic. 13225 - 605 079 790
386828. Mieszkanie - 38 m2, tanie,
lic. 11965 - 509 949 961

386808. Mieszkanie 2 pokojowe
– ul. Kiepury, 54 m2, na III piętrze,
środkowe, słoneczne, z balkonem.
Na podłogach panele i kafle. Klatka
schodowa szeroka i zadbana.
Czynsz 338 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
386481. Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach, w kamienicy. II piętro,
55 m2, do średniego remontu.
Cena 135000 zł. Lic. 9549 - 602
732 135
385309. Mieszkanie 2 pokojowe
- Zabobrze II, 42 m2, X piętro,
zadbane, po remoncie. Cena
146000 zł. Lic. 9549 - 602 732
135
385213. Mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Karłowicza 60 m2. 3 niezależne pokoje, widna duża kuchnia,
balkon, dwie piwnice. Czynsz 200
zł. Stan techniczny do wprowadzenia, lic. 11965 - 509 949 961
386779. Mieszkanie 3 pokojowe
- w kamienicy, na II piętrze. 104
m2, po remoncie. Lic. 5877 - 500
122 447
384985. Mieszkanie 3 pokojowe - z
ogrodem, blisko centrum. Parter,
garaż - super oferta. Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 502
045 638
385947. Mieszkanie na Zabobrzu dwa pokoje, na parterze, zadbane.
Cena 128000 zł do negocjacji, lic.
13225 - 605 079 790
386685. Mieszkanie po remoncie
- 3 pokojowe. Nowa, niższa cena.
65,6 m2, w budynku IV piętrowym,
rozkładowe, słoneczne, nowe
okna. Czynsz 300 zł/m-c. Klatka
schodowa zadbana. Nieruchomości Szymkiewicz, lic.2400 - 669
620 071
385177. Mieszkanie w centrum - po
remoncie, 3 pokojowe, 82,13 m2,
funkcjonalne, ciche, budynek wielorodzinny, IV piętrowy, niewysoki
czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
385304. Mieszkanie w Cieplicach
- 2 pokojowe, 55 m2, II piętro (ostatnie w kamienicy), do średniego
remontu. Cena 135000 zł. Lic.
9549 - 602 732 135
385248. Mieszkanie w Jeżowie
Sudeckim - 53 m2, 3 pokoje, I
piętro w kamienicy. Cena 120000
zł do negocjacji. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 667 219
752
385216. Mieszkanie w Karpaczu –
ładne, przytulne, 36 m2, 2 pokoje.
Okolice hotelu Gołębiewski, lic.
5524 N. City - 662 112 344
385246. Mieszkanie, 50,47 m2
- 2 pokoje, po remoncie. Parter
budynku kilkurodzinnego w Jeleniej
Górze. Nieruchomości Rychlewski,
lic. 9549 - 667 219 752
386431. Mieszkanie, 53 m2 - za
120000 zł, w Jeżowie Sudeckim. 3
pokoje, I piętro. Cena do negocjacji.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
386366. Mieszkanie, 60 m2 - Zabobrze, ul. Karłowicza. Niezależne
3 pokoje, widna kuchnia, balkon,
2 piwnice. Czynsz 200 zł. Pełna
własność. Propozycja ceny 170000
zł. Lic. 11965 - 509 949 961
386435. Mieszkanie, 62 m2 - 3
pokoje, po remoncie, IX piętro w
bloku z windą, ul. Kiepury. Zabobrze. Nieruchomości Rychlewski,
lic. 9549 - 667 219 752
384987. Mieszkanie, 62 m2 – ul.
Kiepury - 3 pokojowe mieszkanie
na wysokim parterze do wprowadzenia. Na wyposażeniu dwie duże
szafy Komandor. Nieruchomości
Otti, lic.13225 - 603 491 335

386001. Mieszkanie, 65 m2 - ul.
Elsnera, 3 pokojowe, rozkładowe,
na IV piętrze, bardzo dobry stan
techniczny, CO i ciepła woda z
sieci. Ciepłe, słoneczne, zadbane.
Tylko 205000 zł, lic. 5524 - 503
111 466
386750. Mieszkanie, 73 m2 - bardzo ładne, słoneczne, położone w
spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry. 2
pokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka
oraz przedpokój. Mieszkanie w
pełni rozkładowe, po remoncie. Lic.
5877 - 515 285 788
386751. Mieszkanie, os. XX-lecia
- położone na III piętrze w bloku.
39 m2. 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój i balkon. W
mieszkaniu wymieniono okna na
PCV. Mieszkanie zostaje kompletnie umeblowane. Lic. 5877 - 515
285 788
386695. Mieszkanie, ul. Kadetów 3 pokojowe, w zadbanej kamienicy,
63 m2, z balkonem, na II piętrze.
Niski czynsz. Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604 508 308
386399. Mieszkanie, ul. Kiepury - 2
pokojowe, 54 m2, na III piętrze, na
podłogach panele i kafle. W bloku
IV piętrowym. Klatka schodowa
szeroka i zadbana. Czynsz 338
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
386030. Mieszkanie, ul. Kiepury 3 pokojowe, ładne, 62 m2, nowe
okna, drewniane podłogi. Bardzo
atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662
112 344
386320. Mieszkanie, ul. Kiepury
- po remoncie, z nowym umeblowaniem. 2 pokoje sypialne, salonik
z aneksem kuchennym, balkon.
III piętro. Oferta godna polecenia.
PGN Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
384986. Mieszkanie, ul. Ptasia - 3
pokojowe, rozkładowe, z balkonem w wygodnej lokalizacji, blok
ocieplony. Klatka schodowa po
remoncie. Nieruchomości Otti,
lic.13225 - 603 491 335
386793. Mieszkanko 2 pokojowe na Zabobrzu, z balkonem. Kuchnia
w zabudowie. Do wprowadzenia.
Lic. 13255 - 605 079 790
385257. Na Zabobrzu I, 44 m2
- mieszkanie 2 pokojowe, na parterze w bloku. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 667 219
752
386442. Na Zabobrzu, 61 m2 - 3
pokoje. Mieszkanie rozkładowe, z
balkonem, na wysokim parterze.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
386347. Nowe, w centrum - 3
mieszkania w nowej kamienicy
przy ul. Krótkiej - ścisłe centrum
Jeleniej Góry. Cena od 2998 zł
brutto/m2 . Metraż od 53,88 m2
do 82,32 m2 - 697 397 297, 757
522 980
386325. Nowy dom, 260 m2 okolice Jeleniej Góry. Z widokiem
na panoramę miasta i gór. Działka
1000 m2. Dom może być dwurodzinny. Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
386374. Okazja, os. XX-lecia - 40
m2, III piętro, 2 pokoje. Atrakcyjna
cena, lic. 5524 - 510 671 660
385931. Ostatnie 3 mieszkania - w
nowej kamienicy przy ul. Krótkiej ścisłe centrum Jeleniej Góry. Cena
od 2998,00 zł brutto/m2. Metraż od
53,88 m2 do 82,32 m2. - 697 397
297, 757 522 980
385170. Ostatnie mieszkania w
centrum - 3 mieszkania w nowej
kamienicy przy ul. Krótkiej - ścisłe
centrum Jeleniej Góry. Cena od
2998,00 zł brutto/m2 . Metraż od
53,88 m2 do 82,32 m2. - 697 397
297, 757522980
385260. Parter koło Małej Poczty
– 48 m2. Cena 125000 zł. Dwa
pokoje, w tym jeden podzielony
lekką ścianką. Tanie w utrzymaniu i ogrzaniu. CO etażowe.
Do zamieszkania. Rychlewski
Nieruchomości, lic. 9549. - 501
736 644

386488. Połowa bliźniaka, 220
m2 - solidne, zadbane, w Cieplicach. Umeblowane i wyposażone.
Działka 362 m2. Cena 490000 zł.
Lic. 9549 - 602 732 135
386483. Połowa domu wiejskiego
- 3 pokoje. Powierzchnia użytkowa
ok. 90 m2. Działka ok. 400 m2.
W Łomnicy. Cena 150000 zł. Lic.
9549 - 602 732 135
386791. Przytulne i luksusowe - na
Zabobrzu. 3 pokoje, po remoncie,
z zabudowami. Parter, 2 balkony,
piwnice, lic. 13225 - 605 079 790
385307. Solidne pół bliźniaka - w
Cieplicach, ok. 220 m2. Działka
360 m2. Zadbane, wyposażone i
umeblowane. Cena 490000 zł. Lic.
9549 - 602 732 135
386338. Śliczne i niedrogie - mieszkanko na Zabobrzu. 3 pokojowe po
remoncie, z balkonami i piwnicą.
Częściowo wyposażone, z zabudową kuchenną, lic. 13255 - 605
079 790
386364. Śliczne, ul. Malczewskiego - 3 pokoje. 65,60 m2. Cicha,
spokojna okolica. Nie wymaga
wkładu finansowego, lic. 5524 - 510
671 660
384988. Tanie, 4 pokojowe - mieszkanie na III piętrze kamienicy, z czystą klatką schodową, wymagające
jedynie odświeżenia ścian. Ogrzewanie gazowe, zabudowa kuchni.
Cena 205000 zł. Nieruchomości
Otti, lic.13225 - 603 491 335
386432. Tanie mieszkanie - 3
pokojowe, 61,19 m2, w bloku IV
piętrowym, na Zabobrzu II, dobra
lokalizacja. Czynsz 330 zł/m-c +
93 zł rata za ocieplenie budynku.
N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
386060. W Miłkowie - 2 działki nad
rzeka, przy drodze do Karpacza.
Mieszkalno-usługowa naprzeciwko
Karczmy Skalnej, łącznie 6000 m2
po 45 zł. Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie, dom - 504 699 338
386697. Willowe w Cieplicach - z
ogrodem, garażem, 100 m2, 3
pokoje, weranda, taras. Cena
310000 zł. Nieruchomości Partner,
lic. 4917 - 604 508 308
386341. Zadbane M2 - na Zabobrzu I . 38 m2. Cena 128000 zł
do negocjacji, lic. 13225 - 605
079 790
385162. Zielone tarasy - ostatnie
dwa mieszkania 49 i 69 m2 w już
oddanym do użytku budynku przy
ul. Zielonej. Roksanes Ż. Lic. 7867
- 508 240 831
Atrakcyjne M2 - 40 m2, na
Zabobrzu II. Po remoncie. Kuchnia
w zabudowie, łazienka z kabiną,
szafy wnękowe. Balkon typu loggia-zabudowany. Miłe sąsiedztwo,
parking pod blokiem. Kontakt po
15:00 - 795 614 687
Dom do remontu - na dużej działce
przy ul. Trzcińskiej - 695 981 315
Dom do remontu - w Jeleniej Górze.
Poniemiecki, 200 m2. Działka 300
m2 ( możliwość dokupienia). Cena
220000 zł. Nieruchomości Partner,
lic. 4917 - 604-508-308
Dom do wykończenia - w Jeżowie Sudeckim. Dobra lokalizacja.
Może być 2 pokoleniowy. Działka
13a, słoneczna. 2 km od Jeleniej
Góry. Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie - 603 139 918
Dom, tylko 530000 zł - w zielonej
części Jeleniej Góry, blisko centrum. Pół bliźniaka o powierzchni
użytkowej mieszkalnej 100 m2, z
urokliwym ogrodem. N. Ż. Lic. 998
- 602 631 396
Duże mieszkanie - 112 m2, 2
poziomowe, w centrum na przeciwko „Żeroma”. Cena 295000 zł
- 503 568 064
Duży dom mieszkalny - z dużą
działką i ogrodem - 507 408 229
Działka budowlana - 2100 m2,
mieszkaniowo-usługowa, w Michałowicach, lic. 11965 - 509 949 961
Działka budowlana - 6 km do
centrum. Piękna i spokojna okolica.
Cena 75 zł - 607 703 421

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka budowlana - w centrum
Janowic Wielkich. Widok na Sokolik. Dostęp do mediów. Od 1000
m2 w górę. Cena 55 zł/m2 - 693
766 774
Działka budowlana - w Cieplicach, o powierzchni 2280 m2 - 603
080 935, 757 172 949
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim koło Jeleniej Góry.16.5a.
Dobra lokalizacja, słoneczna,
widać góry. Media przy działce.
Cena 65 zł/m2 - 603 139 918
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim, 1000 m2, wszystkie
media na działce. Pomogę we
wszystkich formalnościach związanych z budową. Polecę sprawdzoną, solidną firmę budowlaną,
lic. 11965 - 509 949 961
Działka budowlana - w Wojcieszycach. 4271 m2 lub 2100 m2.
Piękna okolica. Bez pośredników.
Tanio - 608 810 644
Działka budowlana - widokowa.
Prąd na działce, kanalizacja i
wodociąg. 1000 m2. Cena 70000
zł, lic.5524 - 662 112 344
Działka budowlana, 906 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem
do mediów, dobry dojazd. Cena
87000 zł do negocjacji. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
Działka przy ul. Wrocławskiej 5300 m2 - 695 981 315
Działka w Janowicach - 1800
m2, w centrum. Atrakcyjna cena 510 671 660
Działka w Ścięgnach - z bajecznymi widokami na Śnieżkę, przy
trasie na Karpacz - 609 849 383
Działka w Wojcieszycach - z
możliwością uzyskania warunków
zabudowy. Lic. 8151 - 600 258
703
Działki bez pośredników - z
widokiem na Śnieżkę. Media - 606
802 005
Działki w okolicach Jeleniej ładne płaskie, z pięknym widokiem
na góry. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 607
797 911
Działki rolne - pod KRUS. Okolice Świeradowa - 792 434 657
Działki w Dziwiszowie - 12001500 m2. Atrakcyjna lokalizacja.
Wszystkie media na działce. Okoliczne tereny zabudowane. Nieruchomości Marles - 790 418 318
Działki w Komarnie - z warunkami zabudowy - 792 434 657
Działki za 65 zł/m2 - budowlane
od 1000 m2 w górę. Piękne widoki,
dostęp do mediów. W Podgórzynie.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
Garaż murowany - ul. Podchorążych. Cena 20500 zł - 792 590
919

Grunt pod inwestycje - przy ul.
Wrocławskiej, np. stacja paliw,
salon aut - 695 981 315
Grunty w Jeżowie Sudeckim inwestycyjne. 2,14 ha. Rychlewski
Nieruchomości, lic. 9549 - 501
736 644
Kawalerka - blisko centrum,
25 m2. Blok wielorodzinny, ocieplony, klatka schodowa zadbana.
Spokojna okolica, w pobliżu park.
Czynsz 160 zł/m-c z funduszem
remontowym, N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - w nowym, wielorodzinnym budynku. 37 m2, duży
pokój z wyjściem na balkon, kuchnia, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie z sieci lokalnej. Czynsz 230
zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka w Sobieszowie mieszkanie poddaszowe, 21 m2,
ze skosami, po podłodze ok. 30
m2. Piękny widok na Chojnik,
bardzo spokojna okolica. Niska
cena - 83000 zł, lic. 5524 - 503
111 466
Kiosk handlowy, 8 m2 - wyk. z
laminatu. 2 drzwi, 5 okien. Przenośny. Przystępny do sprzedaży art.
spożywczych. Posiada zaplecze
socjalne. Cena 5500 zł. Jelenia
Góra - 500 599 112
Kiosk w dobrym punkcie - koło
nowo wybudowanej galerii - ul.
Jasna 7. Tanio. Nie odpowiadam
na SMS-y. Sprzedam lub wydzierżawię - 507 947 170
Komfortowe mieszkanie - 70
m2, po generalnym remoncie, 3
pokojowe, wysoki standard. IV
piętro, spokojna okolica, blisko
centrum. Cena 210000 zł. Nieruchomości Siofer - 500 343 427
Lokale w stanie deweloperskim
- 50 m2 i 80 m2, w okolicy dworca
PKP i LO nr 1. Cena 3500 zł/
m2. CON Siofer, lic. 12470 - 669
714 707
Ładne mieszkanie - 3 pokojowe,
73 m2, w Cieplicach. Bez pośredników - 662 537 514
Ładny domek w Miłkowie - niedrogo. Lic. 8151 - 600 258 703
M3, 67 m2 - III piętro. W ładnym
stanie, do własnej adaptacji, w spokojnej okolicy na przedmieściach.
Możliwość powiększenia. Cena
170000. Nieruchomości Siofer 500 343 427
Mieszkania 3 i 4 pokojowe - lic.
7027 - 785 511 606
Mieszkanie, tylko 87000 - 66 m2,
mieszkanie z ogrodem na parterze.
W okolicach Jeleniej Góry. N. Ż, lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie 2 pokojowe - za
235000 zł lub wynajmę na dłuższy
okres dla pracujących. Nowe, słoneczne, I piętro, balkon, widok na
las, ul. Kadetów. 800 zł + media i
kaucja - 508 443 928

Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu II, 54 m2. Tanio, bez
pośredników - 669 417 059
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum. Nowe, umeblowane.
Parking. Telefon po godz. 11:00 691 266 299
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Sobieszowie. Cena do negocjacji.
Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Szklarskiej Porębie, 47 m2, po
kapitalnym remoncie, na apartament lub do stałego pobytu,
ogrzewanie indywidualne gazowe.
Nieruchomości Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 poziomowe - w
Cieplicach. 3 pokojowe z kominkiem oraz możliwością dorobienia
balkonu. Lic. 7027 - 509 263 111
Mieszkanie 3 pokoje - kuchnia,
łazienka, garderoba. W Cieplicach,
na osiedlu Fampa - 509 208 879
Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2,
10 metrów od Kolegium Karkonoskiego, 10 min. do Tesco i szkoły
podstawowej. Cena 130000 zł 500 454 936
Mieszkanie 3 pokojowe - 64 m2,
rozkładowe, we Wrocławiu, ul. Hallera 5. Blok IV piętrowy, mieszkanie
na II piętrze. Balkon, piwnica, okna
PCV, parkiet. Cena 380000 zł - 794
424 395
Mieszkanie 3 pokojowe - 80 m2,
I piętro, po kapitalnym remoncie 600 219 019
Mieszkanie 3 pokojowe - blisko centrum, 57 m2, budynek
IV piętrowy, rozkładowe, bardzo
słoneczne, ciekawa aranżacja.
W cenie wyposażenie. Czynsz
360 zł/m-c, ogrzewanie z sieci.
N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu, 70 m2, 2 balkony, parter
- 792 701 366
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, okolice Małej Poczty, lic.
5877 - 500 122 445
Mieszkanie 3 pokojowe - z
lokalem usługowym, w centrum.
Cena 620000 zł lub wynajmę lokal
za 1500 zł. CON Siofer, lic. 12470
- 669 714 707
Mieszkanie na os. Czarne - parter domu, 2 pokoje, z ogrodem. Lic.
5627 - 514 600 103
Mieszkanie na Zabobrzu III - 55
m2, 2 pokoje, pomieszczenie na
garderobę, łazienka, osobno WC.
Duży balkon. Bez pośredników 790 780 642
Mieszkanie w centrum - 65 m2,
po remoncie, 2 pokojowe. Niski
czynsz. Bez pośredników - 530
940 330

Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokojowe, 39 m2, III piętro w bloku.
Zapraszam na prezentację. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie w Cieplicach - po
remoncie, 50 m2, IV piętro. 800 zł
+ opłaty - 694 154 451
Mieszkanie w Jeleniej Górze 100 m2, I piętro, ścisłe centrum.
Bez pośredników - 792 391 945
Mieszkanie w Kowarach - 50
m2, po remoncie. Wszystko jest
nowe: okna, centralne ogrzewanie
gaz, podłogi, zabudowa kuchenna,
barek - 609 812 794
Mieszkanie w Piechowicach - o
powierzchni 45 m2, na IV piętrze,
z balkonem, do odświeżenia.
Atrakcyjna cena. N. Ż .Lic. 998 602 631 396
Mieszkanie za 125000 zł - 48
m2. Parter koło Małej Poczty. Dwa
pokoje, w tym jeden podzielony
lekką ścianką. Tanie w utrzymaniu i ogrzaniu. CO etażowe. Do
zamieszkania. Rychlewski Nieruchomości, lic. 9549 - 501 736 644
Mieszkanie za 138000 zł - do
kapitalnego remontu. 69,5m2. W
okolicy centrum. N. V W Fankulewscy, lic. 8236 - 692 094 962
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Mieszkanie za 150000 zł - na
Zabobrzu. 2 pokoje, 54 m2, IX
piętro w wieżowcu. Piękne widoki z
balkonu. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie, 36 m2 - I piętro,
w Mysłakowicach, po remoncie,
do zamieszkania od zaraz. Cena
95000 zł do negocjacji - 607 422
284
Mieszkanie, 54 m2 - Zabobrze
III, 2 pokoje, III piętro. Słoneczne,
ciepłe, rozkładowe, bez pośredników - 609 316 250
Mieszkanie, 86 m2 - po kapitalnym remoncie + 128 m2 do
remontu. Z możliwością prowadzenia działalności usługowej. N.
V W Fankulewscy, lic. 8236 - 692
094 962
Mieszkanie, ul. Karłowicza wyposażone, wysoki standard,
3 pokojowe, 44 m2, gotowe do
wprowadzenia. Cena 155000 zł 792 590 919
Mieszkanie, ul. Malczewskiego
- 3 pokojowe, w bloku, z balkonem.
Bez pośredników - 508 066 456
Mieszkanie, ul. Noskowskiego 70 m2, wysoki parter, 3 pokoje, 2
balkony, 2 piwnice, ładne, zadbane.
CON Siofer, lic. 12470 - 669 714
707
Obiekt mieszkalno-usługowy - w
Miłkowie, 220 m2. Cena 130000 zł.
Okazja. N. V W Fankulewscy, lic.
8236 - 692 094 962
Odstąpię mieszkanie spółdzielcze - w Kowarach. 52 m2, 2pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon. Nowe
budownictwo, piękne osiedle,
place zabaw i blisko szkoła - 665
208 703
Ostatnie 3 mieszkania - w nowej
kamienicy, położonej w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Cena od
2997,92 zł brutto/m2. Metraż od
53,88 m2 - 697 397 297, 757
522 980
Piękna działka - w Mysłakowicach, położona przy trasie na
Karpacz - 609 849 383
Piękna działka pod zabudowę w Mysłakowicach, ul. Czerwony
Dworek. 4152 m2. Cena 60 zł/m2
- 508 242 842
Piękny dom w Miłkowie - 153
m2, z możliwością prowadzenia
pensjonatu. Cena 650000 zł. N.
V W Fankulewscy, lic. 8236 - 692
094 962
Pół bliźniaka - 3 pokoje, duży
ogród, po remoncie, lic. 5877 - 500
122 445
Pół bliźniaka - w Jeleniej GórzeCieplicach. Niedrogo. 210 m2,
garaż, widok na góry. Może być
dwu pokoleniowy. Słoneczny - 603
139 918
Sklep z towarem - odzieżowy.
Cieplice - 606 404 710
Sklep zoologiczny - z wyposażeniem - 722 065 514
Tylko 150000 zł - mieszkanie
o powierzchni 98 m2, do małego
remontu, w Jeżowie Sudeckim.
Dla klienta z gotówką. N. Ż. Lic.
998 - 602 631 396
W Wojcieszycach - działka budowlana, z dobrą lokalizacją , 4000 m2.
Cena 35 zł/m2 - 505 074 854

og£oszenia

X piętro, cena 160000 zł - M2
o powierzchni 48 m2, kuchnia,
łazienka, balkon. Do odświeżenia.
N. Ż. Lic. 998 - 602 631 396

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Bez pośredników - kawalerka w
ścisłym centrum Jeleniej Góry, w
pełni umeblowana. Nowa kamienica - 513 557 756
Kawalerka w Mysłakowicach
- 30 m2 - 510 498 678
Kawalerka w Sobieszowie
- 36 m2. Od września - 601 918
475
Lokal na działalność - 40 m2,
parter, Zabobrze III - 503 027
361
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane. Miejsce parkingowe.
Cieplice - 502 351 405
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu, dla studentów. Internet - 512 337 657, 756 474 525
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
Mieszkanie, 34 m2 - na osiedlu
przy ul. Sudeckiej. Nowe, umeblowane - 609 560 600
Pokoje jednoosobowe - dla
studentów i nie tylko. Internet 756 431 743, 500 278 875
Pokoje, bursa, akademik - z
Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów,
osoby indywidualne w Jeleniej
Górze - blisko UE - 606 360 443
Pokój - dla 2 osób - 756 421
203
Pół domu na wsi - tanio - 665
733 268
Umeblowana kawalerka - z
ogrzewaniem. W Sobieszowie.
500 zł + 500 zł kaucja + energia,
gaz i woda - 757 554 448
Apartament w centrum - wysoki
standard urządzeń i mebli. Dobrej
jakości wanna, lodówka, duży TV.
Stylowe wykończenie. Parking
przed budynkiem. W cenie czynszu jest wliczone CO i podgrzanie
ciepłej wody - 604 906 257
Atrakcyjne, 2 pokojowe mieszkanie na Zabobrzu II, 40
m2, w pełni wyposażone w sprzęty
AGD, umeblowane, po remoncie.
Dobra lokalizacja, miłe sąsiedztwo.
Cena 1300 zł (w tym ogrzewanie i
woda) + gaz, prąd - 782 307 353
Atrakcyjne, 3 pokojowe - umeblowane mieszkanie studenckie,
w centrum Jeleniej Góry - 607
072 699
Atrakcyjny lokal - w centrum
na kancelarię, z parkingiem, w
Jeleniej Górze. Tanio - 513 018
455
Bardzo atrakcyjne mieszkanie
- 80 m2, na Zabobrzu. 1200 zł +
media - 609 103 999
Dom wolnostojący - w Jeleniej
Górze. Lic. 5627 - 514 600 103
Działka, ok. 4 ar - ogrodzona,
z dostępem do siły, w centrum
Podgórzyna. Wydzierżawię za 350
zł - 511 910 018
Hale z pomieszczeniami biurowymi - o łącznej powierzchni
583 m2. Dogodny dojazd, brama
wjazdowa - 607 328 088
Kawalerka - od 1 września 515 366 442
Kawalerka - od 15.08 lub od
01.09. Okolica spokojna, I piętro.
Blisko do centrum. 700 zł + kaucja
700 zł + media - 507 377 878
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Kawalerka - wyposażona w
AGD i umeblowana. Okolica centrum. 750 zł, w tym czynsz. Bez
pośredników - 793 276 386
Kawalerka – ul. Kiepury, 21
m2, wysoki standard, umeblowana,
kablówka, Internet. Wolna od 1
września. 800 zł + 500 kaucji - 662
230 067
Kawalerka na Zabobrzu - 600
zł + opłaty - 601 479 803
Kawalerka w centrum - nowa,
umeblowana. Parking. Telefon po
godz. 11:00 - 691 266 299
Kawalerka w Sobieszowie - 50
m od Wyższej Szkoły Menedżerskiej - 601 918 475
Kawalerka z balkonem - 34 m2,
pokój, garderoba z szafą zabudowaną, aneks kuchenny, łazienka,
II piętro, w centrum Jeleniej Góry.
750 zł + liczniki. Nieruchomości
Rychlewski, Lic. 9549 - 667 219
752
Kawalerka, 30 m2 - II piętro,
spokojna okolica - 604 221 464
Kawalerka, 30 m2 - w Mysłakowicach - 510 498 678
Kawalerka, 35 m2 - umeblowana oraz AGD. Od 16 sierpnia.
W zielonej dzielnicy, blisko centrum
- 606 196 556
Kawalerka, Park Sudecki - od
zaraz. W pełni wyposażona, komfortowa, z balkonem. Cena 1100 zł
w tym czynsz, ogrzewanie, liczniki
- 605 419 623
Komfortowe M2 - w pełni
wyposażone mieszkanie, o
powierzchni 72 m2. Sypialnia z
dużą garderobą, salon z aneksem
- 42 m2. Bardzo wysoki standard,
monitoring, brama na pilota. Lic.
5524 - 503 111 466
Lokal na Zabobrzu - parter
nowego budynku, duża witryna,
ok. 40 m2, spore zaplecze. Parking
przed budynkiem. Wejście również
do zaplecza. Zapraszam na prezentacje: Kamil Ż. Nieruchomości
Partner (4917) - 604 906 257
Lokal na Fitness, Solaruim - 100
m2 idealnie nadaje się na fitness
club, solarium, biura itp. Stan
developerski. Gorąco polecam, lic.
13225 - 605 079 790
Lokal użytkowy, 90 m2 - parter budynku wolnostojącego, po
remoncie, do wykończenia według
własnych potrzeb. Jelenia Góra.
2800 zł/m-c + liczniki. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
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, 70 m2 - ścisłe centrum,
deptak - ul. 1 Maja, naprzeciw
Chaty Polskiej. Parter, duża witryna
- 888 221 321
Lokal, 90 m2 - użytkowy, parter budynku wolnostojącego, 2
pomieszczenia po remoncie, do
wykończenia według własnych
potrzeb. Jelenia Góra. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
Lokal, ok. 40 m2 - witryna, parter.
Trzy pomieszczenia - ul. Grodzka
przy Podwalu - 601 954 165
Lokal, ścisłe centrum - 32 m2,
ul. Długa, ciąg handlowy, parter,
witryna - 888 221 321
Lokale usługowe - ul. Szkolna 5,
370 m2, w tym 93 m2 parter - 80 zł
netto za m2. 277 m2 piwnica - 24
zł netto za m2. Osobne wejście
od ulicy oraz duża witryna. Można
podzielić lub wynająć w całości 697 397 297, 757 522 980
Ładna kawalerka - koło ronda na
Zgorzelec. 900 zł + woda i prąd. Od
10 sierpnia - 883 798 499
Ładna kawalerka - od zaraz
lub 1 od września. 900 zł (w tym
wliczony jest Internet i kaucja za
okres grzewczy) + woda i prąd 793 240 586

M2 dla wymagających - bardzo
przestronne mieszkanie w spokojnej, bezpiecznej dzielnicy. Komfortowe, kompletnie wyposażone,
w stanie idealnym. Lic. 5524 - 503
111 466
Miejsce w solarium - dla tipserki/
manicurzystki - 531 170 869
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2,
okolice stadionu - ul. Złotnicza w
Jeleniej Górze. Częściowo umeblowane. 900 zł + media miesięcznie
- 504 207 830
Mieszkanie 2 pokojowe - 67
m2. Nowe, duże, umeblowane i
wyposażone - ul. Kadetów. 980 zł +
opłaty i kaucja - 607 785 776
Mieszkanie 2 pokojowe - 900 zł
+ opłaty, od zaraz - 504 207 830
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia, WC. Ogrzewanie piecem na
węgiel, umeblowane, w centrum.
500 zł + opłaty - 603 949 876
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia i łazienka na Zabobrzu koło
Jubilata. Cena 1000 zł plus opłaty
- 501 038 525
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu w Jeleniej Górze. 52 m2,
II piętro, częściowo umeblowane.
Czynsz 900 zł (CO ogrzewanie w
czynszu)+ prąd, gaz i woda - 503
451 149
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu. 35,2 m. Parter. 800 zł +
liczniki - 505 865 407
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu. 700 zł + opłaty. Tel. po
20:00 - 605 583 542
Mieszkanie 2 pokojowe - od 1
września. 45 m2, na Zabobrzu I.
Umeblowane, ładne. 700 zł + 200
zł czynsz + media. Kaucja 900 zł.
Właściciel - Tomek - 609 152 257
Mieszkanie 2 pokojowe - os.
Czarne, najchętniej studentom lub
pracownikom - 600 391 015
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, dla 3 lub 4 studentów.
Okolica Małej Poczty - 514 947
157
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum. Nowe, umeblowane.
Parking. Telefon po godz. 11:00 691 266 299
Mieszkanie 3 pokojowe - 96
m2. Od września, lic. 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu, ul. Sygietyńskiego.
Umeblowane i wyposażone, 65
m2, z balkonem, dla max. 5-6 osób.
Cena ok. 300 zł/os. + liczniki - 669
984 242
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu. 1000 zł + media i kaucja
- 880 044 904
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu. Więcej informacji pod
tel. - 504 155 167
Mieszkanie 3 pokojowe - obok 1
LO i AE. II piętro, wysoki standard,
po remoncie - 519 146 363
Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane, na ul. Kiepury - 512
144 131
Mieszkanie 3 pokojowe - w
centrum Jeleniej Góry, częściowo
umeblowane - 603 072 129
Mieszkanie lokatorskie – nie
umeblowane w Karpaczu, ul. Nadrzeczna, w blokach - 606 278 684
Mieszkanie na os. Fampa - w
Cieplicach. 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, garderoba - 509 208
879
Mieszkanie na Zabobrzu II - 2
pokojowe, umeblowane, I piętro,
balkon, z Internetem - 792 847
861
Mieszkanie od zaraz - 3 pokojowe, z balkonem, na III piętrze.
1200 zł - 781 075 527
Mieszkanie w centrum - 2 pokoje,
umeblowane i wyposażone. Lic.
5627 - 514 600 103
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry. 3 pokoje, 48 m2. Możliwość
wynajęcia także garażu - 500
279 014

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1)Mieszkanie położone w kamienicy przy Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Przyjemny
widok na fontannę z Neptunem i inne malownicze kamieniczki z podcieniami. Rozkładowe.
Dwie sypialnie po stronie ratusza oraz pokój z aneksem kuchennym od dziedzińca podwórza.
Łazienka z kabina prysznicową oraz poręczna, przestronna garderoba. Mieszkanie zadbane,
w bardzo wygodnej lokalizacji, szczególnie interesujące do wynajmowania. Ogrzewanie z sieci miejskiej, ładnie wyremontowana, ogrzewana klatka schodowa. Czynsz z ogrzewaniem ok
260 zł. Internet darmowy w rejonie ratusza. Polecam Remigiusz Rychlewski 501736644.
2) Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o
powierzchni 62 m2, usytuowane na dziewiątym
piętrze w bloku z windą na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem, z
którego rozpościera się piękny widok na panoramę
gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi, osobnej
kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie z sieci. Opłaty
miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania
przynależy piwnica i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego.
Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek Anna
667 219 752 667 219 752
3) Położne na parterze, składa się z przedpokoju,
przejściowej kuchni, pokoju oraz drugiego pokoju
przedzielonego ścianką działową.Mieszkanie
odświeżone , gotowe do zamieszkania. Do lokalu
przynależy piwnica, w której znajduje się kocioł
grzewczy (piec co) stałopalny, typu Zębiec, na
drewno, węgiel. Ekonomiczne-tanie ogrzewanie.
Niewielki czynsz , wygodna lokalizacja w bliskiej
okolicy Małej Poczty.Doskonałe do wynajmowania
z powodu minimalnych kosztów utrzymania oraz
doskonalej, wygodnej lokalizacji. Remigiusz Rychlewski, tel 501736644
4)Dwupokojowe mieszkanie na drugim (ostatnim)
pietrze przedwojennej kamienicy w Cieplicach .
Mieszkanie o pow. 54,71m2 składa się z pokoju o
pow.19,67m2 z którego przechodzimy do drugiego
pokoju o pow.17,23m2, kuchni o pow. 12,99m2 z
wydzieloną łazienką , przedpokoju o pow. 4,82m2 (
z dużą szafą wnękową) oraz dużej piwnicy o pow.
18,5m2. Wys. pomieszczeń 2,5m okna na Płd.Wschód. Ogrzewanie dwu funkcyjnym kilkuletnim ,
gazowym piecem c.o., Instalacja miedziana, grzejniki
radiatorowe i dodatkowo piecem kaflowym ( możliwość zainstalowania kominka ). Okna drewniane w
niezłym stanie. Podłogi - drewniane,Mieszkanie do niezbyt dużego remontu a zwłaszcza :
trwałego wydzielenia i urządzenia łazienki, ułożenia paneli podłogowych i ew. innej aranżacji i
rozplanowania pomieszczeń.itp. Budynek to przedwojenna dwupiętrowa kamienica w dobrym
stanie technicznym , po remoncie dachu i klatki schodowej, zamieszkała przez dwunastu
lokatorów. Duże , bezpieczne dla dzieci zielone podwórko. Zarządza wspólnota - bardzo
niski czynsz tylko 119 zł./mies. w tym fundusz remontowy. Udział w częściach wspólnych i
gruntu w użytkowaniu wieczystym - 10,65%. Dobra lokalizacja blisko przystanku autobusowego, niedaleko centrum Cieplic z pełną infrastrukturą. Dodatkowo możliwość sprzedaży
murowanego garażu z kanałem. Polecam Bogdan Sondej tel.602-732-135.
5)Grunty rolne o powierzchni 8,36 ha położone w Dobkowie
koło Świerzawy. Pełne dopłaty z dodatkiem górskim. Dwa
prostokątne kawałki doskonałe pod wszelkie uprawy włącznie
z pszenicą.Ponadto Ok 1200 m.kw lasu. Ciekawa oferta w doskonałej cenie 110 tys. Remigiusz Rychlewski 501736644
6)Działka budowlana położona w cichej i spokojnej części Jeżowa Sudeckiego, działka
o powierzchni 906 m2. Usytuowana na płaskim terenie,
słoneczna, z dostępem do prądu, wody i gazu. Dobry dojazd
droga gminną. Położona na terenie nowo budowanych
domów jednorodzinnych. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna tel: 667 219 752 667 219 752
7) Dom w trakcie
budowy, w zabudowie szeregowej w Cieplicach,
zaciszna okolica. Osiedle Panorama , ul. Rubinowa.
Budowa trzech segmentów o powierzchni użytkowej
144 kw.każdy. Parter to salon z aneksem kuchennym, garaż, łazienka i komunikacja. Na pietrze
znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Na poddaszu
duża garderoba, pomieszczenie gospodarcze,
oraz dodatkowy pokój ze skosami.Całość oddana
będzie w stanie deweloperskim, z przygotowanymi
do położenia podłóg posadzkami, wszystkimi mediami i instalacjami, ogrzewaniem gazowym, stolarką okienną i parapetami po obu stronach okien. W salonie dodatkowy przewód
kominowy do instalacji kominka. Elewacja dostosowana do całego osiedla, obłożona cegłą
klinkierową.Planowany termin - połowa września 2010.( UWAGA ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA
DOMY SĄSIEDNIE-NIE NA SPRZEDAŻ) Polecam REMIGIUSZ Rychlewski 501736644.
8)Ładne 2 pokojowe 41m2 w wieżowcu - Zabobrze
II. Mieszkanie rozkładowe ,na 10-tym (ostatnim
) pietrze wieżowca składa się z salonu o pow.
ok.18m2 ( z dużym balkonem od strony południowej
z widokiem na góry), pokoju mniejszego ok.11m2,
ładnie zabudowanej i urządzonej kuchni ok.7m2 ,
niewielkiej , estetycznej łazienki ( z głębokim brodzikiem z natryskiem , umywalki z zabudowaną szafką
i pralką), osobnego WC , przedpokoju ( z zabudowaną szafą typu KOMANDOR i wyłożonego panelami
ściennymi i podłogowymi) oraz niewielkiej piwnicy ok.2m2. Brak garażu parkowanie przed
budynkiem.Ogrzewanie z sieci miejskiej , grzejniki żeliwne opomiarowane. Ciepła woda z
junkersa gazowego. Okna nowe z PCV. Drzwi wewnętrzne wymienione na drewniane. Drzwi
wejściowe antywłamaniowe ponad standardowe.Jedynie w dużym pokoju wykładzina PCV(
parkietopodobna) w pozostałym i p,pokoju panele , w kuchni , łazience i WC płytki ceramiczne.
Na sufitach kasetony a na ścianach tapety.Częściowo zmodernizowana instalacja elektryczna
i wodna.Budynek to wieżowiec z lat 80-tych po remoncie i termomodernizacji w b.dobrym
stanie technicznym.Zarządza JSM. Czynsz miesięczny to 260zł. w tym ogrzewanie , winda.
f.remontowy itp. Dodatkowo 60zł./mies. za termomodernizację.Dogodna lokalizacja w pobliżu
pełne zaplecze usługowo - handlowe , oświatowe , sł.zdrowia , komunikacja pl.zabaw itp.
Mieszkanie zadbane i ładnie utrzymane. W cenie zabudowa i wyposażenie kuchni ( zmywarka
okap, zlewozmywak) , zabudowa łazienki i szafa KOMANDOR w p.pokoju. Polecam Bogdan
Sondej tel 602 732 135 602 732 135
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MIESZKANIE w Cieplicach - po
remoncie. 50 m2, IV piętro, 2 pokoje
częściowo wyposażone. 800 zł +
media. Opcjonalnie garaż - 694
154 451
MIESZKANIE w Szklarskiej Porębie
- 2 pokoje z kuchnią - umeblowane
- 698 700 755
MIESZKANIE, 40 m2 - 2 pokojowe,
z osobnym wejściem przy domu. Od
zaraz - 605 222 782
MIESZKANIE, 52 m2 - ul. Złotnicza,
Jelenia Góra. 2 pokoje, umeblowane, balkon, piwnica. 1000 zł +
liczniki i kaucja - 796 412 284
NA bar lub mieszkanie - lokal 50 m2,
w Siedlęcinie. Dogodna lokalizacja.
Więcej informacji pod tel. - 691
232 504

NOWE mieszkanie - w centrum Jeleniej Góry. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.
Ciepłe, słoneczne, na I piętrze
- 606 101 372
OD zaraz – mieszkanie przy
ul. Konopnickiej, 80 m2, nie
umeblowane poza kuchnia.
Czynsz 900 + media + kaucja
- 508 354 030
PLAC, ok. 400 m2 - przy głównej drodze na Wrocław (Maciejowa), ogrodzony. Idealny na
komis lub inne. Cena do uzgodnienia - 691 426 188
POKÓJ od 15 sierpnia - na
poddaszu, dla 2 lub 3 osób
oraz pokój dla 2 ewentualnie
1 osoby w domku jednorodzinnym - 693 901 999

POKÓJ w centrum - niezależny, Internet, parking, umeblowany, lodówka. Telefon po
godz. 11:00 - 691 266 299
POKÓJ w mieszkaniu - przy
ul. Krótkiej. Centrum Jeleniej
Góry - 691 101 821
POKÓJ, 12 m2 - używalność
kuchni i łazienki - 669 569
669
POŁOWA lokalu - 30 m2, w
centrum miasta. Niski czynsz
- 727 576 623
POMIESZCZENIA biurowe
- 2 pokoje, kompleks, umeblowane, o łącznej powierzchni
33 m2, w Jeleniej Górze. Z
powierzchnią reklamową na
budynku - 605 661 481

POMIESZCZENIA biurowe - po
atrakcyjnych cenach - 607 328
088
PÓŁ domu - 4 pokoje, ogród, z
wyposażeniem, kuchnia, łazienka,
taras. 1000 zł + media. Oferta aktualna do 30.08.2010 - 517 557 564,
0049 177 320 85 24
SALON fryzjerski - z powodu
wyjazdu na stałe odstąpię salon
fryzjerski, solarium oraz stanowisko
dla tipserki z wyposażeniem - niski
czynsz do spółdzielni mieszkaniowej. Jelenia Góra - 503 926 171
SUCHE i ciepłe mieszkanie - w
Pasieczniku. 51 m2, na parterze,
łazienka i WC osobno, z pomieszczeniem gospodarczym - 660 449
652

SZUKAM współlokatorki - do pokoju
w mieszkaniu studenckim. Koszt
300 zł + rachunki - 782 843 623
UMEBLOWANA kawalerka - na
Zabobrzu, ul. Karłowicza 37. 650
zł + liczniki. Depozyt 400 zł - 513
103 427
UMEBLOWANA kawalerka - na
Zabobrzu I. Cena 600 zł + 150 zł
czynsz + media. Kaucja 800 zł - 693
934 900
W Cieplicach - mieszkanie 2 pokojowe, na os. XX-lecia. Umeblowane,
słoneczne. 900 zł + media + kaucja
900 zł, lic. 998 N. Ż. - 507 078 827

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
KAWALERKA do 600 zł - pilnie 505 354 449
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NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE własnościowe - 59
m2, trzypokojowe, CO, parter,
do remontu, garaż. Zamienię na
mniejsze - 757 676 109
MIESZKANIE własnościowe - 50
m2, ul. Wyczółkowskiego, na
mniejsze w Cieplicach - os. XXlecia, Orle lub inne. Z ogrzewaniem miejskim - 500 803 714
MIESZKANIE własnościowe - 68
m2, I piętro, w centrum Jeleniej
Góry, na dom na wsi - może być
do remontu - 722 080 464
MIESZKANIE, 50 m2 - słoneczne,
2 pokoje. CO CW z PEC. Zamienię
na większe w Jeleniej Górze lub
okolicy. Może być zadłużone - 600
892 460
MIESZKANIE w Cieplicach - po
remoncie. 50 m2, IV piętro, 2
pokoje, garaż. Zamienię na większe - 694 154 451
MIESZKANIE 3 pokojowe - 76 m2,
komunalne, zadłużone. Zamienię
na mniejsze - 2 pokojowe - 691
258 991

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
AGNIESZKA - 727 530 442
ATRAKCYJNA brunetka - zaprasza na spotkania, starszych,
poważnych Panów - 795 622 611
ATRAKCYJNA para - razem lub
osobno. Zapraszamy - 795 389
104

- 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
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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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Blondynka - gotowa na
wszystko, spełni każdą twoją
fantazję - 661 432 551
Blondynka o kobiecych kształtach - da Ci to o czym marzysz.
Anal, oral, pissing, fisting - 661
432 551
Dojrzały, 42 lata - spotka
się z panią. Wiek i stan cywilny
bez znaczenia. Więcej pod tym
numerem. Czekam, warto. Może
być para - 691 020 798
Dwie młode, uzdolnione - zastąpią ci żonę - 516 462 062
Ewka, 28 letnia dziewczyna
- aktywna i umiejętna. Zaprosi
dyskretnie, poważnych Panów 661 524 389
Facet, 35 latek - szuka kochanki,
kobiety lub mężatki. Wiek bez
ograniczenia. 100 % dyskrecji.
Na SMS też odpowiadam - 504
592 989
Fajna, miła, woman z klasą - dla
vipów. Możliwe wyjazdy - 795
622 611
Filigranowa blondynka - lat 20.
Tylko dla Ciebie - 504 444 967
Filigranowa brunetka - zaprosi
lub dojedzie - 883 485 770
Hojnie obdarzony chłopak towarzystwo, full service - 794
189 046
Konkretna akcja - głębokie
gardło. Dyskretnie. Wyjazdy też 661 524 389
Miły, zadbany 30 latek - pozna
starszą kobietę w celach towarzyskich - 726 483 849
Młode, opalone, zadbane zaproszą do siebie - 883 480 531
My dwie, młode - tylko dla twoich
fantazji - 782 535 408
Piotrek, 20 lat - dla Pań - 605
886 197
Poznam dziewczynę - z Jeleniej
Góry. Kawaler, 33 lata, wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu 794 417 789
Poznam ładną, szczupłą - dziewczynę, w wieku od 18 do 30 lat, w
celu spotkań towarzyskich. Możliwy sponsoring - 608 104 288
Sex bez sponsoringu - młody,
przystojny - zaprosi, dojedzie.
Tylko panie - 782 369 064
Sexy blondynka - da Ci to o czym
marzysz - 661 432 551
Spotkania sponsorowane - dla
młodej, wysokiej, zadbanej - 783
429 857
Wysoki sponsoring - przyjmiemy
atrakcyjne dziewczyny. Super
warunki - 607 279 429
Zasponsoruję młodą lub
starszą - zapraszam gorąco i
serdecznie - 888 172 634

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie
kostki betonowej i granitowej 757 514 321, 608 658 351
Budowa domów drewnianych
- z bali. Fachowo i solidnie.
Współpraca z cieślami z gór 723 295 028

og£oszenia
Dachy - nowe pokrycia, materiały od producenta - 696 328
445
Docieplenia - elewacje budynków, remonty, wykończenia
wnętrz. Rusztowania: wynajem
i montaż - 606 404 190
Koparko-ładowarka - CAT
- 602 781 693
Łazienki, remonty mieszkania
- gładzie, regipsy, malowanie,
podłogi i wiele innych. Szybko
i solidnie -880 992 649
Prace remontowo - budowlane,
konserwatorskie, ogrodowe,
drobne naprawy, podjazdy,
murki z kamienia. Karpacz,
Jelenia Góra i okolice. Firma
jednoosobowa - 506 140 865
Remonty kompleksowo - malowanie, gładzie, panele, hydraulika. Ścianki i sufity z płyt g/k
(regipsy) itp. - 516 048 225
Roboty hydrauliczne - wodno-kanalizacyjne, gaz i CO,
ogólnobudowlane, wykończeniowe. Nadzory budowlane - 781
465 274
Roboty ziemne koparko - ładowarka JCB 4x4 - 698 668 824
Wywrotki - 15 ton, transport
ciężarowy, Wróblewski - 608
649 813
Zdun - profesjonalność zawodowa. Kaflowe piece, kuchnie,
kominki z montażem piecowych
podgrzewaczy gorącej wody 510 172 730
Betonowe wylewki mieszkaniowe - wykonujemy posadzki
betonowe agregatem mixokret
/89 - 600 023 416
Brukarstwo - wszelkie prace
budowlane - 793 240 653
Brukarstwo”Bur-Bruk”
- podjazdy, chodniki, ogrodzenia
z granitu, murki oporowe, grille
ogrodowe z kamienia, oklejanie
elewacji - 501 804 857
Dachy, więźby - ceny konkurencyjne - 883 943 457
Digger Bud prace ziemne koparko ładowarka JCB, koparka
gąsienicowa 3T, wozidło ład. 3T,
wywrotka, niwelator laserowy,
młot wyburzeniowy, zagęszczarka, pompa - 793 360 425
Docieplenia, tynki - samodzielna brygada. Oferty. Współpraca - 793 643 648
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i
serwis gwarancyjny kolektorów
słonecznych do ciepłej wody.
Szybko, tanio i solidnie. Nowość.
Ruszyły dotacje - można uzyskać 44% dotacji na inwestycje
- 696 484 516
Kominki - obudowy nowoczesne, rustykalne, portale. Pod
życzenie klienta - 501 259 736
Kominki i wkłady kominowe
- montaż i stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Kominki, wykończenia - kompleksowe wykończenia domków:
płyta g-k, łazienki, poddasza,
panele, montaż drzwi, kominki,
barki-wyspy kuchenne - 782
846 106
Kominki, zabudowy, wentylacje - wkłady kominowe, frezowanie kominów, murowanie
kominów z klinkieru, kominy
wolnostojące - 691 466 704
Koparka kołowa - 16 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
Mąż na godziny - wszelkiego
rodzaju naprawy - 513 194
392
Minikoparka - małe wykopy,
przyłącza gazowe, wodne,
kanalizacja, prąd - 608 134
616

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ogrzewanie CO - montaż
centralnego ogrzewania wod-kan,
gaz. Załatwiamy uzgodnienia i
odbiory. Tanio, szybko i solidnie.
Wystarczy jeden telefon, a przyjedziemy, wycenimy, wykonamy i
załatwimy wszystkie formalności
- 696 484 516
Parapety, schody, kominki - z
kamienia. Mysłakowice - 512
600 552
Piece CO - montaż i sprzedaż
pieców CO. Węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon, a przyjadę
i wycenię. Mam konkurencyjne
ceny pieców i usług - 696 484
516
Podnośnik koszowy - chcesz
usunąć skutki powodzi z podnośnika, naprawić dach, rynny,
przyciąć drzewa itp.? Zadzwoń,
niskie ceny. Fachowa pomoc - 601
754 562
Prace remontowo-budowlane 508 451 743
Prace wykończeniowe – panele.
Solidnie. Konkurencyjne ceny - 883
943 457
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy (ścianki działowe, sufity podwieszane), panele
ścienne i podłogowe. Inne prace
remontowe - 691 936 900
Serwis budowlany - doświadczona brygada przyjmie zlecenia.
Tanio i solidnie. Sprawdź - 507
408 229
Tania budowa - domu, ogrodzenia. Dachy, remonty - 692 258
512
Układanie paneli podłogowych
- solidnie - 609 073 716
Usługi budowlane - remontowe,
wykończeniowe. Rzetelnie, solidnie, w przystępnej cenie. Wstępny
kosztorys. Firma FHU-Marbud.
Dolnośląskie - 795 562 250
Usługi budowlane i remontowe
- mieszkań, domów i biura. Wykończenia itp.- płytki, regipsy. Tynki
maszynowe. Poddasza, budowa
domu i ogólnobudowlane - 721
207 152
Usługi hydrauliczne - 513 194
392
Usługi koparko-ładowarką Katapiler - 601 789 268
Usługi remontowe - remonty
kompleksowo i fachowo - 500
199 232
Wstawianie okien dachowych atrakcyjna cena - 693 775 658
Wszelkie prace budowlane –
wykonujemy. Szybko i solidnie
- 794 550 471

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

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Język angielski – lekcje. Profesjonalnie, w miłej atmosferze, z
dojazdem na terenie miasta - 607
558 357
Korepetycje z matematyki
- także dla studentów - 697 814
556
Korepetycje z matematyki
- mgr ekonomii, doświadczenie.
Zakres szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej. Od 20 zł za
godzinę zegarową - 723 894 222
Niepubliczny punkt przedszkolny - w Sobieszowie zaprasza
dzieci na zajęcia od września.
Niskie czesne - 518 466 541

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Hydraulik, tanio - instalacje
elektryczne - 697 320 304

Elektro - instalacje - pomiary,
przemysłowe - 515 565 811
Firma Elektron - wykona instalacje elektryczne, alarmowe, telewizji
przemysłowej - 506 391 204

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia ślubna od 600 zł profesjonalnie. Dwoje fotografów.
Także inne zlecenia. Ponadto
dekorowanie sal i kościołów. Zapraszamy - 664 727 188

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny R&A - wesela,
dancingi oraz inne imprezy. Cena
do uzgodnienia - 609 563 928
Duet muzyczny Carlos - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy.
Nagłośnienia, gitara na żywo - 501
576 923
Muzyczne umilanie rozwodów
- profesjonalna orkiestra na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą
zawodowi muzycy z wyższym
wykształceniem muzycznym - 603
560 398
Orkiestra - Summy Swoi
Band. Zawodowi muzycy. Obecnie najlepsza orkiestra na rynku,
zapewni profesjonalną uprawę
Twojej zabawy, studniówki, wesela
- 603 560 398
Summy Swoi Band - profesjonalna
orkiestra na każdą okazję. W
skład zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym. Sax, akordeon
- 603 560 398
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
Zespół Pieszczochy - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar - 604
186 987

USŁUGI
OPIEKA
Odpowiedzialna, uczciwa opiekuńcza, niepaląca. Zaopiekuję się niepełnosprawną,
starszą, chorą osobą - dla
zarobku, z zamieszkaniem. Dolnośląskie, Zgorzelec i okolice.
Od 17.08 - 725 150 039
Miła pani - zaopiekuje się dzieckiem - 694 487 519
Opiekunka z doświadczeniem szuka pracy - 694 871 549
Podejmę się opieki - nad dzieckiem. Niedrogo, ale z dowozem do
mnie do domu. Jestem z okolicy
Kowar - 661 118 739
Zaopiekuję się starszą osobą
- na terenie Jeleniej Góry - 505
949 600
Wyprowadzanie psów - od
września. Proszę o kontakt - 726
494 620

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - KO-ALA pełen zakres usług księgowych
i finansowych: rozliczenia z
ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub
601 837 677
Podciśnieniowe czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerki,
samochodów, wysoka jakość
usług, profesjonalny sprzęt,
atrakcyjne ceny - 609 172 300,
075 75 242 66
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej
- 601 837 677
Czyszczenie przewodów kanałowych - w piecach kaflowych 511 595 164

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

OG£OSZENIA / REKLAMA
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HYDRAULIK, tanio - łazienki,
tanio - 605 180 403
KARCHER - podciśnieniowe 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 atrakcyjne ceny - 782 020 635
ROLETY zewnętrzne - roletki
materiałowe, żaluzje pionowe,
roletki na okna dachowe, moskitiery, montaż, naprawa - 604
460 139
AGD, RTV - serwis - montaż,
naprawa, regulacja konserwacja
urządzeń AGD RTV itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
ANTENY - cyfrowe, satelitarne,
naziemne, dekodery, osprzęt.
MONT-SAT - 756428588
ANTENY TV-SAT - montaż, serwis,
ustawianie. Telewizja na kartę. Polsat, N, Cyfra + sprzedaż zestawów
telewizji na kartę - 693 355 889
ARANŻACJA okien - duży wybór
materiałów ﬁranowych i zasłonowych. Woale, organzy i zasłony już
od 6 zł, pościel i komplety ręczników haftowanych. Zapraszamy, ul.
Mostowa 5a, obok Nieruchomości
Stępień - 601 1436 65
BANKOWE kredyty gotówkowe
- do 120000 zł, bez poręczycieli 510 171 225
BRUKARSTWO, aranżacje ogrodowe - systemy nawadniające,
trawa z rolek - 606 404 710
DEKORACJE za 500 zł - sale,
kościoły . Fotograﬁa. Szeroki wybór
- 664 727 188
DOMENY i hosting - stron internetowych, projektowanie stron - 724
844 894
DOMOWE pierogi i kopytka - na
zamówienie - 694 871 549
ELEKTRYK A-Z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
FIRMA it8.pl - oferuje swoje usługi
w zakresie naprawy sprzętu komputerowego na miejscu u klienta.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy - 511 744
601

GOTOWANIE na przyjęcia - imieniny, urodziny, wesela w salach
klienta. Pieczenie ciast domowych.
Wszystko smaczne i taniej niż w
restauracji. Możesz zachwycić
gości typowym polskim jedzeniem
- 795 066 424
HAFT komputerowy - dla przedsiębiorstw produkcyjnych, ﬁrm reklamowych i osób indywidualnych - 75
75 25 603 wew. 20
HYDRAULIK A-Z - awarie, montaże, 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 24 h
- 604 922 815
JUNKERSY - serwis, montaż,
naprawa, regulacja, konserwacja
urządzeń gazowych itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
KREDYTY dla ﬁrm - bez zabezpieczeń. Oferty kilku banków w
jednym miejscu - 510 171 225
KSIĘGOWOŚĆ – poprowadzę.
Książka przychodów i rozchodów,
ryczałt - duże doświadczenie. Tanio
i solidnie. rachunkowe@onet.eu 790 715 145
MEBLE na wymiar - z drewna i
płyty. Szafy wnękowe. Renowacja
mebli. Duże doświadczenie - 602
122 393
MEBLOZABUDOWY szafy - pawlacze, garderoby. Drzwi rozsuwane
lub klasyczne - 603 328 832

MONTAŻ anten RTV - każdy typ,
każdy model. Super fachowcy, 14
lat doświadczenia. MONT-SAT 756 4285 88
MONTAŻ mebli - zmontujemy i
zawiesimy każde meble. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
NAPRAWA zmywarek - pralek 608 812 320
NAPRAWY domowe telewizorów
- oraz montaż anten satelitarnych
- gwarancja. Zapraszam - 721
009 695
PO włamaniu - zabezpieczenia,
wymiana zamków, drzwi. Faktura
dla ubezpieczyciela. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
PROJEKTOWANIE wnętrz - projektowanie aranżacja i dekoracja
wnętrz, ciekawe pomysły. Atrakcyjne ceny - 601 143 665
PROJEKTOWANIE wnętrz i ogrodów - szafy wnękowe oraz meble
kuchenne na wymiar. Kolektory
słoneczne - 501 248 188
SERWIS anten CS-MONT - montaż zestawów TV-SAT, ustawianie,
anteny naziemne, instalacje zbiorcze - 792 859 985
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STUDIO Tatuażu „Darkstar” - ul.
Wojska Polskiego 59/2, Jelenia
Góra. Zapraszamy pon.-pt. w
godz. 11:00- 17:30. Profesjonalna
obsługa, niskie ceny - 691 187
420
SZYBKA pożyczka gotówkowa Bankowe Towarzystwo Finansowe,
ul. Konopnickiej 14/2, I piętro - 510
171 225
ŚCINKA drzew - konkurencyjne
ceny - 883 943 457
TELEWIZJA N - super oferty,
promocje dla nowych i stałych
klientów, dekodery HD, montaż.
MONT-SAT - 756 428 588
TELEWIZJA N Carrefour - super
oferty, promocje dla nowych i stałych klientów, dekodery HD, montaż. Pasaż w Carrefour naprzeciw
kasy nr 11 - 509 631 280
TELEWIZJA N Tesco - super
oferty, promocje dla nowych i stałych klientów, dekodery HD, montaż. Stary pasaż w Tesco naprzeciw
kasy nr 13 - 500 183 279
TELEWIZJA na kartę - bez umowy,
bez abonamentu. Zestaw dekoder
plus karta zasilona na 3 miesiące
już od 229 zł - 756 428 588

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

STRONY internetowe - projektowanie, publikacja, hosting i domeny
- 724 844 894

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

STRONY WWW - profesjonalne
strony internetowe, w atrakcyjnej
cenie - 504 120 752

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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TELEWIZJA na kartę HD - bez
umowy, bez abonamentu. Zestaw
dekoder HD plus karta od 400 zł.
MONT-SAT - 756 428 588
WESELA, komunie - i inne imprezy
okolicznościowe. Tanio. Karpacz 602 497 946
WODOMIERZE i legalizacja - tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny. Wymiana,
montaż przeróbki. Plombujemy
legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności - 500 505 002
WYPRZEDAŻ ﬁran i zasłon - duży
wybór materiałów firanowych i
zasłonowych. Woale, organzy
i zasłony już od 6 zł, pościel i
komplety ręczników haftowanych.
Zapraszamy, ul. Mostowa 5a,
obok Nieruchomości Stępień - 601
143 665
ZGRYWANIE filmów VHS na
DVD - ratowanie starych zdjęć,
skanowanie slajdów i klisz. Tanio
- 607 777 997
ZŁOTA rączka - naprawimy
wszystko w domu i zagrodzie.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002

USŁUGI
SPRZĄTANIE
PRANIE dywanów - tapicerki
meblowej i samochodowej - 602
741 924

USŁUGI
TRANSPORTOWE
PRZEPROWADZKI kompleksowe - kraj, zagranica. Transport
przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75 76 73 971, 516
146 075
AUTO-LAWETA - Polska-Europa
- 505 092 579
BUS 8 osobowy i laweta - 601
573 558
LOTNISKA-PRZEWOZY - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. Faktura VAT. Door to
door - 607 763 204
LOTNISKA-TRANSPORT - Wrocław, Poznań, Praga, Drezno,
Berlin, Katowice, Kraków, Lipsk,
Warszawa. Klimatyzacja. Faktura
VAT. Zapraszam - 602 120 624
PODNOŚNIK koszowy - pomoc
z wysięgnika na dachu, budynku
w ogrodzie. Zadzwoń, najniższe
ceny, fachowa pomoc ﬁrmy z 20
letnim doświadczeniem. Faktury
VAT. Wszystkie uprawnienia - 601
754 562
POSIADAM 8 wolnych miejsc - do
Szwecji, Norwegii. Termin wyjazdu
03.09.2010 r. - 609 086 821
PRZEPROWADZKI - kraj, zagranica. Solidnie i tanio. Duże doświadczenie. Mercedes 312 sprinter i
przyczepka - 512 227 367
TRANSPORT - krajowy, międzynarodowy oraz kompleksowa pomoc
przy przeprowadzkach - 600 898
496
USŁUGI transportowe-przeprowadzki - kraj, zagranica. Tanio,
szybko i solidnie - 782 587 176

USŁUGI
ZDROWIE URODA
REHABILITACJA - w bólach
kręgosłupa i innych dysfunkcjach narządu ruchu. Terapia
manualna, igłoterapia. Mgr Eryk
Olszak - 697 885 631, 756 137
428
MASAŻ w Twoim domu - oferuję
rożnego rodzaju masaże: klasyczny, relaksacyjny, leczniczy,
całościowy, twarzy, itp. Oddaj się
w dobre ręce. Tomasz - 604 113
439

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

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

ZA DARMO
ODDAM
SIANO - za skoszenie, z 16 ha.
Pławna - 889 898 898
ZIEMIA - z wykopu - 793 240 653

ZA DARMO
PRZYJMĘ
GRUZ budowlany - 2-3 kontenery.
Daniel. Jelenia Góra-Cieplice - 728
712 287

MOTORYZACJA
KUPIĘ
„PRZYJMĘ” przyzwoitego Opla
Corsa - w rozsądnej cenie - 796
489 565
AUTO w cenie do 1500 zł - okazyjnie. Może być uszkodzone lub bez
opłat - 661 494 263
AUTOSKUP - powypadkowe i całe.
Odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
KAŻDE auto do 1500 zł - całe
lub bez ważnych opłat, nie na
chodzie, do remontu. Gotówka od
ręki. Jeżeli nie odbieram - SMS,
oddzwonię - 721 927 867
OPEL Omega A - 2.3 D lub 2.3
TDI, za rozsądna kwotę. Blacharka
może być do remontu - 531 999
180
POWYPADKOWE, całe - skup również uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522 968
SKUP aut - do 5000 zł - 697 104
455
SKUP aut całych i powypadkowych
- odbieram własnym transportem 693 828 283

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

MASZ kłopoty z bólem - pleców,
nóg, rąk? Chcesz się pozbyć niezbędnych kilogramów? Pomogę.
Masaż odchudzający, leczniczy.
Dojadę do domu. Zapraszam - 662
036 721
PAZNOKCIE w domu – tipsy,
paznokcie żelowe, w twoim domu,
przyjadę i zrobię. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 508 269 908
TANIE przedłużanie włosów kolorowe pasemka na microringi.
Włosy naturalne lub syntetyczne.
Dojazd do klienta. Posiadam
certyﬁkat i doświadczenie - 607
237 882
TIPSY żelowe od 30 zł do 60
zł - bogate zdobnictwo, profesjonalnie. Trzecia wizyta 50% taniej.
Z dojazdem 7 dni w tygodniu.
Czesanie okolicznościowe od 20
zł - 601 580 344
WARKOCZYKI afrykańskie wykonuję z dodatkiem włosów
syntetycznych. Oryginalna fryzura
na 3-4 miesiące. Cena 600 zł.
Odpowiadam na SMS - 725 784
510

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

SKUP aut za gotówkę - najlepsze
ceny w mieście - 607 730 188
SKUP aut za gotówkę - osobowych, dostawczych, ciężarowych,
rolniczych. Całych lub uszkodzonych, angliki. Odbieram własnym
transportem. Gotówka od ręki - 604
899 303, 698 707 299
TOYOTA Corolla - do 1992 roku,
okazyjnie. Również uszkodzoną,
bez opłat - 661 494 263
ZAREJESTROWANY samochód w cenie do 3000 zł - Punto, Fiesta,
Corsa, Clio, Polo lub inny - 603
182 814

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

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

C I T R O E N A X - b i a ł y, p o
kapitalnym remoncie - 662
446 166
MAZDA 323 - 1995 rok,
alufelgi, alarm, centralny
zamek, radio. Cena 1000 zł.
Przegląd i OC do 2011 r. - 504
476 123
OPONY - nowe i używane,
felgi stalowe i aluminiowe prostowanie - 75 78 93 651
SKODA Octavia 2.0 TDI - 140
KM, 8 poduszek powietrznych. 2004 rok, przebieg
205000 km. Cena 30000 zł
- 603 930 562
SKUTER Piaggio 125 - 2000
rok, sprawny, zadbany. Cena
2800 zł
TRABANT 1.1- 1991 rok,
przebieg 85000 km, kolor
biały. Ważne OC i przegląd.
Cena do uzgodnienia - 757
644 043
VW Passat 1.9 TDI - 1998
rok, 110 KM, bezwypadkowy,
bogate wyposażenie, klimatronik, elektryczne szyby,
komputer, ABS, alarm, podgrzewane fotele. Zadbany.
Cena 14500 zł - 886 982 881

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

%
10
15
20
25

385467. Audi 80 – benzyna + gaz,
1997 rok, składak, szary metalik, alufelgi, elektryczne szyby i
lusterka, radio-CD, komplet kół
(lato + zima). Przegląd do lipca
2011 r. W dobrym stanie - 607
589 760
386469. Auta od 700 zł - posiadamy
wiele aut rożnych marek i modeli.
Zarejestrowane, na każdą kieszeń
- 604 899 303, 698 707 299
386692. BMW E36 compact 1.6
- zarejestrowany, 1997 rok, benzyna, 2 poduszki, wspomaganie
kierownicy, ABS, centralny zamek,
elektryczny szyberdach. Czyste,
zadbane wnętrze, bez korozji.
Cena 7500 zł - 604 899 303/698
707 299
386509. Citroen ZX 1.4 - benzyna,
1996 rok, kolor ciemna wiśniawpadający w brąz, szyberdach,
elektryczne lusterko boczne i
przednie szyby, radio. Przegląd i
ubezpieczenie do 07.2011. Cena
2950 zł - 501 209 485, 757 613
154
385281. Fiat Punto z gazem - salon
Polska, 2004 rok, przebieg 100000
km. Przegląd do 01.2011 r. Wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, 2
komplety opon, RO CD, zmieniarka
CD. Stan idealny. Cena 12000 zł 790 524 539

386470. Hyundai coupe - zarejestrowany, 1996 rok, pojemność 2.0
benzyna, wspomaganie kierownicy,
ABS, centralny zamek, 2 poduszki,
welurowa tapicerka. Zadbany, bez
korozji. Cena 6500 zł - 604 899
303, 698 707 299
385277. Nissan Almera Tino 1.8 2001 rok, sprowadzony, przebieg
127000 km, benzyna. Przegląd
do 01.2011 r. ABS, 4 poduszki,
klimatyzacja, alufelgi, RO CD, 2
komplety opon (zimowe nowe).
Bezwypadkowy, stan idealny,
gotowy do rejestracji. Cena 15500
zł - 790 524 539
386507. Nissan Maxima, 2006
rok - VG 3.5L, skrzynia - Tiptronic,
przebieg 60000 km, szaro-beżowy
metalik, sprowadzony z USA przez
właściciela, kupiony w salonie,
serwisowany. Zarejestrowany w
kraju. Zapraszam do obejrzenia 692 326 632
386702. Opel Corsa B 1.2 b - zarejestrowany, 1996 rok, ekonomiczny,
ważne opłaty, 2 x poduszka, radio,
cena 2900 - 604 899 303/698
707 299
386709. Peugeot 106 1.1 - zarejestrowany, 1993 rok, benzyna,
zadbany, ekonomiczny. Cena 1600
zł - 604 899 303/698 707 299
386694. Renault Megane 1.9
D - zarejestrowany, 1998 rok, 2
poduszki, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, czyste
wnętrze, bez korozji. Cena 7600
zł - 604 899 303/698 707 299
386475. Renault Megane coupe
- zarejestrowany, 1996 rok, pojemność 1.6 benzyna, 2 poduszki,
centralny zamek + pilot, sterowanie
radiem przy kierownicy. Stan techniczny bardzo dobry, bez korozji.
Cena 5300 zł - 604 899 303, 698
707 299
2 opony letnie 205x16 - stan dobry
- 20 zł/szt. oraz 4 opony letnie z
alufelgami, 4 otwory 165x14 - 50
zł/szt. - 607 592 054
ALFA Romeo 146 1.4 16V - 1997
rok, czarny metalik, 5 drzwiowa.
2 poduszki powietrzne, centralny
zamek. Cena 3500 zł - 665 033
763

ALUFELGI 16 do Opla - z oponami
5x110. Stan bdb. Cena 430 zł - 796
231 556
AUDI - 781 554 137
AUDI A6 - full opcja - 724 382
720
BMW 525 - przegląd i OC do
lipca 2011 r. Stan super. 150 KM.
Zadbana, srebrny metalik. Cena
1800 zł - 530 888 416
CITROEN Xantia 1.9 TDI - 61994
rok. Elektryczne szyby i szyberdach, ABS, wspomaganie kierownicy. Aktualny przegląd i OC.
Cena 4000 zł do negocjacji - 660
405 579
CZĘŚCI do Fordów - Fiesta 1.1 i
1.8 D oraz Escort 1.6 16V i 1.8 D
Kombi. Posiadam wszystkie części
- 693 245 008
CZĘŚCI do różnych aut - oryginalne z demontażu do wszystkich
typów aut. Rocznik od 1987-2000.
Montaż i naprawa w naszym serwisie na miejscu Zadzwoń, zapytaj,
umów się. Posiadamy również felgi
i opony, szyby. Wymiana na miejscu - 604 899 303, 698 707 299
DAEWOO Lanos - 2000 rok, benzyna, przebieg 83000 km. Sprzedam lub zamienię - 500 227 289
DAIHATSU Gran Move - 1997
rok, super, rodzinny van. Zadbany.
Opłaty do 2011 r. Cena 3200 zł.
Okazja - 530 888 416
FELGI do Forda Eskorta - stalowe
4 szt. - 791 380 099
FIAT Bravo 1.2 16V - 1999 rok.
Poduszka, elektryczne szyby, alufelgi, alarm. Garażowany. Tanio cena do negocjacji - 791 276 033
FIAT CC 700 – 1995/1996 rok, niebieski, użytkowany przez kobietę.
Przegląd do maja 2011 r. Cena
1300 zł - 691 551 626
FIAT Ducato 1.9 D - 1992 rok.
Zarejestrowany na 9 osób i ubezpieczony. Spalanie 8,4/100 km,
serwisowany na bieżąco. Cena
przystępna - 600 892 460

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fiat Punto 1.2 - salon Polska,
2004 rok, benzyna + gaz, 100000
km, 2 poduszki, wspomaganie,
elektryczne szyby, RO CD + 6
głośników + zmieniarka CD, 2 komplety opon. Przegląd do 01.2011.
Stan idealny. Cena 12000 zł - 790
524 539
Fiat Siena 1.6 16V - 1998 rok.
Stan techniczny dobry, kolor biały.
Opłacony. Autoalarm, centralny
zamek, wspomaganie kierownicy,
poduszka powietrzna, elektryczne
szyby, halogeny. Cena 2700 zł do
negocjacji - 795 735 694
Fiat Uno - 1991 i 1994 rok. W
całości lub na części. Cena 800
zł za dwa - 510 242 940
Fiat Uno 1.1 - 1991 rok. Opłaty
do 05.2011 r. Na części za 350
zł - 510 242 940
Fiat Uno 1.2 - 1991 rok, po
włamaniu. Opłaty do 05.2011.
W całości lub na części za 500
zł - 510 242 940
Ford Escort - 1992 rok, stan
dobry, diesel. Nie wymaga wkładu
finansowego. Ważne opłaty. Pali
5 litrów w mieście. Komplet opon
z felgami - 607 730 188
Ford Eskort 1.4 - 1995 rok,
benzyna. Bez OC, z przeglądem.
Cena 500 zł - 697 328 141
Ford Escort 1.6 - 1995 rok, 2
poduszki powietrzne, centralny
zamek, ABS. Srebrny metalik.
Cena 2100 zł do negocjacji - 883
418 805
Ford Eskort kombi 1.6 - benzyna, wiśniowy, 1995 rok, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki.
Cena 3000 zł - 609 277 146
Ford Fiesta 1.1 - 1991 rok. Cena
600 zł - 518 854 126
Ford Mondeo kombi 1.8 TD 2000 rok, klimatyzacja, zadbany.
Cena 8600 zł - 695 725 846
Ford Mondeo sedan 1.6 16V 1993 rok, 90 KM, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby i
dach, poduszka kierowcy. Stan
dobry. Brak OC i przeglądu. Cena
1350 zł - 501 526 555
Komplet oryginalnych alufelg
15 - z ładnymi oponami letnimi do
BMW. Cena 450 zł. Stan idealny.
5 śrub - 519 455 727
KTM SX450 - 2005 rok, po wymianie: filtrów, oleju, świecy, regulacji
zaworów. Pali super. Opona tył
90%, napęd. Cena ok. 8800 zł do
negocjacji - 514 585 525

Lancia Y 1.2 - benzyna, 1996
rok. automat, wspomaganie kierownicy, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, RO CD.
Cena 4900 zł - 509 233 086
Mazda 323 1.6 - 1993 rok,
centralny zamek, wspomaganie
kierownicy. Stan dobry - 783
747 116
Mazda 323 F 1.6 - 1993 rok.
Cena 2500 zł do negocjacji - 665
592 154
Mazda 323F 1.5 16V - 1998 rok,
klimatyzacja, elektryka. Sprowadzony, zadbany, serwisowany.
Cena 5900 zł - 531 740 704
Mazda 323F 1.6 - 1995 rok,
czerwona, zadbana. Cena 5300
zł - 601 466 480
Mercedes 190 - 2.0 benzyna +
gaz, 1992 rok. Przebieg 281 tys.
km. Uszkodzony przód pojazdu.
Cena 1500 zł - 691 921 770
Mercedes 190 - 1987 rok,
gaz, szyberdach, czarny - 600
258 703
Mercedes A klasa - 1998
rok, grafitowy metalik, skóra,
klimatyzacja, pełna elektryka.
Stan idealny. Cena 14000 zł do
negocjacji - 607 558 357
Mercedes A klasa 2.0 CDI czarny, tiptronic, przebieg 160 tys.
km, klimatyzacja, ABS, ASR itd.
Cena 18000 zł - 781 269 850
Mercedes 123, 220D - lekko
uszkodzony tylny wahacz. 1978
rok. Bez ubezpieczenia i przeglądu. Cena 1100 zł - 503 328
860
Mercedes 190 - 1992 rok.
Sprowadzony z Niemiec. Skórzana tapicerka. Stan bardzo
dobry - 698 628 127
Opel Astra II 1.7 TD - 1998 rok,
srebrna, 3 drzwiowa, na czarnych
felgach 17. Cena 10000 zł do
negocjacji - 509 784 121
Opel Astra kombi - 1994 rok,
gaz, automat, szyberdach, alufelgi, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy. Do wymiany
przegub i tylne nadkola. Cena
2100 zł do uzgodnienia lub zamienię - 514 637 400
Opel Kadett 1.3 + LPG - bardzo
ekonomiczny. Ważny przegląd i
OC. Dużo nowych części. Stan
dobry. Cena 600 zł, do malej
negocjacji - 793 311 393

Opel Kadett 1.6 kombi - 1990
rok, benzyna. Cena 1000 zł - 728
896 454
Opel Vectra 1.6 - 1990 rok,
centralny zamek, szyberdach,
zadbane wnętrze, wspomaganie
kierownicy. Ważne opłaty. Nie
wybita. Tanio - 792 732 272
Opel Vectra 1.6 - 1991 rok, szyberdach, wspomaganie kierownicy, ważne opłaty, kolor bordo.
Bezwypadkowy. Stan dobry. Cena
1000 zł - 512 151 708
Opel Vectra 1.8 - benzyna, 1996
rok. OC i przegląd do 07.2011 r.
Do poprawek lakierniczych. Cena
5300 zł do uzgodnienia - 502
286 702
Opel Vectra 1.8 - 1991 rok - 783
485 943
Opel Vectra kombi 2.0 D - 2000
rok, kolor srebrny, ABS, elektryczne szyby, klimatyzacja. Cena
10500 zł - 726 797 162
Opel Vectra z gazem - 1990
rok, opłacona. Cena 950 zł - 883
481 734
Opony 13, 14, 15 16 - letnie i
zimowe - tanio. Wyważanie gratis
- 515 291 992
Opony 14 - Hankok 195x65x14,
zima, 2 szt. - 30 zł/szt. Michelin
175x65x14, letnie, 2 szt. - 30 zł/
szt. Firestone 185x60x14, letnie,
2 szt. - 30 zł/szt. - 511 229 449
Peugeot 106 - 1996 rok, kolor
morski, 3 drzwiowy - 693 458
697
Peugeot 306 XSI 2.0 Sport
- alufelgi, car audio, pełna elektryka, niebieski metalik, poduszka
powietrzna, kubełki. Cena 2900
zł - 691 995 838
Peugeot 405 1.9 D - 1993/1997
rok, składak, do remontu lub na
części. Zarejestrowany, ważny
przegląd i OC. Kolor czerwony.
Cena 1200 zł - 783 638 748
Peugeot 405 z gazem - 1991
rok, automat, stan bdb. Ważne
OC. Stalowy metalik. Cena 1300
zł - 530 888 416
Peugeot 605 - 1995 rok, 2.0
turbo E z gazem. Cena 1500 zł.
Jelenia Góra - 695 322 429
Quad Bashan - pojemność 150.
Na gwarancji. 2010 rok. 115
ładowność. Przejechane 820
km. Uszkodzona przednia lampa.
Cena 5000 zł - 669 012 645

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 22 sierpnia 2010 a od 23 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 19 - tanio. Więcej
informacji pod numerem tel.
Proszę dzwonić po 18:00 - 501
164 233
Renault 19 1.7 - 1992 rok, fioletowy metalik, nowa buda, ważne
opłaty, zadbany. Cena 1400 zł do
negocjacji - 530 888 416
Renault Laguna II - w super
stanie. Zadbana, bezwypadkowa,
serwisowana w ASO, garażowana. Pełna opcja. 2003 rok,
1.8 benzyna. Cena 17300 zł do
negocjacji - 660 328 184
Renault Laguna kombi - 1997
rok, silnik 3.0 24V - 697 690 914
Renault Megane sedan 1.6 +
gaz - 1997 rok. 2 komplety kół
(lato, zima) ,immobiliser z centr.
w kluczu, poduszka powietrzna.
OC do 02.2011 r. Nowy rozrząd.
Cena 6000 zł. Polecam - 792
041 168
Seat Ibiza - 1995 rok. Zarejestrowany i ważny przegląd. Cena
3000 zł - 724 844 830
Seat Toledo 1.6 - 1992 rok,
czerwony, zadbany, ważne opłaty.
Cena 1400 zł do negocjacji - 530
888 416
Seata Ibiza 1.4 - benzyna,
1995 rok. Ważny przegląd i OC.
W dobrym stanie. Cena 3200 zł.
Więcej informacji pod tel. - 888
111 347
Siedzenia do BMW E 34 skórzane, kolor czarny z - 665
775 268
Silnik Honda Civic 1.5 D15 B1
- cena 350 zł do negocjacji - 723
715 777
Silnik Honda Civic 1.5 D15 B1
- cena 350 zł do negocjacji - 691
551 574
Skuter włoski Malaguti F10 1994 rok - 721 030 536
Toyota Corolla 1.3 16V - 1995
rok, wspomaganie, elektryka.
Zarejestrowany. Cena 2200 zł do
negocjacji - 691 995 838
Toyota Yaris VVT-1 - srebrna,
pojemność 1.0 benzyna.
2001/2002 rok, 3 drzwiowa, oryginalny przebieg 140 tys. km. Do
małych poprawek lakierniczych.
Cena 12500 zł - 667 789 372
VW Golf 1.3 - 1989 rok, stan
dobry, opłacony, biały, 5 drzwi.
Tanio - 505 447 978
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VW Golf 1.4 - benzyna, 1998 rok,
ABS, centralny zamek, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka,
radio CD + DVD z pilotem. Auto
zadbane, w ciągłej eksploatacji 605 315 915
VW Golf II - 1989 rok, w dobrym
stanie technicznym, kolor biały.
Cena 1300 zł - 508 170 719
VW Golf III 1.8 - kombi, benzyna,
1993 rok. Cena 2500 zł - 791
653 607
VW Golf III 1.8 - w dobrym stanie.
Cena 1800 zł - 697 259 086
VW Golf III 1.8 - 1991 rok, centralny zamek, alufelgi. Cena 2000
zł - 697 259 086
VW LT 35 - stan idealny - 724
382 720
VW Passat 1.8 - 1994 rok, sedan,
czerwony. Sprowadzony z Holandii. Cena 2990 zł - 601 429 941
VW Passat 1.9 TDI - 1997 rok,
granatowy, stan bardzo dobry.
Cena 13500 zł do uzgodnienia 605 666 821
VW Vento 1.9 TD - 1993 rok,
bordowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek. Stan techniczny bardzo dobry, blacharka do
małych poprawek. Ważne opłaty.
Cena 3100 zł do małej negocjacji
- 791 807 807
Wszystko do Hyundai Pony
SL.1.5 - silnik i elementy budy tanio - 795 602 428

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe - sezonowane. Cena 150-190 zł mp - 695
725 857
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
Trochę starych mebli - do
renowacji. Tanio. Mojesz koło
Lwówka Śląskiego - 661 059
918
Wkład kominkowy - 14 kW,
używany 2 sezony, tanio - 601
376 533
Zegar stojący - antyk. Gwarancja sprawności - 695 702
259

2 miesięczne labradory - z książeczkami zdrowia, po wszystkich
szczepieniach. Pierwszy miot, 6
biszkoptowych - 519 708 425
Łóżko piętrowe i dwie komody kolor olcha - 606 401 609
Granatowy wózek - na trzech
pompowanych kołach. Tanio - 507
747 888
Kostka granitowa 4-6 cm szara. 3 tony. Cena 550 zł - 693
934 900
Książki do 6 klasy - komplet 609 849 383
Lada chłodnicza Juka - W=1.
Rozmiar 130x80 cm. Szyby gięte.
Stan idealny - użytkowana 8 m-cy.
Cena 1650 zł. Jelenia Góra - 500
599 112
Meble - cena 120 zł - 697 171
334
Nowa dachówka karpiówka „Creaton”. Cena 1,40 zł za sztukę.
Sztuk 1050 - 506 290 718
Piec centralnego ogrzewania 1,2 kW na 100 m grzewczych.
Blaszany, używany, 6 miesięczny.
Posiada zawór do wody i termometr - 790 715 175
Piec elektryczny CO - Kospel,
na gwarancji, 4 kW. Stan idealny
- 697 071 544
Psy shitsu - 2 suczki. Cena 600
zł - 663 420 851
Producent kostki granitowej
- sprzeda kostkę szaro-rudą: 50
ton 8/11- 200 zł/t oraz 100 ton
4/6 - 210 zł - 509 251 083
Śliczne szynszylki - 14 tygodniowe, koloru szarego. Dwa
sympatyczne, ciekawe świata
samczyki szukają nowego domu
- 781 933 783
Witryna chłodnicza Gorenje
- wys. 145 cm. Stan idealny.
Użytkowana 8 m-cy. Cena 1100
zł. Jelenia Góra - 500 599 112

RÓŻNE
KUPIĘ
Antyki - stare meble, obrazy,
szkło, porcelanę, srebro oraz
inne - 665 489 252
Zabytkowe meble - do renowacji - 757 621 036
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Wielu gości przewinęło się
w drugi weekend sierpnia
przez willę Wiesenstein (Łąkowy Kamień) w Jagniątkowie. Powód: Dzień Otwartych
Drzwi w Muzeum Miejskim
Domu Gerharda Hauptmanna.

WYDARZENIA / REKLAMA

Wielu postanowiło spędzić
wolny czas w
miejscu, gdzie
krąży duch laureata Nagrody
Nobla. Mogli
bezpłatnie zwiedzić muzeum
wraz z przewodnikiem polsko
lub niemieckojęzycznym. Zabrakło jedynie
kilku wystawców, którzy nie dotarli
z powodu pogody.
Po zwiedzaniu można było skosztować dań kuchni regionalnej. Przewodnik po Jagniątkowie, Szklarskiej
Porębie i inne pozycje wydawnicze
promowała pisarka Maria Nienar-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

towicz, która także podpisywała
swoje książki oraz razem z dziećmi
rysowała karkonoskie skrzaty.
W sobotnie południe otwarto wystawę pt. „Nie kończąca się historia
biżuterii”. Ekspozycja, stworzona
przy współpracy z Muzeum Szkła
i Biżuterii w Jabloncu n. Nysą, prezentuje XIX-wieczne i współczesne
precjoza, ich historię oraz sposób
wyrobu.
Największą atrakcją całego dnia
był spektakl operowy Muzyczny
Ogród Liczyrzepy w wykonaniu
uczestników Międzynarodowych
Warsztatów Operowych w ramach
festiwalu Soliści Europy w krainie
Ducha Gór.
Wokalistów przygotowywali Małgorzata Mierczak, Ches Themann
i Jolanta Doschek. Ponad dwugo-

Skarbiec noblisty

Młodej parze sto lat!
Nasza redakcyjna koleżanka Angelika Grzywacz,
zastępczyni redaktora naczelnego Jelonki.com w minioną sobotę powiedziała
sakramentalne „tak” Krzysztofowi Dudkowi. Uroczystość
zawarcia małżeństwa odbyła
się w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu. Młodej parze życzymy
samych radości na nowym
etapie życia! Sto lat!

REKLAMA

Redakcja
Jelonki.com
FOT. TEJO

dzinny występ był dopracowany w
najdrobniejszych szczegółach. Artyści byli rewelacyjni. Ich umiejętności były wręcz nieproporcjonalne
w stosunku do ich młodego wieku.
Wśród wykonawców zauważyliśmy
jeleniogórskiego „Elvisa Presleya”,

czyli wybitnie uzdolnionego wokalnie
Klaudiusza Leśniaka.

(Gabi)
FOT. GABI

XXVIII MFTU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Echa sztuki na bruku

Festiwalowa publiczność – zawsze wierna.
XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych przeszedł do historii. Miał jedną,
zasadniczą wadę: był za krótki w stosunku do oczekiwań
publiczności, która – jak
się okazuje – mimo zalewu
nowinek technicznych wciąż
pozostaje wierna najstarszej
masowej imprezie w stolicy
Karkonoszy.
Festiwal zakończył się 8 sierpnia,
grubo po oddaniu do druku ostatniego
numeru naszego tygodnika. Dlatego
wracamy do imprezy dziś, gdyż ze
względów technicznych nie byliśmy w
stanie jej ogarnąć tydzień temu. Impreza upłynęła pod znakiem obaw przed
ulewnym deszczem. Na szczęście – jak
powiedział Bogdan Koca, dyrektor Teatru im. Norwida – sztuka zaczarowała
pogodę. Popadało, ale – biorąc pod uwagę to, co działo się na Ziemi Lubuskiej
– mogło być znacznie gorzej.
Festiwalową sobotę zapamiętano
dzięki niesamowitemu pokazowi
umiejętności aktorsko-tanecznych Teatru Nikoli z Ukrainy. Goście pokazali
jeleniogórskiej publiczności spektakl
pn. „Nokturny Chopina”. Reżyserią zajął się Nikolai
Veprev. Na niespełna godzinę aktorzy
przenieśli widzów do
świata pełnego emocji, magii i piękna.
Subtelny taniec

połączony z nieśmiertelnymi noktur- nięto ugryzionego jabłka – symbolu
nami Fryderyka Chopina zrobił na grzechu. W finale zbudowano Arkę,
widzach piorunujące wrażenie. W tym którą według biblii Noe pływał 40 dni
spektaklu taniec i muzyka tworzyły i nocy. Dobrze dobrana muzyka, ognie,
jedną nierozerwalną całość. Wpisywał rewelacyjna scenografia i kilka ładnych
obrazów wraz z
się on świetnie w
obchody Roku FESTIWAL ZORGANIZOWANO fabułą tworzyły
ZE ŚRODKÓW MIASTA
smaczny kąsek
Chopinowskiego
JELENIA GÓRA
dla widowni.
w Polsce.
ORAZ PRZY UDZIALE
Niedziela rozWielbicieli imSPONSORA: POLSKIEGO
błysnęła oczekiprezy oczarował
spektakl Genesis GÓRNICTWA NAFTOWEGO wanym słońcem.
I GAZOWNICTWA.
Popołudnie na
Teatru „A” opieraplacu Ratuszojący się na Księdze
Rodzaju. W przedstawieniu zostały wym upłynęło pod znakiem perforpokazane narodziny świata, nieba, mance, które bez udziału widzów
ziemi, zwierząt i człowieka. Nie omi- nie mogłyby się odbyć. To właśnie

publiczność była
bowiem jednym,
bodaj najważniejszym i czynnym
uczestnikiem
„spektakli”.
Na początek
wielonarodowa,
szwajcarska grupa „Da Motus” z
Fryburga w sztuce

„…con tatto” pokazała dosłowne
znaczenie tego
tytułu: po polsku
– z dotykiem.
Grupa kolorowo ubranych,
wyróżniających
się z tłumu aktorów rozpoczyna
swego rodzaju
grę w chowanego. Artyści najpierw uciekają
przed widzami
szukając miejsc i
przedmiotów, do
których mogliby
się „przytulić”:
zak amarków
ścian, słupów,
r o w e r ó w, a
nawet wózków

spół w amfiteatrze w Rynku, gdzie odbyła się zasadnicza część tego pełnego
pozytywnej energii występu.
„Bambola” grana przez Katalończyków to opowieść o człowieku
pragnącym mieć przepiękną baletnicę
z plakatu. Za pomocą katarynki, do
której włożył poszczególne części ciała,
wykreował swą ulubienicę, a następnie
próbował nią złożyć. Uzależniona od
muzyki i pewnego widza ślicznotka
tańczyła na szarfie i kole oraz nieustannie myślała o swym ukochanym
z publiczności.
dziecięcych.
Mimo przeDystans między publicznością i
szkody, jaką
artystami stopniowo zanika, aż zubył jej
pełnie naturalne staje się, że aktor
dotyka… samego widza. Czyni to z
pewną niewypowiedzianą emocjonalną głębią nie łamiąc przy tym
poczucia intymności. W finale
ośmiu wybranych z publiczności
pań, panów, dziewcząt lub chłopców – zaproszonych przez aktorów
z „Da Motus” odgrywa wraz z nimi
finał spektaklu oparty na ruchowej
improwizacji.
Później „Klinika lalek” z Wolimierza
w śmieszno-strasznym korowodzie Gigantów wraz z tłumem
publiczności udała się na
„spacer” po ulicach starówki. Przy ul. Mrocznej, gdzie
mieści się plenerowa Galeria
Mroczna, symbolicznie otwarto wystawę fotografii z kilku poprzednich edycji
MFTU. Wielkoludy straszyły dzieci,
które uciekały popiskując. Wiadomo
było jednak, że to dobrotliwe stwory,
które szukały raczej przyjaźni, niż konfliktu. Całe towarzystwo wracało z tej
przechadzki w pełni zintegrowane.
Wreszcie trzeci zespół La Compet’
Mandigue – wędrująca orkiestra
z Francji, która swój jeleniogórski
występ rozpoczęła przy Bramie Wojanowskiej ożywiając trakt śródmiejski twórca, w końcu uwolniła się od
i przechodniów żywiołową muzyką zależności i nasyciła miłością.
rodem z Burkina Faso. Artyści grali na
Wieczorem oczekiwany finał: „Don
egzotycznych ksylofonach o zwiększo- Quixote” grany przez Theater Gajes
nych rezonatorach (balafony), a także na placu blisko Hotelu Mercure, został
na bębnach.
nagrodzony największymi brawami
Na ulicy upatrywali sobie obiekt spośród wszystkich ulicznych spektakli
muzycznych uniesień, najczęściej tej edycji MFTU. Cała historia kastylijładną dziewczynę, i rozpoczynali pełne skiego eposu o dzielnym rycerzu, jego
polotu zaloty mocno integrując się przy
giermku Sancho
tym z tłumem. Licznie zgromadzeni
Pansie i ukochajeleniogórzanie i turynej Dulcynei
ści czekali na zezostała
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Nasz komentarz
Impreza trwała tylko trzy dni. Na więcej
nie było środków, a krawiec tak kraje, jak
materii mu staje. Szkoda, bo zwłaszcza
widz nieco starszy, pamiętające nawet
dwutygodniowe przygody ze sztuką na
bruku, czuł się nienasycony. Kiedy czekał
na rozkręcenie się imprezy, ona już się
zakończyła różne wspomnienia pozostawiając. Były w tegorocznym festiwalu sztuki
gorsze, były spektakle wybitne, były takie, o
których się nie zapomni. Jednak w sumie
najważniejsze, że ten festiwal jest. Że daje
nadzieję na stworzenie nowej jakości w
przyszłych jego edycjach. Organizatorzy
liczą, że uda się uzyskać zgodę od miasta
na udzielenie gwarancji finansowych na
Festiwal Teatrów Wędrujących, na który
z funduszy unijnych udało się pozyskać
360 tysięcy złotych. Ta kwota na pewno
da większą swobodę i przedłuży imprezę,
której wielu tak bardzo przez nadchodzące
miesiące będzie brakowało.
Konrad Przezdzięk
„zbudowana” kilka metrów nad
publicznością.
Aktorzy chodzili na
szczudłach przy dużej scenografii składającej się z
wielu jeżdżących i statycznych maszyn. Holendrzy
zmieniali miejsce akcji
na obszernym placu przy
ulicy Sudeckiej zmuszając
niejako publiczność do aktywnego śledzenia sztuki
będącej pełnym metafor
barwnym widowiskiem
interaktywnym. Nie bez
znaczenia był udział polskich statystów
wyłonionych wśród młodych jeleniogórzan. Nie zabrakło opinii, że było to
najlepsze widowisko XXVIII MFTU.

(Gabi, Natasza, tejo)
FOT. GABI, NATASZA,
TEJO

O występie Teatru
Pinezka
– czytaj na
stronie 7
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