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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PLUS TYGODNIA
Mariusz Synówka
społecznik

Fot. Angela

Ideałem pana Mariusza są drogi bezpieczne, spokojne i pewne, którymi zawsze dojedzie się do celu. Jak
wiadomo, polskim drogom do takiego ideału wiele
brakuje, ale Mariusz Synówka robi wszystko, aby ten
dystans zmniejszyć. Jego Fundacja Jeleniogórska Akcja Bezpieczna Droga wręczyła z pomocą wielu
sponsorów kamizelki oblaskowe setkom
dzieci. Powstał także portal informacyjny „Drogi na szóstkę” informujący o
utrudnieniach w ruchu. Kilka lat temu
zamontowano na przejściach dla
pieszych tablice przypominające
o bezpiecznym i przepisowym
przechodzeniu przez jezdnię. Do
tego coroczna aukcja bombek
na rzecz dzieci ze szpitala wojewódzkiego to tylko wycinek z
działalności tego społecznika i
ludzi z nim współpracujących.

AWANS TYGODNIA
Janusz Pytel
geograf, fotografik

Słowo „awans” weźmy tu w cudzysłów. Janusz Pytel stał się bowiem jednym
z uhonorowanych złotym medalem za popularyzację sztuki fotograficznej.
Odznaczenie wręczono mu w Warszawie podczas dorocznej gali Fotoklubu
Rzeczpospolitej. Jeleniogórskiego fotografika nagrodzono za czynny udział
w życiu fotograficznym, liczne wystawy
i udział w plenerach. Z wykształcenia geograf uhonorowany nie ukrywa, że najchętniej fotografuje właśnie
krajobrazy z różnych krajów
świata, które namiętnie zwiedza. Wiele uroku mają jego
niepowtarzalne zdjęcia Karkonoszy. Do ubiegłego roku
był prezesem Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego.
Zdjęcia Janusza Pytela będzie
można oglądać na wystawach poświęconych 15-leciu Fotoklubu RP.

(tejo)

(tejo)

(Angela)

Bombowo przed Tesco

Zgrywał kozaka

Co najmniej do 16 altanek włamał się
pewien osiemnastolatek. Zatrzymany w
minioną środę włamywacz przestępstw
dopuścił się od lutego do pierwszych dni
marca. Jego łupem padały głownie przedmioty metalowe, które mógł następnie
sprzedać na złom. Część skradzionych
przedmiotów 18-latek wyrzucał.
Jak się później tłumaczył policjantom,
włamywał się do altanek ponieważ
chciał, aby koledzy uważali go za „kozaka”. Teraz za kradzieże z włamaniem
grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Złodziej w zakrystii
Policjanci wchodzą do marketu, aby sprawdzić, czy nie
ma tam nic podejrzanego. Ewakuacji klientów nie było.

Ochotnicy wyżej w hierarchii
Ochotnicza Straż Pożarna we Wleniu w miniony piątek zmieniła swój
statut i została członkiem Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
To już trzecia jednostka strażaków
ochotników z powiatu lwóweckiego,
która włączona zostanie do profesjonalnego systemu ratownictwa.
W powiecie lwóweckim jednostki z
Gryfowa i z Mirska działają już na

KRONIKA POLICYJNA

Fot. Angela
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Po anonimowym telefonie
informującym o ładunku wybuchowym podłożonym w
jednym z marketów Tesco w
Polsce, w miniony czwartek
policja sprawdzała sklepy
tej sieci. Przed godziną 13
kilkunastu policjantów z Jeleniej Góry oraz patrol minersko- saperski z psami weszli
do marketu Tesco w Jeleniej
Górze w celu sprawdzenia,
czy w obiekcie nie znajdują
się jakieś podejrzane paczki
czy urządzenia. W związku z
tym, że kierownictwo sklepu
nie wyraziło zgody na ewakuowanie klientów i pracowników, działania policji miały
charakter wyłącznie prewencyjny. Nie znaleziono żadnych
materiałów wybuchowych.

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

Fot. Konrad Przezdzięk
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ŻNIWO AKCJI „BUS”

podobnych zasadach. Dla strażaków
przynależność do KSRG to nie tylko
prestiż i powód do dumy. Jednostka
straży pożarnej z Wlenia musiała
spełnić dosyć restrykcyjne wymagania. Teraz może uczestniczyć w
akcjach ratunkowych na terenie
całego kraju.

Sto trzydzieści pojazdów (ciężarówek, autobusów i busów)
skontrolowali łącznie policjanci
podczas środowych działań pod
kryptonimem „Bus”. Zabezpieczono 35 dowodów rejestracyjnych za
stwierdzone uchybienia w stanie
technicznym pojazdów. Głównie
(KAM) za to, a także za zbyt szybką jazdę
i przepełnienie ponad normy,

36 przewoźników ukarano
mandatami. Ponadto wobec
jednego kierującego skierowali
wniosek do sądu o ukaranie.
Kontrolujący zapowiadają, że
takie działania będą prowadzone cyklicznie.

W dzisiejszych czasach nawet w
kościele człowiek nie może czuć się
bezpiecznie. Doświadczyła tego jedna
z parafianek, której 27–latek ukradł
w zakrystii portfel z zawartością. Do
zdarzenia doszło podczas nabożeństwa.
Przestępca wykorzystał nieobecność
księdza i uciekł. Policjanci ustalili
rysopis podejrzanego. Jeden z księży
zapamiętał mężczyznę, który kilka dni
wcześniej kręcił się w okolicy kościoła.
Został ustalony i zatrzymany w miniony
czwartek. Przyznał się do przestępstwa.
Część łupów sprzedał, dokument y
wyrzucił, a pieniądze przepił. Może w
więzieniu spędzić nawet pięć lat.

(tejo)

Warto się dobrze uczyć i udzielać w życiu szkolnym. Wiedzą
o tym nagrodzeni w miniony
piątek stypendiami i nagrodami uczniowie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1. Nie zapomniała o
nich rada rodziców wspomnianej placówki.

(tejo)

ELITA Z „ŻEROMA”

Zbiorowy portret laureatów nagród z Lidią Łotocką i Pawłem Domagałą.

Stypendia i nagrody
wręczyli w miniony
piątek Lidia Łotocka,
przewodnicząca
rady rodziców, oraz
Paweł Domagała,
dyrektor ZSO nr 1.
Czym trzeba było
się wykazać, aby
teraz móc co miesiąc pobierać 200
złotych (licealiści)
i 150 złotych (gimnazjaliści) stypendium naukowego?
– Wysoką średnią,
osiągnięciami w rywalizacji: konkursach i olimpiadach
przedmiotowych,

systematycznością i aktywnością
pozaszkolną i w różnych szkolnych
działaniach niezwiązanych bezpośrednio z nauką – mówi Paweł
Domagała, dyrektor ZSO nr 1.
Wśród wyróżnionych stypendium
naukowym gimnazjalistów znaleźli
się: Aleksandra Świątkowska, Zuzanna Bućko i Paulina Roczniak.
Z takiego wsparcia ucieszyli się też
licealiści: Małgorzata Młyńczyk,
Mateusz Mielniczuk oraz Adrianna
Sonia Marek.
Wręczono także jednorazowe
nagrody za zaangażowanie w działalność na terenie szkoły i poza nią.
Po 400 złotych otrzymali Marek
Sieradzki, Jakub Walicki oraz Mariusz Figiel.
Wszystkim gratulujemy!

(tejo)
O Dniu Francuskim w ZSO nr 1 czytaj na
stronie 7
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Fot. red

Fot. Konrad Przezdzięk

Jelonka.com przeprasza mieszkańców i turystów









Przepraszamy wszystkich,
którzy od pewnego czasu muszą oglądać nasze zniszczone
banery. Swoim stanem psują
widok naszego miasta. To nie
nasza wina.

Kto śledzi losy bohaterów opery
mydlanej „Pierwsza miłość”,
w ubiegły czwartek,
w 1062. odcinku
zapewne
miał okazję

Ani banery, ani miejsca, na których wiszą, nie są naszą własnością.
Odpowiedzialność za utrzymanie
tego wizerunku spoczywa na firmie
City Media, która – mimo naszych
usilnych próśb, aby sytuację doprowadzić do porządku – ignoruje
nasze apele.
Można odnieść wrażenie, że
właścicielowi, panu Wojciechowi
Wojciechowiczowi, taki stan rzeczy
nie przeszkadza. Nasi prawnicy zajęli się już sprawdzeniem, czy poprzez
to zaniedbanie firma City Media nie
działa na niekorzyść Jelonki.com

dostrzec Jacka
G ro n d owe g o .
Tym razem znany
a k t o r Te a t r u i m .
Norwida zaistniał na szklanym
ekranie w niewielkiej roli i
pojawił się w tej telewizyjnej
produkcji Polsat jako…ślusarz.

(red)

Przepraszamy panią Katarzynę
Maczel za zniekształcenie nazwiska z
poprzednim numerze „Jelonki”.

Sucho na
Wyczółkowskiego

W minionym tygodniu został
ogłoszony przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Wyczółkowskiego. Otwarcie ofert odbędzie się 19
marca, pierwsze roboty rozpoczną się
trzy tygodnie później. Ich zakończenie
planowane jest na koniec sierpnia br.,
a koszt szacowany to ponad mln zł. Z
powodu braku środków nie będzie
możliwy kompleksowy remont nawierzchni tego traktu.

Zanurkował w Młynówce

Tragiczne mogły być skutki picia
wódki przez 61-latka, który w minioną środę w stanie „nieważkości”
zamiast przejść przez mostek, na
wysokości ulicy Pijarskiej, postanowił
sforsować kanał Młynówka, potknął
się i upadł głową na dno. Delikwenta
uratowali strażnicy miejscy.

O możliwości przyznania pieniędzy przez urząd marszałkowski z puli
RPO przewoźnikowi informowaliśmy
w miniony poniedziałek. Jak wynika

z punktacji, spółka Miejski Zakład oceniony bardzo wysoko. Teraz ma
Komunikacyjny ma ogromną szansę czas na złożenie pełnego wniosku.
– Sporządzimy szczegółową dokuna to dofinansowanie. Dotychczas
spółka złożyła projekt, który został mentację z rozliczeniami zamierzeń.
Po złożeniu tych dokumentów urząd
marszałkowski dokona właściwej
oceny – mówi Marek Woźniak, prezes
MZK. Szansa na uzyskanie tych środków jest bardzo duża. Wartość całego
zadania to niemal siedem milionów
złotych, z czego dofinansowanie
ma opiewać na kwotę 2 mln 300
tys. zł czyli 40 procent. Pozostała
część będzie pochodziła ze środków
własnych spółki. Co za te pieniądze
planuje zakupić MZK?
– Pięć zupełnie nowych autobusów
średniej wielkości. Ponadto z prefabrykatów chcemy wybudować nowy
budynek z myjnią dla autobusów, bo
dzisiejsze rozwiązanie jest bardzo
stare. Ustawimy też tablice infor-

Czy to koniec ery „używanych nowości”?

Parytety na święto pań
Dzień Kobiet w Polsce kojarzy się nieszczególnie. Ot taki
dzień, kiedy obowiązkowe były goździki, starsze czytelniczki
pamiętają jeszcze rajstopy lub kawę w prezencie.
Dzień, w którym forma przerosła zupełnie treść. I dziś wraca
do nas owa treść w nowoczesnej,
choć przekrzywionej wersji.
Chodzi mianowicie o tak zwane
parytety. To taki pomysł naszych
feministek, które uznały, że
świat zdominowany prze mężczyzn blokuje kobiet y w ich
ambicjach.

Więcej o teatrze – na stronie 10.

Jacek Gronowy jako
Orgon w „Liście” Fredry.

Pięć fabrycznie nowych autobusów, myjnia, nowoczesne tablice informacyjne na sześciu
przystankach – takie inwestycje zostaną zrealizowane w 2011 roku, jeśli Miejski Zakład Ko- macyjne dla pasażerów. Będą one ustawione na sześciu przystankach,
munikacyjny pozyska środki z RPO. Wniosek o dofinansowanie tych zadań został wyłoniony informowały pasażerów o realnej ale następnie bez problemu będzie
godzinie przyjazdu autobusów, o ich można rozstawić tablice na kolejnych
jako jeden z ośmiu w preselekcji naboru w działaniu „Transport miejski i podmiejski”.

Biznes i młodzi

W połowie marca na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej
i Turystyki w Jeleniej Górze odbędzie
się Festiwal Przedsiębiorczości Boss.
Do udziału w nim zachęcają członkowie Studenckiego Forum Bussiness
Centre Club.

(tejo)

Dwa miliony dla MZK
Fot. Konrad Przezdzięk

Złe nazwisko

Grondowy w roli ślusarza

Fot. Konrad Przezdzięk
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W związku z czym, kobietom powinna należeć się
ustawowo połowa wszystkich
st anowisk , t ych w polit yce,
urzędach i przede wszystk i m n a k i e r ow n i c z yc h s t a nowiskach. Kobiet y mają je
d o s t awa ć t y l ko z e w z g l ę d u
na płeć. Nie dlatego, że są
zdolniejsze, lepiej wykształ-

cone czy bardziej pracowite
niż ich koledzy.
Trochę martwi mnie takie podejście. Ja jestem jak najbardziej
za konkurencją, ale uczciwą,
gdzie płeć się nie liczy. Dla mnie
obowiązkowa „połówka” dla
kobiet powinna być w rodzinie:
równo podział ról dla ojca i dla
matki.
Ale nie o to walczą feministki.
Ich interesuje zemsta na tych
złych mężczyznach. Uważam
całe to zamieszanie za szkodliwe
dla naszych Pań. Bo one nie są

opóźnieniu czy innych odchyłkach od przystankach, co będzie dużo tańsze
rozkładu jazdy. Będą to nowoczesne w realizacji, ponieważ cały system już
tablice, które funkcjonują już w kilku będzie działał.
miastach w Polsce, np. w Zielonej
Angela
Górze czy we Wrocławiu.
Patrząc od wewnątrz zakładu
umożliwi to sterowanie komunikacją
w czasie rzeczywistym. Osoba, która
będzie sterować tą komunikacją,
będzie widziała gdzie dany autobus
się znajduje i z jakim opóźnieniem
czy przyspieszeniem porusza się po
mieście. Pasażer natomiast będzie
miał wycinek tego zapisu poprzez
wyświetlenie na ekranie na przystanku
informacji za ile
minut autobus
danej linii przyjedzie – mówi
Marek Woźniak.
Początkowo takie tablice zostaną

Miejski Zakład Komunikacji ma szansę na pozyskanie pieniędzy jeszcze w tym roku,
kiedy przeprowadzone zostaną też procedury przetargowe. Nowe inwestycje pojawią
się natomiast w 2011 roku.

Marek Woźniak

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
bezbronne, one dają radę w
życiu z takim nagromadzeniem
obowiązków – jak praca, dom,
dzieci z którym my byśmy nie
dali sobie zupełnie rady. I robią
to świetnie. Nie trzeba dawać im
na siłę nic, bo to by je obrażało.
A jeśli jest ich mniej w polityce,
czy biznesie, to wynika to chyba
z tego, że nasze panie wyżej
cenią sobie wartości rodzinne
niż przemijającą sławę.
Ja sam składając najlepsze
życzenia naszych Paniom, chcę
przede wszystkim podziękować im za to, że są i jakie są.
Apeluję, aby angażowały się
w działalność publiczną. Mam

nadzieję, że będzie ich coraz
więcej. Nie dlatego, że ktoś tak
uchwali, ale dlatego, że na to
zasługują i bardzo by pomagały
n a m , s ł a by m m ęż c z y z n o m ,
powstrzymywać nie zawsze naj-

lepsze emocje. Niech uśmiech
pań będzie nam towarzyszył nie
tylko w ich dniu, czyli 8 marca,
ale przez cały rok!

Wasz Wiktor Marconi

Zapraszam jak zwykle, na naszą stronę internetową. W „Dialogach Jelonki” Pan Marszałek
Jerzy Łużniak mówi o wizjach urzędu wojewódzkiego dla Dolnego Śląska oraz nowej funkcji,
czyli stanowisku prezesa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
W „Czterech stronach miasta” zastępca prezydenta Miłosz Sajnog, oraz radni Józef Kusiak oraz
Wiesław Tomera zastanawiają się nad losami inwestycji na placu po targowisku „Kiliński”.
Rozmawiamy o całej historii związanej z planami, zmiennym prawie budowlanym i braku
dobrej woli, bo mija już 10 lat odkąd z placu usunięto kupców. I nie widać żadnych efektów
działań. Goście nie zapomnieli też o życzeniach dla naszych drogich kobiet.

Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: redakcja@jelonka.com Redaguje zespół: Konrad Przezdzięk
(redaktor naczelny), Angelika Grzywacz (zastępca redaktora naczelnego), Arkardiusz Rec (sport), Anna Pisulska, Karolina Wojtaś Współpraca: Paweł Kucharski, Robert Ignaciak (foto), Ryszard Literacki, Małgorzata
Kowalska (ogłoszenia) Marketing: Sylwia Myśliwiec, Jacek Prasol, Lena Aksanowa DTP: Dominik Pędziwol Projekt makiety: Marek Tkacz, Robert Dobosz, Internet: http://www.jelonka.com Druk: Polskapresse
Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezer wujemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam

Fot. Konrad Przezdzięk
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Pan Kamil natychmiast wezwał
na miejsce policję, która przyjechała pięć minut po zgłoszeniu i
spisała protokół. Przed policją na
miejscu byli już monterzy Energii
PRO. – Najgorsze jest to, że nie
ma właściciela tej lampy, a ubezpieczyciel wymaga ode mnie jego
ustalenia – mówi mieszkaniec. Nie
udało mu się to.
Próbowaliśmy pomóc. Bezskutecznie. Nikt z zapytanych do
lampy nie chciał się przyznać.

Znamy już wyniki plebiscytu Jelonki Plus Roku 2009. Nie zdradzamy ich jeszcze anonsując jedynie
galę podsumowującą wydarzenie.
Zapraszamy 10 marca o godz.
17 do Hotelu Fenix!

Za zdrowie pań

Dziś 8 marca, czyli dzień kobiet.
Z tej okazji zastępczyni przewodniczącego rady miejskiej Anna
Ragiel zaprosiła do Filharmonii
Dolnośląskiej przedstawicielki różnych grup społecznych z Jeleniej
Góry na koncert okolicznościowy
połączony ze spotkaniem. Początek
imprezy o godz. 19.

Fot. Angela

Wzorki polskie

Postawią na siebie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na kontynuację programu „Postaw na siebie”.
Jeśli uda się pozyskać pieniądze,
wzorem poprzedniego roku ponad setka osób korzystających z
pomocy MOPS weźmie udział w
szkoleniach m.in. na prawo jazdy,
kucharza, obsługę wózków widłowych czy komputera.

wej, gdzie od prezesa odesłano
nas do kierownika Zabobrza II
i III. On stwierdził, że lampa nie
jest spółdzielni i skierował nas do
urzędu miasta. – Latarnie stoją na
naszym gruncie, ale podobnie jak
wodociągi i inne media należą do
kogoś innego, w przypadku lampy
do urzędu miasta, który zasila i
opłaca te latarnie – mówi Dariusz
Gębura, kierownik Administracji
II i III Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
– Energia Pro już rozpoczęła wymianę lamp stojących na tym terenie. My nie możemy odpowiadać za

Spotkanie kupców z ryneczku na Zabobrzu, które miało
miejsce w minioną środę
sali konferencyjnej Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze, zakończyło się bez
żadnych istotnych ustaleń.
Okazało się, że kupcy są nie
tylko w konflikcie z zarządcą, ale i podziały występują
w ich środowisku.

chcą spółki,
inni zarządcy. Ja nie jest em ani za
jednymi, ani
za drugimi,
ale chciałabym by rynek
funkcjonował,
abyśmy mogli pracować
w godnych
wa r u n k a c h .
Jeżeli się nie
Utarczki kupców z władzami miasta zjednoczymy,
nic z tego nie
trwają już od kilkunastu lat.
będzie. Jak na
razie są żale,
Debata cieszyła się
ogromnym zainteresowa- pretensje do jednej i drugiej gruniem. Sala konferencyjna py – mówi Teresa Iwanowska.
szpitala wypełniona była – Myślę, że nie jedno jeszcze takie
po brzegi. Wśród uczest- spotkanie powinno się odbyć. Jak
ników pojawili się m.in. na razie zbliżają się wybory. Co
obecni zarządcy targo- będzie po nich? Nie wiadomo.
W spotkaniu uczestniczyła też
wisk, czyli Bogusław KępińDanuta
Wójcik, przewodnicząca
ski i Kazimierz Wilk, oraz
zaproszony przez kupców grupy kupieckiej przy Stowarzyna spotkanie Jerzy Lenard, szeniu Wspólne Miasto.
– Nie możemy cały czas stać
zastępca prezydenta Jeleniej
po
dwóch stronach bar ykady,
Góry. Mimo założeń spotkania, nie
udało się wypracować wspólnych potrzeba jest dyskusja i wspólna
pomysłów na przyszłość jelenio- koncepcja. W tej chwili większość
górskich kupców, którzy nie kryli kupców uważa, że powołanie
spółki, dzięki której moglibyśmy
rozczarowania.
Jak na razie nie udało się ustalić sami sobą zarządzać jest koncepnic. – Strony są podzielone i jeżeli cją dobrą. Pierwszą koncepcją,
tak będzie jak do tej pory, to ryne- jaką złożyliśmy do prezydenta,
czek się po prostu rozpadnie. Nie gdzie podpisało się 220 kupców
ma wspólnoty. Jedni są za tym była koncepcją zarządzania przez
żeby rynek był prowadzony przez miasto, ale zastępca prezydenta i
kupców, inni są przeciw. Jedni władze miasta przekonują, że ta
forma jest zła i się nie sprawdziła.

LEKCJA JAK U SHERLOCKA HOLMES’A

Fot. Angela

cudy majątek.
Pa n G r ę b o s z
złożył do nas
pismo, i my w
t ym t ygodniu
na to pismo mu
odpowiemy. Nie
uchylamy się od
odpowiedzialności za swoją
własność, ale w
tym przypadku
my nie zawiniliśmy – dodaje.

(Angela)

Kto jest winien? Oto zagadka nie do rozwiązania.

Emocje bez konkretów

Plus Roku!

19 marca w Galerii Skene w
foyer Teatru im. C. K. Norwida
odbędzie się wernisaż wystawy
Kacpra Kowalskiego, laureata
ubiegłorocznego Word Press Photo
(drugie miejsce w kategorii Arts&Entertaiment). W Jeleniej Górze
autor pokaże zestaw fascynujących
zdjęć lotniczych wykonanych z
perspektywy paralotni.

NAJGROŹNIEJ POD NICZYJĄ LATARNIĄ

Tajniki działania policji
kryminalnej i największe
zagrożenia, m.in. osób
starszych poznali w
minioną środę uczniowie pierwszych klas
gimnazjum z Zespołu
Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej
Górze.
Wzięli udział w nietypowych zajęciach z języka
angielskiego połączonych z
prelekcją policji. Wszystko z
wykorzystaniem interaktywnej tablicy w multicentrum w
jeleniogórskim Dolnośląskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczy-

cieli. – Chcemy
zaprezentować, w
jaki sposób praktycznie można
realizować wymagania nowej
podstawy programowej, również z wykorzystaniem sprzętu i wszystkich
m o ż l i wo ś c i ,
które oferuje multicentrum – mówi
Renata Sigrist, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Rzemiosł
Artystycznych i doradca metodyczny
do języków obcych przy DODN-ie.
Była to lekcja powtórzeniowa, na
której uczniowie ćwiczyli angielskie
słownictwo dotyczące przestępczo-

Prelekcję multimedialną z ramienia policji poprowadzili mł. asp. Danuta Razmysłowicz, specjalista
ds. prewencji kryminalnej wydziału prewencji i asp. szt. Wacław Lesik, kierownik ogniwa techniki
kryminalistycznej wydziału kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

ści i
wyglądu zewnętrznego.
Celem jest zachęcenie młodzieży
do praktycznego wykorzystania
wiedzy z różnych dziedzin, którą
zdobywają na zajęciach. Pojawiło
się troszeczkę chemii. Uczniowie
stworzyli portrety pamięciowe na
podstawie wysłuchanych informacji
w języku angielskim. Wysłuchali też
krótkiej pogadanki, którą poprowadzili pracownicy policji.

(Angela)

Ja uważam, że pomysł spółki jest
dobry, dla nas nie ma innego wyjścia – mówiła Danuta Wójcik.
Iwona Rypińska, która prowadzi działalność na ryneczku
przyznała, że przyszła, bo chciała
usłyszeć jakieś propozycje rozwiązań obecnej sytuacji.
– Ważniejsze są wybory, racje
t ych, którzy są u władzy i na
ryneczku i w urzędzie, dlatego
spotkanie nie przyniesie nic nowego – mówi Iwona Rypińska. Moim
zdaniem jeśli prezydent obiecuje
nam umowy na dwadzieścia lat i
możliwość utworzenia spółki, to
powinniśmy to wykorzystać. Lepiej mieć umowę na dwadzieścia
lat niż na trzy. Prowadzę
działalność, z tego żyję i
wydaję moje pieniądze.
Jeśli jest szansa że
przez dwadzieścia
lat będę płaciła
mniej, to jestem za.
Jerzy Lenard, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry
podsumował, że podczas spotkania udało się mimo wszystko
coś wypracować. Pierwszą kwestią
jest utrzymanie dotychczasowych
zarządców na funkcjonujących zasadach, drugą wybór przedstawicieli
na spotkania z prezydentem, który
jest dysponentem tego terenu.

– Już cztery takie spotkania się
odbyły z kupcami, w tym tygodniu
będzie zorganizowane spotkanie z
przedstawicielami spółki kupieckiej, później wybieramy się na
wizytę studyjną do Krakowa, żeby
porozmawiać i posłuchać tych,
którzy prowadzą działalność przez
wiele lat w innej formule prawnej,
niż jest to w Jeleniej Górze – mówi
zastępca szefa miasta.

Angelika Grzywacz

Fot. Angela

Na c z t e r o m i e s i ę c z n e a u t o
marki KIA uliczna lampa, która
złamała się tuż przy podłożu
z powodu korozji, spadła 28
lutego po godzinie szesnastej.
Wcześniej syn właścicieli pojazdu wrócił z zakupów i zostawił
samochód między blokami.
Wkrótce dowiedział się, że na
„jakiś” pojazd spadła lampa.
Stanął jak wr yt y, kiedy skonstatował, że uszkodzone zostało
auto jego rodziców.

– Jesteśmy odpowiedzialni za
stan latarni przy pasach dróg
publicznych, natomiast w tym
przypadku jest to droga wewnętrzna spółdzielni – usłyszeliśmy od
Jerzego Bigusa, zastępcy dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jeleniej Górze.
– Sprawdziliśmy tą sprawę w
ewidencji gruntów i okazało się,
że grunt, na którym stała latarnia
należy do 361 lokatorów, wśród
których czołowym współwłaścicielem jest Jeleniogórska Spółdzielnia
Mieszkaniowa – mówi Dorota Więcek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.
Zatelefonowaliśmy do Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkanio-

5
Fot. Archiwum

Na nowy, zaparkowany przed blokiem samochód państwa
Gręboszów z ulicy Kiepury spadła uliczna lampa, która
wybiła tylna szybę i uszkodziła karoserię. Kto zwróci poszkodowanym koszty naprawy? Miasto odbija piłeczkę z JSM
zrzucając na siebie odpowiedzialność za stan latarni.

8 marca 2010 r.

Zarządca ryneczku Kazimierz Wilk przysłał nam pisma, w których podkreśla, że debata nie
miała mieć charakteru oficjalnego, a zastępca prezydenta nie był zaproszony. Mimo sugestii,
że jest osobą niepożądaną, nie opuścił sali. Tymczasem kupcy podkreślają, że to oni zaprosili
zarówno Jerzego Lenarda jak i media, aby zadbać o jawność przebiegu spotkania.
Do kolejnego pożaru budynku stacji w Sobieszowie
doszło w miniony wtorek
wieczorem. Paliło się mieszkanie na pierwszym piętrze
oraz część poddasza. Sprawcami byli ci sami bezdomni,
którzy zaprószyli ogień dwa
tygodnie temu.
O płonącym budynku strażaków
zaalarmowali lokatorzy, którzy przed
przyjazdem ratowników sami opuścili
lokale. Akcja gaszenia płomieni trwała
ponad trzy i pół godziny. Na miejsce
przyjechały trzy jednostki ratowniczogaśnicze z Jeleniej Góry oraz ochotnicy
z Sobieszowa. Mimo ich natychmiastowego działania spłonęły kuchnia i
pokój na pierwszym piętrze oraz część
poddasza. Tym razem nie udało się
zatrzymać sprawców podpalenia czy
zaprószenia ognia.
– Jak ustalili nasi strażnicy oraz z
rozmów z lokatorami wynika, że sprawcami pożaru najprawdopodobniej byli ci
sami bezdomni, którzy zostali zatrzymani dwa tygodnie temu podczas pożaru

Ogniste fatum
nad stacjami
tego samego budynku: Jan S., Andrzej
L. i Teresa S., którzy zostali zaproszeni
przez najemcę jednego z lokali, Romana
D. – mówi Grzegorz Rybarczyk, rzecznik
Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.
Poza strażakami i strażnikami na
miejsce przybyli też pogotowie gazowe
i policja. Funkcjonariusze prowadzą
dochodzenie w tej sprawie, które ma
ustalić rzeczywistą przyczynę pożaru.

(Angela)

Pożar
w Szklarskiej
Dolnej
Także we wtorek doszło do zapalenia się
dworca PKP, ale tym razem w Szklarskiej
Porębie Dolnej. Ogień w opuszczonym
budynku, w którym płonęły śmieci ugasiły
dwie jednostki: jedna z PSP i ochotnicy.

6
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Niech żyje francuski!

7

ZSO nr 1 cyklicznie organizuje
dni poświęcone danemu językowi
nauczanemu w szkole. Francuski jest
szczególny. – Uczę się go od roku, bo
bardzo mi się podoba. W domu często
rozmawiam z tatą, który mówi
po francusku - mówi Sonia
Gumińska z I klasy I LO. Placówka jest jedyną tego typu
w mieście, która naucza
języka Moliera zarówno
na poziomie gimnazjalnym jak i
licealnym.
Jest to
tak-

Dominique Moreau bardzo
ceni Polskę i Polaków.

Aux Champs-Elysées
w chóralnym śpiewie
gimnazjalistów.
pokazu mody przygotowanego przez
miejscowego kreatora Monsieur Le
Ponpon (Michał Klementowski), a
także żywiołowego kankana prosto z
kabaretu Moulin Rouge.
Paweł Domagała, dyrektor ZSO nr
1, podziękował wszystkim za przygotowanie tego święta, które
dało do zrozumienia wielu,
że nie tylko język angielski jest mową, której warto się
nauczyć.

Sonia Gumińska z koleżankami.
R

Nagroda niespodzianka dla pierwszej osoby, która 09.03.2010 o godz. 10.00
przyjdzie do redakcji, mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2
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ul. Jagiellońska 29/U1, 58-560 Jelenia Góra - Cieplice
tel./fax 075 755 71 40
kom. 607 720 825
e-mail: phu.many@wp.pl
R

Szczęśliwi posiadacze przestronnych kuchni, dumni właściciele mebli tworzonych na
wymiar, skromni użytkownicy niewielkich
przestrzeni, a także przelotni bywalcy mikroskopijnych kuchenek - wszystkich łączy
jeden, nigdy do końca nierozwiązany problem maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni, a zwłaszcza - przestrzeni
w szafkach narożnych. Każdy z nas może z
łatwością przypomnieć sobie chwile, gdy w
poszukiwaniu garnka, pokrywki, czy miski,
sięgnąć musiał w końcu do narożnej szafki.
Ze względu na jej wyjątkową głębokość,
ilość kuchennych utensyliów, przez jakie musimy się przedrzeć, by wydostać te w danej
chwili potrzebne, jest zaskakująco duża i niestety zwiększa się z biegiem czasu. Czy jest
sposób na to, by w pełni wykorzystać potencjał szafek narożnych? Jedną z propozycji jest
mechanizm półek LE MANS (PEKA), oparty
na systemie prowadnic, wiodących płynnie
na zewnątrz szafki dwie proﬁlowane półki,
podparte w dwóch miejscach, co sprawia, że są one w stanie wytrzymać obciążenie nawet do 20kg każda. Dzięki specjalnemu systemowi znajdującemu się pod półką, każda z
nich „wyjeżdża” za zewnątrz ukazując nam bogate wnętrze szafki narożnej, w której zostały
umieszczone. Możemy zmieścić w nich nie tylko
drobne miski, sitka, czy pokrywki, ale i ciężkie
garnki, słoje lub masywniejszy sprzęt AGD. Kolejnym rozwiązaniem jest zaawansowany system
MAGIC CORNER COMFORT (również ﬁrmy
PEKA). W systemie tym półki również wysuwają
się bez problemu pokazując nam ukryte w szafce narożnej akcesoria. Po otwarciu drzwiczek
wystarczy tylko złapać uchwyt ramy i gładkim
ruchem wyciągnąć przednie kosze odchylając
je w bok. W tym samym czasie tylne pojemniki
przesuwają się na miejsce przednich. Możliwość
wysunięcia tylnych koszy na zewnątrz szafki na
niezależnych prowadnicach z systemem cichego
domyku to niewątpliwa innowacja. Dzięki temu
systemowi mechanizm zamyka się bezgłośnie,
co zwiększa komfort użytkowania szafki. Więcej
informacji o systemach wysuwnych do mebli kuchennych znajduje się na stronie www.peka.pl
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Kankan w wykonaniu
młodzieży z ZSO nr 1

Bogate wnętrze szafki narożnej

Fot. Konrad Przezdzięk

Scena z „Czerwonego
kapturka”.

że przedmiot nauczania w też okazja, aby posłuchać zwierzeń
II LO im. Norwida w Ciepli- Dominique Moreau, Paryżanina, który
od kilku lat mieszka w Jeleniej Górze.
cach.
Dziś większość jeleniogór- Francuz – oczywiście w swoim ojczyskich „frankofonów” gimna- stym języku – opowiedział o swojej
zjalistów i licealistów mogła fascynacji Polską.
Po przerwie, podczas której była
pochwalić się znajomością
francuszczyzny, a także kultu- okazja do skosztowania francuskich
ry krajów, gdzie francuski jest specjałów oraz obejrzenia wystawy
językiem urzędowym. Dzięki uczniowskich prac o francuskiej tewysiłkom romanistek pra- matyce, nastąpił program artystyczny.
Oklaskiwano znacujących
w „Ż e ro mi e ”: NIE TYLKO JĘZYK ANGIELSKI ne wielu przeboje.
Trzecioklasiści z
Barbary Macugi,
JEST MOWĄ, KTÓREJ
francuskiej gruBeaty WieromiejWARTO SIĘ NAUCZYĆ.
Wojdak i Magdapy gimnazjum
leny Zielińskiej,
zaprezentowali
udało się zorganizować kilka przezabawną inscenizację bajki Charciekawych wydarzeń zwią- lesa Perrault „Le
zanych z francuskim.
Petit Chaperon
W potyczkach języko- Rouge” (Czerwych wyższość okazała wony Kapturek).
grupa uczniów z ZSO nr
Nie mogło za1. Starli się oni
braknąć
z reprezentantami cieplickiego
Norwida. Była

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Po francusku mówił w miniony piątek Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej
Górze. Potyczki językowe, spotkanie z Francuzem i spektakl pełen akcentów nie tylko z
Francji, ale także z Belgii i Kanady, krajów częściowo francuskojęzycznych – to dowód,
że mowa znad Sekwany ma się w stolicy Karkonoszy całkiem nieźle.
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GŁOSEM LEWICY

OKIEM RADNEGO

– Pan radny (tu padło nazwisko) ma wyjątkowo słaby wzrok i mierny talent – ripostował
„merytorycznie” dr Marek Obrębalski, podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Uchylamy
się od oceny, czy jest stosownym wypominać komuś noszącemu mocne szkła, że ma nienajlepszy wzrok, niezależnie od kontekstu. Niech to ocenią Czytelnicy. Zwracamy tylko
uwagę, że dla ekonomii czasu (a Pan Prezydent jest przecież ekonomistą, specjalistą od
samorządów), byłoby lepiej, gdyby na pytania radnych odpowiadać wprost, a nie udawać
okulisty-amatora-chałupnika.
Co Pan Prezydent zamierza
Radni przywykli już do tego
typu odpowiedzi, bo trzy lata Pan zrobić, by spełnić choćby kilka
Prezydent trenuje ten styl. Kiedy swoich obietnic wyborczych? Przyradny I. Łojek spytał o kwestie pominamy, że w toku kampanii
zasilania elektrycznego, otrzymał mawiał, że „inwestorzy czekają
odpowiedź na temat… energetyki na rogatkach, aż się zmieni władza”, a jak ją
cieplnej. Gdy
przejmie M.
zwrócono
DOCHODZI JUŻ DO TEGO,
Obrębalski, to
Prezydentowi
ŻE NIEKTÓRZY BARDZIEJ
wtedy przyuwagę, że na
jego stronie UPARCI RADNI TRZYKROTNIE p ł y n i e f a l a
internetowej SKŁADAJĄ INTERPELACJĘ W inwestorów,
dwa miesiące TEJ SAMEJ SPRAWIE, LICZĄC która jak tsuNA TO, ŻE „DO TRZECH
nami ogarnie
po mianowaniu Miłosza RAZY SZTUKA” I ZA TRZECIM Jelenią Górę
Sajnoga swo- RAZEM PADNIE ODPOWIEDŹ o g r o m e m
obfitości.
im zastępcą,
NA PYTANIE ZADANE, ALE
Póki co NIE
nadal widnieMAŁO KTO DOCZEKAŁ
POJAWIŁ SIĘ
je anons, że
SIĘ TAKIEGO SKUTKU.
ŻADEN INw kręgu M.
WESTOR O
Sajnoga znajdują się ludzie niekompetentni, CHARAKTERZE WYTWÓRCZYM,
a i on sam jest niewiarygodny, bo trudno uznać kolejne sklepy
a wszystko to umieszczono w za objawienie.
Co Pan Prezydent zamierza
zakładce „aktualności”, to Pan
Prezydent odpowiedział, że to zrobić, by uniknąć katastrofy w
jest zwykłe czepianie się słów i dziedzinie turystyki? Niedługo
że aktualności na jego stronie są Jelenia Góra będzie określana,
jako „miasto, które leży niedaleko
nieaktualne.
Dochodzi już do tego, że nie- Karpacza, gdzieś koło Podgórzyktórzy bardziej uparci radni trzy- na…”, bo tam się pojawiają turyści,
krotnie składają interpelację w tej a nie w „Perle Karkonoszy”. Pan
samej sprawie, licząc na to, że „do Prezydent pojechał swego czasu
trzech razy sztuka” i za trzecim do Brukseli, by tam – jak mówiorazem padnie odpowiedź na pyta- no – promować Dolinę Pałaców i
nie zadane, ale mało kto doczekał Ogrodów. Ale… jedyny z tej Doliny
się takiego skutku. Skutek jest pałac w mieście, to Paulinum. Inne
więc taki, że teraz wypada czekać – Wojanów, Karpniki, Mysłakowina koniec kadencji, by funkcję ce, Dąbrowica, Łomnica i kolejne
Prezydenta przejął ktoś kto czy- – to pałace powiatu ziemskiego.
t a pyt ania ze zrozumieniem, Równie dobrze Zagłoba mógłby
przynajmniej na tyle, by na nie promować Niderlandy.
Chyba że chodzi o to, iż Pan
odpowiedzieć.
A my korzystając z prasowej Prezydent buduje swój własny
okazji chcemy zadać kilka pytań dwór. Początki tej konstrukcji
j u ż w i d z i my. W p o p r z e d n i ej
publicznie.

kadencji nie było Wydziału Promocji, teraz jest sześcioosobowy
i można uznać, że zajmuje się
głównie promocją Prezydenta
Miasta. Poza tym jest osobista
asystentka (tego też nie było)
i osobist y doradca (i jego nie
było w żadnej z minionych kadencji). Urząd rośnie w siłę, bo
jego załoga liczy już ponad 320
osób, prawie setkę więcej, niż 4
lata temu. Co z tego wynika dla
Miasta? – odpowiedzi prosimy
wysłać na adres Redakcji.

Pierwsza rocznica nawiązuje
do niespotykanego, i to nie tylko
w krajach dawnego demoludy,
ruchu powstałego nie tylko dla
obrony praw pracowniczych, ale
wszelkich wolności. Młodsze pokolenie nie pamięta tych wydarzeń,
strajków, protestów społecznych,
które miały też miejsce w naszej
Jeleniej Górze.
Miałem wtedy siedem lat i fragmentarycznie pamiętam tamte
wydarzenia. Pamiętam jak strajko(ts) wała załoga Celwiskozy i jak żony
pracown i ków, w
t ym moja
Problemów moc
mama z
Na pytania o przyszłość pada ogólnikowa
m o i m
odpowiedź, że będzie – oczywiście – piękbratem i
na, bo „wystąpimy o środki…”, „planujemy
ze mną,
podjęcie…”, „aplikujemy o wsparcie…”.
przynosiły
na bramę
Ale kiedy już padają konkretne pytania, to
żywność
Pan Prezydent jawi się jak MŚwU (Mistrz
dla strajŚwiata w Unikach). Kiedy radni spytali – w
k uj ą c yc h .
kontekście tejże właśnie przyszłości – ile
Kto pamięnowych miejsc będzie w żłobkach, to okata o jakie
postulat y
zało się, iż nie ma diagnozy takich potrzeb.
walczono?
Kiedy spytali – jaki jest plan parkingów dla
Było to
autobusów turystycznych, to otrzymali
m.in. prapisemną odpowiedź, że takiego planu nie
wo do zrzema i nikt nie zamierza się tym zająć (a
szania się,
p r awa d o
obliczono, że w Jeleniej Górze jest raptem
wolności
15 (!) miejsc do parkowania autokarów
słowa oraz
turystycznych). Kiedy poprosili o program
dostępu
turystyczny dla Jeleniej Góry, to otrzymali
do kontrozapowiedź, że „odbędą się warsztaty w tej
l owa nyc h
przez pardziedzinie”. Ale termin minął, warsztatów
tię mediów,
nie było i Prezydentowi wydaje się zapewne,
zwiększeże problem przysechł. Czy aby na pewno?
nie wsparcia dla osób

Poetycka konkurencja!
Czterdziestu trzech wykonawców ze szkół gimnazjalnych z
miasta i powiatu jeleniogórskiego spotkało się w minioną
sobotę w Młodzieżowym Kultury „Jelonek”, aby walczyć o
awans do kolejnego etapu 55. Konkursu Recytatorskiego i
Poezji Śpiewanej.
konkurs trwał około trzech godzin, a
doliczyć trzeba jeszcze czas na przerwę
i obrady jury (pod przewodnictwem
Wiesławy Siemaszko-Zielińskiej), które
miało twardy orzech do zgryzienia. Było
bowiem kogo nagradzać i wyróżniać.
Jeleniogórzanie potwierdzili swoją
formę sprzed tygodnia a Jakub Mieszała, laureat miejskiego etapu, znów
rozśmieszył wszystkich interpretacją

Klaudiusz Leśniak w songu Brela „Nie
opuszczaj mnie” (Ne me quitte pas).
Wysoki poziom potwierdziły laureatki
edycji miejskiej: Gabriela Kowalewska,
Agata Mamzer oraz Angelika Soliło. Mo„Tremy” Załuckiego.
Ale ten sam wiersz, choć zupełnie gła się podobać Joanna Faryno z Kowar.
inaczej, mówił Piotr Gajek z Mysłakowic. Ta niepozorna dziewczyna głosem jak
dzwon
Świetną interpretacją „Narkotyków”
Rybowicza błysnął Emil Rogowski z
Janowic. Zasłużone brawa dostał Jakub
Cieniawski z Łomnicy za wykonanie
prześmiewczego wiersza „Hipochondryk” Załuckiego. Krzysztof Gilowski z Mysłakowic bardzo
ekspresyjnie mówił utwór „Na
noże” Tuwima.
A w poezji śpiewanej
znów fantastycznie wypadł jeleniogórzanin

Fot. Konrad Przezdzięk

Ci, którzy przed tygodniem wygrali
miejskie eliminacje, nie mieli łatwo.
Okazało się bowiem, że konkurencja
w postaci koleżanek i kolegów ze szkół
z Karpacza, Janowic Wielkich, Kowar,
Mysłakowic, Starej Kamienicy i Łomnicy
świetnie przygotowała się do konfrontacji i zaprezentowała kilka świetnych
wykonań wartych czołowych lokat.
Mimo absencji kilku uczestników

Rok 2010 jest bogaty w jubileusze doniosłych wydarzeń,
które odmieniły nasz kraj
oraz znacząco wpłynęły na
świat. Mam tu na myśli 30lecie NSZZ „Solidarność”
oraz 20-lecie samorządu
terytorialnego.

Emil Rogowski, Zuzanna Grzelak, Justyna Halama, Gabriela Kowalewska, Marek
Witkowski, Klaudiusz Leśniak, Jakub Mieszała

wychowujących dzieci, skrócenie
wieku emer ytalnego, reforma
służby zdrowia oraz wolne soboty.
Wszystkie 21 postulatów zostało
wpisane na listę UNESCO Pamięć
Świata.
Bez tych elementów nie wyobrażamy sobie naszego życia. Dla
młodego pokolenia jest to historia,
dla wielu z nas jeszcze element
naszego życia, naszych doświadczeń, często tragicznych wyborów
i aktów pełnych poświęcenia.
Dziesięć lat później miły miejsce
pierwsze demokratyczne wybory,
utworzono struktury samorządu
terytorialnego z wyborem radnych a od 1998 roku burmistrzów i
prezydentów miast. Jednoznaczne
odrzucenie poprzedniego obcego
ustrojowo, było impulsem dla
innych krajów do zmiany systemu
komunistycznego a dla demokratycznej części Europy, znakiem że
Polska do nich powraca.
Dwudziesta rocznica samorządu w Polsce to doskonała okazja
do refleksji. Uświadomienia sobie,
jak wiele już w tej dziedzinie
osiągnęliśmy, ale też postawienia
paru zasadniczych pytań, czy
wszyscy nauczyli się korzystać z
tych zdobyczy demokracji? Czy
wykorzystujemy szanse jakie ona
stwarza? A jeśli nie to dlaczego?
Wcześniej walczyliśmy o prawo
do wolnych wyborów i zrzeszania
się a dziś w wyborach uczestniczy
30-40 procent osób i nie wiem co
jest bardziej zasmucające to, że
nie jest to nawet połowa z nas
która poczuwa się do tego prawa
względem naszej małej ojczyzny,
czy to że niektórzy odczytują to
jeszcze jako sukces, bo przecież
zawsze może być gorzej.
Za zachodnią granicą w ostatnich wyborach udział wzięło
„skandalicznie” mało osób, to
„mało” to było 70 procent i od razu
rozgorzała ogólnokrajowa debata
czy jest to wynikiem utraty zaufania obywateli do władzy. W takim
przypadku gdzie my jesteśmy i
zaśpiewała przejmująco „Jaskółkę”
Stana Borysa. Kilka wykonawczyń
(Ewelina Szklarek, Sandra Wolska i
Martyna Dukowicz) wybrały piosenki z
wdzięcznego, ale niełatwego repertuaru
Edyty Geppert. Brawa należą się duetowi
z Łomnicy. Julita Halama i Marek Witkowski z pomysłem zaśpiewali piosenkę
„Brzydcy”.

(tejo)

Nagrodzeni,
wyróżnieni
W kategorii recytacji do eliminacji regionalnych awansowali Jakub Mieszała, Emil
Rogowski oraz Zuzanna Grzelak – laureaci
pierwszego miejsca ex aequo. Drugą lokatę
wywalczyli: Krzysztof Gilowski, Łukasz
Szybałdin, Michał Sękowski i Piotr Gajek.
Anastazja Łozowska, Katarzyna Smalec, Patrycja Fościak, Jakub Cieniawski, Szymon
Zieliński, Karolina Kurpiel, Patryk Łuczak,
Joanna Kostuń oraz Justyna Tarnowiecka
otrzymali wyróżnienia.
W kategorii poezji śpiewanej wygrali: duet
Julita Halama i Marek Witkowski, Gabriela
Kowalewska i Klaudiusz Leśniak. W nagrodę pojadą na kolejny etap do Bolesławca.
Drugie miejsce przypadło Julicie Halamie i
Markowi Witkowskiemu, trzecie – Angelice
Soliło oraz Karolnie Więcek. Joanna Faryno,
Martyna Dukowicz, Agata Mamzer i Natalia
Lis zdobyli wyróżnienie. Gratulujemy!

komu my ufamy?
Oczywiście większość z osób,
które nie uczestniczenie tylko w
wyborach ale przede wszystkim
w życiu społecznym, kulturalnym
itd. twierdzi iż nie ma na kogo
głosować, ich głos nic nie zmieni,
że nie ma to większego sensu
itd. Jest to złe myślenie i historia
ostatnich lat pokazała już wiele
razy jak bardzo błędne.
W latach osiemdziesiątych wiele
osób pukało się w głowę, jak ktoś
mówił że trzeba tak zrobić aby
każdy miał paszport w domu,
mógł swobodnie podróżować,
swobodnie bez strachu mówiąc
na każdy temat. A w ciągu 20 lat
jak się to zmieniło?
Dziś nie ma ZSRR, NRD i wielu
innych krajów. Dziś możemy
swobodnie podróżować i to bez
paszportu, nie ma przejść granicznych, cenzury i kartek na
żywność, buty czy słodycze. Wielu z nas pamięta czasy, gdy na
przystankach nie było rozkładów,
tylko informacja, jaki autobus się
zatrzymuje. A kiedy? Jak Bóg da i
partia pozwoli. Obecnie nie tylko
rozkłady są na przystankach, to
jeszcze mniej więcej się sprawdzają. I to nie wzbudza euforii, lecz
jest czymś zupełnie naturalnym i
oczywistym.
Stopniowo nastaje czas kolejnego młodego pokolenia, dla którego autobus zawsze przyjeżdża
o czasie, a z koleżanką z klasy
która mieszka w Australii można
porozmawiać przez skype’a.
Dla nich to, o czym mówimy,
jest jedynie wydarzeniem z podręcznika historii. Dlatego w 30.
rocznicę powstania „Solidarności”
mówi się o jej wielkości niemal
wyłącznie w czasie przeszłym.
Ale spełnienie tej idei solidarności będziemy dopiero wtedy, gdy
zlikwidujemy biedę, niesprawiedliwość, akt ywnie weźmiemy
sprawy w swoje ręce i skorzystamy
ze zdobyczy demokracji.

Hubert Papaj (ts)

Sposób na przemoc
Przepychanki, bójki czy obrażanie to najczęstsze formy
przemocy w Szkole Podstawowej
nr 15 w Sobieszowie. Placówka
postanowiła z nimi walczyć jeszcze w zarodku poprzez włączenie
się do czwartej edycji społecznego
programu „Szkoła bez Przemocy”. Efekty są widoczne. Koordynatorem jest Justyna Graczyk, wychowawczyni świetlicy szkolnej
oraz lider opieki i wychowania.
– Każda szkoła była zakwalifikowana do tego programu na
zasadzie deklaracji i zgłoszenia.
Włączając się do „Szkoły bez
przemocy” musieliśmy zadeklarować wypełnienie co najmniej
czterech spośród jedenastu zadań
– mówi. „Piętnastka” podjęła się
zorganizowania w czerwcu „Dnia
bez przemocy”, przez cały czas
prowadzone są mediacje rówieśnicze, koordynatorka wzięła też
udział w dwudniowych warsztatach makroregionalnych, które
odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Zdobytą wiedzę dotyczącą
budowania partnerstwa szkoły
i rodziny Justyna Graczyk do
końca maja br. przekaże nauczycielom z jej szkoły i placówki
zaprzyjaźnionej.

(Angela)

ROZMAITOŒCI

WIDZIANE Z DYSTANSU

Czech (nie wszystko)
potrafi!
Ostatnio coraz częściej docierały zimowe szaleństwo w pełni.
Sprawdziłem na mapie: tam
do mnie pochwały warunków narciarskich w lub na (proszę wybrać Karkonoski Park Narodowy też
bardziej osobiście odpowiadające) jest i jego przez europejskie organy
Malej Upie. Wychowany na wspania- ustalone ograniczenia też powinny
łości tychże w Karpaczu i Szklarskiej obowiązywać. Mimo to jest nieco
Porębie postanowiłem przeprowa- inaczej. Trasy zjazdowe, trasy biegowe, wszystko jest. Nawet busiki z
dzić porównawczą wizję lokalną.
Dzień był pogodny, a ostatnie koszami na narty dowożą chętnych z
przedwiosenne opady śniegu odległe niżej położonych miejscowości. Niby
o dni parę. Szosa na Okraj dość przy- tak blisko, a tak daleko.
Trochę przykro robi się wokół serstępna i wskazująca na podejmowanie wysiłków w celu jej odśnieżenia. ca. Gdzie tam wspaniałym JakuszyDotarcie na szczyt nie było związane com do tego świata! Jednak jednego
z przymusem zakładania łańcuchów Czesi nie potrafią, a no robić dobrej
ani z poważnym narażeniem życia. reklamy. Szyldy mało krzykliwe i
Tak więc już po 30 minutach od jakby mniej kolorowe i pstrokate,
wyruszenia z Jeleniej Góry znalazłem jakiś obcy porządek graficzny.
Wiadomo, że dobrze zjeść w Czesię na miejscu, gdzie jeszcze nie tak
dawno stała budka straży granicznej. chach to problem. Już parę razy próTych, którzy kiedyś tam byli, nie bowałem, ale bez powodzenia. W ten
muszę przekonywać do uroków tego piękny zimowy dzień nie chciałem
miejsca. Po polskiej stronie przydroż- ryzykować kolejnego rozczarowania
ny bar PTTK z niezbyt urozmaiconą kulinarnego. Postanowiłem sprawoferta i dwoma samochodami na dzić jeszcze jedną rzecz – mocno
parkingu, parę opuszczonych przez chwaloną kawiarnię w Kamiennej
wojsko pięknych domów nadających Górze. Może to atmosfera schyłku
się prawdopodobnie na pensjonaty. zimy, ale sama miejscowość nie
Spokój, piękne widoki i natura, zachwyca, a musiałem ją dość dokładśniegu dowoli, a wokół tylko wiatr nie zwiedzić, bo trafić do Leszka nie
jest tak łatwo.
huczy. Tylko tuAle jak już
rystów pieszych
CHCESZ WYSZALEĆ SIĘ
i zmotoryzowa- NA NARTACH, TO JEDŹ DO znalazłem trudu
nie żałowałem.
nych brak, że o
SĄSIADÓW Z POŁUDNIA
Wnętrze zaskanarciarzach nie
(GRANICA ZNIESIONA).
kujące, jakiego
MASZ OCHOTĘ DOBRZE
wspomnę.
I ORYGINALNIE ZJEŚĆ?
nikt by się tamże
Czyli zabiegi
kierownictwa SPRÓBUJ NIE U SĄSIADÓW, nie spodziewał.
ALE W INNYM MIEŚCIE.
Pan Leszek
Karkonoskiego
uśmiechnięty,
Parku Narodowego przynoszą efekty i natura karta interesująca, a na talerzu danie jest niszczona przez człowieka, nia smaczne choć inne od standardu.
ale coś samotna i przez nikogo nie Ogólna ocena – duże brawa, bo i rapodziwiana. Tak więc zamiar pozo- chunek też nie wzmaga pertraktacji z
stawienia jej dla potomnych jest w bankiem. I znów trochę przykro robi
się wokół serca. Gdzie tam gastronom
pełni realizowany.
Ponapawałem się tym spokojem ze Stolicy Karkonoszy do poziomu
i napatrzyłem na naturę zakonser- prowincjonalnej i zapomnianej
wowaną dla prawnuków ale przecież przez turystów kuchni kamiennozachwalono jakość narciarskich górzańskiej!
Jest też pozytywny morał z tej
szaleństw. Zapytana w barze PTTK
pani wysłała mnie na czeską stronę opowieści. Znaczy, że można dobrze,
tylko trzeba wiedzieć jak i chcieć.
(200 metrów).
Tam jakby Karkonoski Park Na- Udaje się aby przybysz był zadowolorodowy nie istniał. Szosa w pełni ny i przyjechał ponownie. Ja zrobię
odśnieżona i bez dziur ale za to z to na pewno, bo to tylko czterdzieści
chodnikami, ratrakowe taksówki minut od Jelonki. Mało tego – chętnie
wożą liczną publiczność po okolicy, powiozę tam moich gości.
wyciągi pracują, parkingi przed knajPaweł Kucharski
pami i pensjonatami pełne – słowem

PLOTKI
I FAKTY
Prezydent w rozjazdach

Już dwie czwartkowe konferencje prezydenta miasta, które
miały być cyklicznym i stałym
punktem każdego tygodnia,
zostały odwołane. Powód: delegacje. Raz prezydent Marek
Obrębalski był w Międzyzdrojach na spotkaniu szefów miast
polskich, a drugi raz – także – w
„podróży służbowej”. Oczywiście
bilans musi być na zero, więc
prezydent spotkał się z dziennikarzami w innym terminie i
zawsze w dobrej roli ojca miasta.
Raz – o czym informowaliśmy –
dał prezenty trojaczkom, a drugi
raz – o czym donosimy dziś
– obdarował jeleniogórskich
olimpijczyków z Vancouver. W
perspektywie nie będzie chyba
kogo obdarować, więc prezydent
wróci do czwartkowej tradycji
konferencyjnej.

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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– Tak się tu rozglądam i w lewo
i w prawo.

Przystanek „kultura”

Zastępca prezydenta Miłosz
Sajnog dał jednostkom kultury
w mieście możliwość zaopiekowania się częścią reklamową
niektórych wiat przystanków
autobusowych. Placówki mogą
tam wieszać swoje afisze i inne
zapowiedzi anonsujące najnowsze wydarzenia. Świetnie! Z
początku był kłopot z takim „podarunkiem”, bo w jednostkach
kultury nie bardzo było komu
wieszać. Kiedy ten problem
rozwiązano i „coś” powieszono,
kalendarz raptem przyspieszył i
część propozycji się zdezaktualizowała. I tak oto na przystanku
„Teatr” mamy „Scrooge’a Opowieść Wigilijną”, która wróci
dopiero na nadchodzące Boże
Narodzenie, czyli za 10 miesięcy. Oszczędność oczywista:
wówczas nie będzie trzeba nic
wieszać, bo afisz już jest.

– To byłaby idealna wieś…

– tylko te zabójcze markety…

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

Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose, działacze ekologiczni, liderzy Międzynarodowej
Koalicji Ochrony Polskiej Wsi. Więcej na stronie 14

anzol

OKIEM NACZELNEGO

Magia
migawki
Fotografia miewa moc magiczną.
Nie tylko zatrzymuje chwilę na czas
znacznie dłuższy i ograniczony
jedynie trwałością materiału światłoczułego (jak dotąd to 170 lat), lecz
także pozwala na budowanie więzi
międzyludzkich. Również sprzyja
poznawaniu bliźniego. Nie tylko
poprzez „obiektywne” spojrzenie
obiektywu, który pokazuje subiektywną „nagą” prawdę…
Kiedy lat temu dwadzieścia kilka
byłem na rybach w przepięknej
Chycinie w Lubuskiem, utrwaliłem
tamte chwile z pomocą skromnego
aparatu marki Smiena 8 M i filmu
marki ORWO Kolor, jedynej kolorowej błony w miarę dostępnej w
sklepach Foto-Optyki, w Polsce, w

której dogorywała komuna. Zdjęcia
zachowały się na negatywach i choć
kolor ich pokryła patyna czasu,
starzejąc się nabrały wartości niepowtarzalnej.
Kilka dni temu – już w epoce
cyfrowej – na jednym z portali, gdzie
od czasu do czasu wrzucam swoje
zdjęcia, ktoś dodał komentarz do
jednego z nich. Tym kimś okazała
się nastolatka z… Chyciny właśnie,
której w tamtych czasach, końcu lat
80. XX wieku, na świecie jeszcze nie
było. Kiedy odkryłem, skąd dziewczę
pochodzi, napisałem jej, jak miło
wspominam tę uroczą miejscowość
nad pięknym jeziorem.
Nic dziwnego by nie było w tym,
gdyby nie fotografia. Wtedy pozna-

łem pewnego mieszkańca. Jeszcze jakże nostalgicznej, wyciszonej na
nie miał pojęcia, że zostanie ojcem tamtej prowincji. Wsi spokojnej i –
tej panny, która dwadzieścia lat mimo szarzyzny – wesołej.
Gdyby nie fotografia, nie byłoby
później skomentuje moje zdjęcie
okazji nawiąna portalu inzania do wspoternetowym. I
DZIĘKI ZDJĘCIOM, NIE
mnień, przybliktóra – wskutek
TYLKO ZRESZTĄ MOIM,
żenia tamtych
nawiązanego
JEST OKAZJA, ABY
chwil i połączeostatnio konWYBORCA ZOBACZYŁ
nia ich z teraźtaktu – zobaczy
RADNEGO SWEGO. A ŻE
niejszością za
fotografie, które
WIDZI GO RŻĄCEGO JAK
pomocą mostu
robiłem podczas
KUŃ, TO JUŻ NIE WINA
zbudowanego z
tamtego pobyFOTOGRAFUJĄCEGO,
pikseli, czy też
tu.
ALE TEGO, CO DOSTAŁ
– jak kto woli –
A na nich zoATAKU GŁUPAWKI.
ziarna substanbaczyła wiele, w
cji światłoczułej.
tym swojego…
wujka, który miał wówczas lat może Nie byłoby sposobności rozmowy i
dziesięć, pokazałem jej wieś, która przyczynku – być może – do ponowtrwa ta sama, ale już nie taka sama. nych odwiedzin tamtego miejsca z
Takie zdjęcia widziała pierwszy raz wędką i aparatem.
To są pozytywne strony fotografii.
w życiu. Sielskie obrazki z szarej
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Negatywne też bywają. Jak to w
ze sklepem, w którym nie było nic, tradycji zresztą jest: pozytywy i negaprócz sprzedawczyni. Szarej, ale tywy ma wszystko. Kiedy pod koniec

lutego sfotografowałem rżących
radnych z pewnego ugrupowania,
usłyszałem kilka dni później niezbyt
miłą uwagę bohatera tego zdjęcia.
Wyraził on – mówiąc bardzo oględnie – swoje niezadowolenie z faktu,
że akurat wcisnąłem spust migawki
wtedy, kiedy on wraz z koleżanką
chichotali jak sztubacy w ławce
szkolnej. No i jeszcze miałem czelność zamieścić takie zdjęcie! Gdzie
on nie wygląda poważnie i dostojnie,
tylko jak… domyślcie się sami.
Nikt nikomu nie każe siedzieć w
sesyjnej sali ratusza z nosami spuszczonymi na kwintę. Radny – choć
osoba publiczna – to przecież też
człowiek i zaśmiać się może (pisałem o tym tydzień temu). Trudno mi
jednak sobie wyobrazić, że można
mieć pretensję do robiącego zdjęcia,
który fakty dokumentuje. A dokumentacja ta ma znaczenie o tyle
ważne, że mało kto z mieszkańców
na wspomniane forum przychodzi,

bo z reguły wieje tam nudą z siłą huraganu Xynthia. Dzięki zdjęciom, nie
tylko zresztą moim, jest okazja, aby
wyborca zobaczył radnego swego. A
że widzi go rżącego jak kuń, to już
nie wina fotografującego, ale tego,
co dostał ataku głupawki.
Tak oto dzięki ORWO Kolor i
smienie 8 m przeżyłem po latach
miły epizod. Ale i tego drugiego,
mniej miłego, nie żałuję. Fotografia
więzy międzyludzkie buduje i zdradza tajemnice duszy człowieczej.
Pokazuje nie tylko oblicze za pomocą
obiektywu i subiektywnego spojrzenia fotografującego, lecz – poprzez
reakcję na takie, a nie inne zdjęcie
– wywleka na wierzch charakterek
maluczkich, lub staje się okazją do
pokazania samokrytycznego spojrzenia fotografowanych na samych
siebie.

Konrad Przezdzięk
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Jest „Dobrze”!
Słodko-gorzkie studium samotności i wyobcowania doprawione szczyptą melancholii,
kpiny z przywar ludzkich i nostalgią sprzeczności między wolnością marzeń a nieuchron- żona, choć go ciąnością losu w dramatycznym wątku osobistym – taki jest spektakl „Dobrze” Tomasza gle ustawia, to
Mana. Premierę oklaskiwano w minioną sobotę na scenie studyjnej Teatru im. Norwida. mimo wszyst-

Fot. Konrad Przezdzięk

namalowanie słowem głębokich portretów psychologicznych każdej z postaci
pokazuje też nieubłaganą logikę życia,
która nie pozwala naprawić błędów,
lub czyni to niezwykle trudnym.
W „pomarańczowym domu” z
ogrodem mieszka sobie optymistycznie patrzący w przyszłość samotny
emeryt kolejarz, Dziadek (Kazimierz
Krzaczkowski). W swym wyimaginowanym świecie stara się odnaleźć tę
jedną jedyną. Wdowca odwiedza córka
(Magdalena Kępińska), a następnie
sąsiad - mechanik samochodowy pan
Stanisław (Jarosław Góral) i wreszcie
wnuczek Robuś (Igor Kowalik). Każde
z nich przychodzi głównie, aby wyżalić
się i opowiedzieć o problemach spodziewając się

Igor Kowalik pokazuje całe bogactwo
swojego warsztatu jako Robcio.

dobrej rady.
Gdy jednak Dziadek stawia wszystko
na jedną kartę i chce wyjechać do Ameryki, zarówno rozwiedziona córka,
która marzy o dużo młodszym partnerze życiowym, sąsiad „złota rączka
od serca” z problemami małżeńskimi
i beztroski wnuczek na wyrost rozmyślający o studiach filmowych, zaczynają
uważnie go słuchać.
Emeryt, który – aby pojechać w
podróż marzeń sprzedaje rodzinną
pamiątkę, mercedesa, którym jeździł
sam Himmler – twierdzi, że w Ameryce
poznał Indiankę o imieniu z kreskówek
Pocahontas. Kobieta w jego nieprawdopodobnych opowieściach dziwnie
przypominała nieżyjącą małżonkę.
Wszyscy biorą Dziadka za
niespełna rozumu i nie
wierzą w jego relacje.
Wdowiec pragnie,
by córka dokonała
właściwego wyboru
mężczyzny, sąsiadowi pomaga zrozumieć, że

Pan Stanisław „złota rączka
o dobrym sercu” to bardzo
sugestywna rola Jarosława
Górala.

ZTA zagra w Tesco!

ko jest kimś
bardzo ważnym i należy
ją szanować.
Kiedy wnuczek odkrywa
tajemnicę
śmiertelnej
choroby swojego dziadka – o której
mężczyzna
usiłuje od początku
powiedzieć – objawia się
Córcia (Magdalena Kępińska w świetnej kreacji) z Tatą
przesłanie o prawdzie wzię(Kazimierz Krzaczkowski jakby stworzony do tej roli).
tej z życia, a nie wydumanej
opowieści, która mogłaby
Charakterystyka bohaterów, siła i którego znakomitego rzemieślnika
posłużyć za scenariusz filmowy. Wzruszający koniec nadaje sens napięcia ich problemów, ukazanych przemienia w artystę.
„Dobrze” legitymuje się dyscypliną
śmiechowi, który był odpowiedzią niemal w ekshibicjonistycznym otwarna wiele przekomicznych dialogów ciu dzięki pięknej kreacji Kazimierza realizacji, klarowną narracją, nie naKrzaczkowskiego, uprawdopodob- trętną, lecz przejrzystą tezą, no i świetnie
z „Dobrze”.
Sztuka pociąga swą krystaliczną niającej zarówno czułość, ambicje scharakteryzowanymi sylwetkami
jak i rezygnację, bohaterów. Jeśli dodamy do tego dialogi
budową, rodzapowodują, że brzmiące bardzo potoczyście, a przecież
jem fascynującej
geometrii, jak TO SPEKTAKL O CZŁOWIEKU, sztuka Mana jawi nie rezygnującego ze specyficznych pop e w n e d z i e ł a KTÓRY W JAKIMŚ MOMENCIE nam się przede wiedzonek i tzw. złotych myśli, czy może
ŻYCIA ZNALAZŁ SIĘ NA
wszystkim jako zamyśleń nad życiem; walory realizacji
malarskie czy
ZAKRĘCIE. MOŻE KTOŚ
kameralny kome- prostej, a przecież pomysłowej, to trzeba
muzyczne, w
TAKI JEST WŚRÓD NAS,
diodramat psy- stwierdzić, że sztuka Mana zabrzmiała
których dominuMOŻE GDZIEŚ BLISKO,
czystym i szlachetnym tonem.
chologiczny.
jącą wartością
OBOK, ZA ŚCIANĄ…
Bo jest to przecież spektakl o człoMagdalena
jest przejrzystość
SPÓJRZMY UWAŻNIEJ!
Kępińska obda- wieku, który w jakimś momencie życia
kompozycji.
rzyła swą postać znalazł się na zakręcie i nie może się
Naturalnie taka
przejrzystość kompozycji, która nie wewnętrzną miękkością i emocjo- pozbierać, nie umie sobie poradzić.
ma nic wspólnego z uproszczenia- nalizmem. Jarosław Góral wzbogaca Może ktoś taki jest wśród nas, może
mi w psychologii bohaterów, ani rolę o elementy lirycznego humoru, gdzieś blisko, obok, za ścianą…Spójrzmy
naginaniem prawdopodobieństwa a Igor Kowalik odkrywa wreszcie całe uważniej!
Konrad Przezdzięk
sytuacyjnego po to, by uzyskać tu kąt bogactwo swego warsztatu i ten dar,
idealnie prosty, a tam – doskonałą
symetrię. Scenografia plastycznie
Anetta Piekarska-Man do elementów bardzo oszczędnej scenografii dodała ciepły i pełen energii
ograniczająca w miarę trwania
kolor pomarańczowy, którego przesłanie brzmi: doskonale sobie radzę w życiu, mam dość energii
sztuki pole działania bohaterów jest
by osiągnąć wszystko czego pragnę, moje cele są konkretnie sprecyzowane.
jednocześnie symbolem upływu
czasu, niczym klepsydra.

Fot. Konrad Przezdzięk

Ten kto nie zna twórczości autora
ani nie widział afisza z jego nazwiskiem, po obejrzeniu spektaklu jest
niemal pewien, że zobaczył rzecz
opartą na dziełach fascynującego
literata czeskiego Bohumila Hrabala.
Ale ten nieżyjący już twórca, czarodziej, który przygnębiającemu światu
potrafił nadać niepowtarzalne kolory
ludzkiego piękna, jedynie zainspirował
Tomasza Mana, reżysera i dramaturga
średniego pokolenia, który osobiście
do Jeleniej Góry przyjechał i swoje
„Dobrze” wyreżyserował.
Man operuje bardzo rozległą skalą
środków: od skupienia, wyciszonej
ekspresji po gwałtowny dramatyzm;
od ironii czy wręcz beztroskiego humoru po stężoną gorycz. Przy tym
wykorzystuje zdolność syntetyzowania
i sugestywność w komponowaniu. W
spektaklu, nasyconym ogromną intensywnością emocjonalną, pokazuje ułomności ludzkiej
natury, które sprawiają,
że tak łatwo tracimy wrażliwość
na potrzeby i
pragnienia
bliskich.
Poprzez

OGIEŃ PAMIĘCI WIELKIM LUDZIOM

„Zapalmy znicz Hofmanom” pod tym hasłem w Szklarskiej Porębie odbyła się akcja
Tego jeszcze nie było w Jeleniej Górze. tów i wystawia ich przyjaźń na próbę. związana z 40. rocznicą śmierci Wlastimila Hofmana i 42. jego żony Ady. W minioną
Wnętrze hipermarketu posłuży akto- Pełną humoru metaforyczną opowieść sobotę w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała odprawiono mszę w intencji zmarłego
rom Zdrojowego Teatru Animacji jako chętnie obejrzą zarówno dzieci jak i małżeństwa, a następnie na ich grobach zapłonęły znicze.
dorośli. Premiera planowana jest na
Wlastimil Hofman był znanym
26 marca w jeleniogórskim Tesco. O
szczegółach będziemy informowali na w Polsce i na świecie artystą malarzem, poetą, uczniem Stanisławbieżąco.
(tejo) skiego, Wyczółkowskiego, a nawet
Jacka Malczewskiego. W 1947 r., za
namową swojego przyjaciela Jana
Sztaudyngera, przeprowadził się
z Krakowa do Szklarskiej Poręby.
dla jego żony… Co z tego wyniknie? Wraz ze swoją ukochaną żoną
Prawdziwy dramat! Na scenie niemal Adą zamieszkali w małym domcały zespół Teatru im. C. K. Norwida. ku na Średniej. Artysta bardzo
W rolach głównych: Tadeusz Wnuk i szybko nawiązał dobry kontakt
z lokalną społecznością. W
Elwira Hamerska-Kijańska.
domu Hofmanów było zawsze
(tejo) gwarno i wesoło, odwiedzało
ich mnóstwo znajomych. Artysta był nadzwyczaj skromnym człowiekiem. Oprócz
malarstwa uwielbiał czytać
literaturę, władał kilkoma
językami obcymi.
Nie mieli własnych dzieci, ale w ich domu zawsze
było ich pełno. W zamian
za pozowanie dostawały
słodkie podwieczorki i
kompot z rabarbaru. Do
dziś wielu mieszkańców Szklarskiej Poręby
ma w swoich domach portrety i

„Czarna maska” tuż
Polska prapremiera i pierwsza powojenną realizacja dzieła laureata nagrody
Nobla Gerharda Hauptmanna „Czarna
Maska” w reżyserii Bogdana Kocy
zostanie w nadchodzącą sobotę (13
marca) wystawiona na deskach Teatru
im. C. K. Norwida. Sztuka została napisana w 1928 roku i wydana w Berlinie
dwa lata później. Akcja tego dramatu
rozgrywa się w Bolkowie w roku 1662,
to jest 14 lat po zakończeniu wojny
trzydziestoletniej. W karnawałowy
wieczór burmistrz Bolkowa, Silvanus
Schuller, gromadzi przy swoim stole
rodzinę, przyjaciół oraz miejscowych
świeckich i duchownych dostojników
różnych wyznań. Wśród nich jest kupiec
Löwel Perl, który właśnie wrócił z długiej
podróży do Niderlandów i przywiózł nie
tylko podarki dla gospodarzy, dobre
wiadomości o stanie finansów Schullera, ale również bardzo niedobre wieści

Akcję w 40. rocznicę śmierci
niewielkie obrazki, namalowane
przez artystę. Choć od śmierci Hof- Hofmana i 42. jego żony Ady zainimanów upłynęło już ponad 40 lat, cjował Marian Cap. Nie była to wielka uroczystość, bo i Hofmanowie
pamięć o nich jest ciągle żywa.
pomimo swojej ogromnej wiedzy
i kontaktów z wybitnymi postaciami, pozostali
skromnymi
osobami.
Intensywnie padający
śnieg przykrył ścieżkę
do grobów
Hofmanów na
p a r a f i a l ny m
cmentarzu. –
Dowiedziałem
się wczoraj od
dyrektora szkoły, że uczniowie
już dwa razy odśnieżyli tę drogę.
To jest dla mnie
bardzo wzruszające, bo przecież
nie musieli tego robić – opowiada pan
Marian.

Fot. Archiwum

scenografia do sztuki „O ósmej na arce”
Ulricha Huba. To rzecz o pingwinach,
które – aby ocalić się przed potopem –
muszą zdążyć na godzinę ósmą i stawić
się na tytułowej arce. Sytuacja krytyczna
ujawnia różne cechy charakteru nielo-

Karolina

Preisner

w Jeleniej Górze?
Sto tysięcy złotych przyznał Zarząd Województwa Dolnośląskiego
dla Filharmonii Dolnośląskiej w
Jeleniej Górze na wsparcie Dni
Muzyki Pasyjnej na Dolnym Śląsku.
Koncerty odbędą się na przełomie
marca i kwietnia. Być może gościem
jednego z nich będzie światowej sławy kompozytor Zbigniew Preisner.
Zaproszenie zostało już wysłane
przez wicemarszałka Jerzego Łużniaka. Dni Muzyki Pasyjnej, to cykl
dwóch koncertów oratoryjnych i
dwóch koncertów kameralnych.
– 26 marca w piątek w Kościele w
Oławie, a 27 marca w Kościele Łaski
pod Krzyżem Chrystusa w Jeleniej
Górze zabrzmi „Requiem dla mojego
przyjaciela” Zbigniewa Preisnera z
udziałem orkiestry symfonicznej
Filharmonii Dolnośląskiej, Chóru
Gaudium, Chóru Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz
solistów. Koncerty kameralne odbędą się natomiast w Filharmonii
Dolnośląskiej 1 i 2 kwietnia, czyli
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę o
godzinie 17.00. Będzie to pierwsza
edycja Dni Muzyki Pasyjnej. Jeśli
znajdą uznanie wśród słuchaczy,
będą powtarzane.

(Angela)

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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Konkurs plastyczny „U stóp Karkonoszy” zostanie podsumowany
w nadchodzącą środę (10 marca) o
godz. 12.00 w Młodzieżowym Domu
Kultury „Jelonek”.

Muzycznie
przy czekoladzie

Ewelina Gorayska (śpiew) i Damian Rypiński (pianino) umilą
czwartkowe (11 marca) popołudnie
w Galerii Czekoladowej. Początek
klimatycznego koncertu o godz. 17.

Koncerty rockowe z udziałem
polskich i niemieckich zespołów
odbywają się w ramach projektu „Od
fundamentów po szczyty”. Projekt
współfinansowany jest przez Unię
Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy
Terytorialnej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Spośród
nadesłanych przez zespoły
zgłoszeń organizatorzy wyłonili ok. 30
najcie-

kawszych polskich zespołów rockowych. Zespoły z Niemiec biorą udział
jedynie w roli gościa imprezy. Ta
znana wszystkim sympatykom
rocka impreza
odbywająca
się w Jeleniej
Górze daje szansę młodym, zdolnym
muzykom, którzy
wciąż czekają na odkr ycie i
debiut.

(tejo)

Patriotyczne dźwięki

W sobotę, 13 marca, w MDK Jelonek odbędą się eliminacje regionalne
w ramach IV Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
Początek o godz. 10. Zaprezentują
się uczestnicy z terenu byłego województwa jeleniogórskiego.

W niedzielę na rajd

Druga odsłona XL Rajdu na Raty
im. Teofila Ligęzy vel Ozimka zapowiedziana jest na nadchodzącą
niedzielę, 14 marca. Plan wycieczki:
wyjazd spod dworca PKP autobusem MZK nr 15 o godz. 9.20; trasa:
Michałowice – Trzy Jawory – Droga
pod Reglami – Szklarska Poręba –
Wodospad Szklarki – Piechowice.

Udział wezmą zespoły: THE SIXPOUNDER, DZIADY, REMEMBRANCE, DZL, POST SCRIPTUM,
RED PACIFIC SKY (Niemcy)

Francuski dokument „Yes-Meni
naprawiają świat” to wtorkowa
(9 marca) propozycja DKF Klaps.
Projekcja zaczyna się o godz. 18
w sali JCK przy ulicy Bankowej o
godz. 18.00 w sali widowiskowej
przy ul. Bankowej 28/30 (cena
biletu 10 zł, karnet 28 zł)

Podczas festiwalu kobiety będą mogły wypróbować różnorodne metody
rozwoju osobistego i zawodowego w
czasie dziesiątków warsztatów psychologicznych, biznesowych, edukacyjnych, tanecznych, bębniarskich,
pracy z ciałem, plastycznych, dramaturgicznych, pracy z głosem, arteterapii,
samoobrony, jogi, tai chi, a także
wykładach poświęconych

12 marca (piątek) odbędą się
eliminacje miejskie do 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Początek o godz. 10.00
w sali widowiskowej przy ul.
Bankowej 28/30.

Widoki, które podziwiamy
Pejzaż karkonoski
na co dzień, uwiecznione
pędzla Paula
przed 1945 rokiem w ramach
Weimanna,
obrazów przez artystów: to
jednego z malarzy
temat najnowszej wystawy,
prezentowanych na
na którą zaprasza Muzeum
wystawie..
Karkonoskie. Wernisaż: 11
marca (czwartek).
uczniami

Wystawa prezentuje malarstwo
karkonoskie ze zbiorów Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Głównie są to obrazy pejzażystów
śląskich. – Pokażemy okazałą
panoramę Karkonoszy autorstwa
Adolfa Dresslera, który przyczynił się
bezpośrednio do zaczątków pierwszej
kolonii artystycznej w Karkonoszach.
Przyjeżdżał tu regularnie ze swoimi

na plenery – podają
organizatorzy.
Na wystawie będzie można zobaczyć
prace Gertrud Staats, wrocławskiej
malarki, która była jedną z najlepszych
uczennic Dresslera. Obok zawisną obrazy takich twórców jak: Wilhelm Krauss
oraz Quido Manes. Będzie też okazja,
aby podziwiać dzieła artystów skupionych w Stowarzyszeniu Artystów

Do świąt wielkanocnych niespełna miesiąc, a Muzeum
Karkonoskie już proponuje
naukę wykonania rozmaitych ozdób świątecznych
zgodnie z tradycją ludową.
Żadna palma ani pisanka
nie mają tyle uroku, co takie
wykonane własnoręcznie.

Od dziś (8 marca) do
końca miesiąca w Muzeum
Karkonoskim odbywać się
będą wyjątkowe warsztaty, na które placówka zaW progra- prasza wszystkich zaintemie dzieła resowanych. Głównie
klasyków
wiedeńskich.
Usłyszymy Wolfganga Amadeusza Mozarta
Divetimenti na
smyczki D dur KV
136. Będzie także rzadko
grywane dzieło Ludwiga van Beethovena: Aria koncertowa „Ah! Perfido” na
sopran i orkiestrę symfoniczną. Partię
solową zaśpiewa Marzena Lubaszka.
Na okrasę wiew preromantyzmu
w przepięknej Symfonii B-dur Franza
Schuberta.

św. Łukasza w
Szklarskiej Porębie. Założyła
je z inicjatywy

psychologii, socjologii, rozwojowi osobistemu i zawodowemu, zdrowiu kobiet.
Większość z zajęć będzie można kontynuować po zakończeniu festiwalu.

(tejo)
Szczegółowe terminy oraz opisy warsztatów
znajdują się na stronie festiwalowej www.
dojrzewalnia.pl Zapraszamy!

Na wielkim ekranie

Kino
Lot proponuje od 5 do 11 marca
– filmy produkcji USA: „Alicja w
krainie czarów” – seanse o godz.

Pejzaże z zasięgu wzroku

Klasycznie w filharmonii

Światło rozciągające
się zza
otwieranych i mocno skrzypiących
drzwi rozjaśniło spowite
mrokiem wnętrze Gospody
Rzemieślniczej. Wchodzących
uderzył w nozdrza zapach
duszonej kapusty pomieszany z wonią niedopałków. W
lokalu nie było jeszcze wielu
gości. Odór tytoniu zdradzał
nałóg większości bywalców
przybytku.

„Yes-Meni” w Klapsie

XX jubileuszowy Rozwojowo-Rozrywkowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSTERON potrwa od 13 do 14 marca w salach
Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Krzysztofa KomedyTrzcińskiego 12

Recytacje na medal

Prawdy i mity

Roksana Knapik zaprasza na
prelekcję ilustrowaną przezroczami
zatytułowaną „Prawdy i mity w
geologii Karkonoszy). Początek o
godz. 19 w czwartek, w Muzeum
Przyrodniczym w Parku Norweskim
w Cieplicach.

Paulina Kujawska (wokal) i
Tomasz Drabina (akordeon) wystąpią w poniedziałek (8 marca,
godz. 17) w sali teatralnej ODK..
Oryginalne standardy piosenki
francuskiej jak i swingujące piosenki polskie od XX międzywojennego do współczesności łączy
wspólny wyróżnik dobrej melodii
i tekstu.

Progessteron jubileuszowo

Hansa Fechnera w 1922 r. grupa malarzy: Paul Aust, Franciszek Jackowski
oraz Georg Heinrich Wichmann.

(tejo)

Pracownia malarza na żywo
Urozmaiceniem wystawy będzie wykonywanie kopii obrazu Maxa Wislicenusa „Zima od strony
Lisiej Góry”. Przed wojną obraz eksponowany był na stałej wystawie, po 1945 roku trafił do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Obraz został namalowany specjalnie dla naszego muzeum w ramach cyklu pięciu wielkoformatowych obrazów
„Cztery pory roku” w Karkonoszach.
26 kwietnia odbędzie się uroczyste przekazanie obrazu do zbiorów Muzeum Karkonoskiego w
Jeleniej Górze. Liceum zgodziło się, aby obraz wrócił do muzeum w zamian za wykonanie jego
kopii. Dlatego przez cały okres trwania wystawy będziemy mogli przyglądać się jak powstaje
kopia tego dzieła. Pracy tej podjął się pracownik MK Wiktor Staszak. Będzie to na pewno duża
atrakcja, ponieważ rzadko mamy szansę, podpatrywać warsztat pracy malarza

16.00 18.15; o godz. 20. 30 –
„Walentynki. W Kinie Marysieńka
zobaczyć można polsko-holendersko-szwajcarską produkcję „Moja
krew”. Projekcje o godz. 18. Propozycja Kina Grand to amerykański
film „Wilkołak”. Projekcje w godz.
16, 18, 20.

(RED)

O Zbrodni Katyńskiej
W nadchodzący czwartek o
godz. 15 w Skansenie Uzbrojenia
Wojska Polskiego przy ul. Sudeckiej 83 zostanie otwarta wystawa
zatytułowana „Zagłada polskich
elit Akcja AB – Katyń”. 70. rocznica
tragicznych wydarzeń w Katyniu.
Ekspozycja przygotowana w
formie planszowej przez Biuro
Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, podzielona została na
kilka bloków tematycznych. Do
wystawy przygotowano ofertę
edukacyjną skierowaną do dzieci
i młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Rezerwację
terminów lekcji muzealnych
można wykonać elektroniczne
pod adresem biuro@militariamuzeum.pl lub telefoniczne pod
numerem 75 – 64 29 222.

(tejo)

Wielkanocne klimaty w Muzeum Karkonoskim
młodzież szkolną, ale nie tylko.
– To cykl zajęć plastycznych związanych z wykonywaniem ozdób
wielkanocnych. Celem warsztatów
jest popularyzacja tradycji zdobienia
pisanek różnymi, często zapomnianymi technikami m.in. metodą
batikową – zapowiada Aneta Firszt

z działu edukacji MK.
Muzeum pragnie rozbudzić
czynne zainteresowanie młodzieży
szkolnej tradycją Świąt Wielkiej
Nocy. Dzięki temu możliwe jest
rozwijanie zdolności artystycznych
i plastycznych poprzez samodzielne
wykonanie ozdób wielkanocnych:

palm, pisanek i innych ozdób. –
Przybliżenie zwyczajów i tradycji
wspólnego rodzinnego świętowania z pewnością sprzyjać będzie
głębszemu przeżyciu świąt i wielkanocnej atmosferze – mówią
organizatorzy.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

U stóp gór

W nadchodzący piątek o godz. 17 Jeleniogórskie Centrum
Kultury proponuje koncert w ramach Ligi Rocka. W tym roku
liga odbywa się pod hasłem: polsko-niemieckie spotkania
młodych muzyków.

KRÓTKO Z KULTURY
Piosenki czar

Fot. Archiwum JCB

Portrety psychologiczne Bożeny
Kopij-Machnik pełne są dynamicznych, poszarpanych albo uspokojonych, plam barwnych można
oglądać na udostępnionej w miniony
piątek wystawie w Biurze Wystaw
Artystycznych. Spotkanie z autorką
zapowiedziano na 25 marca w
BWA.

Starcie w Lidze Rocka

Fot. Archiwum

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Pędzlem w duszę
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(tejo)
Początek koncertu o godz. 19.00 w sali
koncertowej przy ul. Piłsudskiego. Bilety w
cenie 30 zł, 20 z, 10 zł.

Ubiegłoroczne warsztaty cieszyły się
dużym zainteresowaniem.

12
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TEMAT Z OK£ADKI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Angela

Dzielnica strachu
Rozrabiał na haju
Młody mężczyzna przez lata terroryzował mieszkańców bloku przy
Komedy – Trzcińskiego 4, gdzie mieszkał. Zakłócał im ciszę nocną
puszczając głośną muzykę, demolując klatki schodowe, krzyczał, wybijał
szyby w drzwiach wejściowych. Sąsiedzi zgłaszali sprawę na policję,
ale kończyło się tylko na interwencjach w mieszkaniach i pouczeniach.
Lokatorzy znosili jego zachowanie do czasu, kiedy zaatakował i pobił dwie
przypadkowe kobiety przed blokiem. Był wtedy najprawdopodobniej pod
wpływem narkotyków, które regularnie zażywał. Poszkodowane osoby,
nie zgłosiły sprawy na policję. Dlaczego? Bały się jego zemsty. Wówczas
lokatorzy budynku wzięli sprawy w swoje ręce. Złożyli oficjalne pisma
na policję i do administracji JSM. Po tych działaniach wandal wyjechał
do rodziców za granicę, a mieszkanie zostało sprzedane.
Zabił, bo się pokłócił
W maju ubiegłego roku oprawca wbił nóż w klatkę piersiową przypadkowego przechodnia. Poszkodowany szedł do pracy w piekarni. Zabójca
pokłócił się ze swoją dziewczyną na imprezie i powiedział, że zabije
pierwszą osobę, którą spotka na swoje drodze. Słowa dotrzymał, zabił
niewinnego człowieka. Obecnie w jego sprawie toczy się postępowanie
przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze. Najbliższa rozprawa przewidziana jest na 9 marca.

Zabobrze. Anonimowość pośród blokowisk nie jest
gwarantem bezpieczeństwa.

Fot. Tejo

Dla bezpieczeństwa chłopca, jego
rodzice nie chcą podawać ani swoich,
ani jego danych osobowych. Dla
bezpieczeństwa innych zdecydowali
się jednak opowiedzieć o tym, co
przydarzyło się ich synowi. Wierzą,
że policja nie pozwoli, by oprawca

Podinsp. Edyta
Bagrowska:
pobicie chłopca
było jednostkowym
zdarzeniem i mogło
się wydarzyć w
każdym innym
miejscu w mieście.

pozostawał na wolności. Liczą też przyjechała do domu, bo został pobina to, że w okolicy Gimnazjum nr 4, ty. Skarżył się, że boli go cała głowa,
pojawi się więcej patroli policji. Oko- na twarzy miał powbijane kamyki.
lica od lat ma złą opinię. Nachodzą Wyglądał strasznie – opowiada matją łobuzy skonfliktowani z prawem i ka poszkodowanego. – Natychmiast
ze światem. Straszą ludzi i jak widać zawiozłam go do szpitala, gdzie
wykonano mu
rękoczyny nie są
NIEZNANY MĘŻCZYZNA
wszystkie badaim obce.
SPŁOSZYŁ OPRAWCĘ.
nia. Okazało się,
– Syn wracał
w piątek (pod RODZICE DZIĘKUJĄ MU ZA że syn ma złakoniec lutego) z URATOWANIE ŻYCIA SYNA maną kość pod
okiem, ukruszoGimnazjum nr
4 do domu – opowiada matka pobi- ne dwa przednie zęby.
Nastolatek przez kilka dni pozotego. – Było przed czternastą. Był w
grupie razem ze swoimi kolegami. stawał pod opieką Szpitala WojeNagle z okna jednego z bloków wódzkiego w Jeleniej Górze. Jednak
wychylił się „ten” mężczyzna. Jak obrażenia, jakich doznał podczas
mówili koledzy mojego syna, zaczął pobicia, wymagały odwiezienia go
coś krzyczeć, ale nikt nie zwrócił na do specjalistycznej kliniki we Wrocławiu. W miniony piątek przeszedł tam
niego uwagi.
Kiedy pierwszoklasiści podążali w bardzo poważna operację.
– Przed długi czas syn nie mógł
stronę Zabobrza II na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 13, bandzior dojść do siebie, pytał:„dlaczego on”.
zbiegł na dół i z zaskoczenia zaczął Myślę, że to był przypadek. Szedł
ich gonić. Złapał czternastolatka, nieco z tyłu za swoimi kolegami, jest
pozostali chłopcy uciekli. Uderzył też trochę wyższy od swoich rówiego w głowę z „główki”. Zaatakowa- śników. To pewnie dlatego wpadł w
ny przewrócił na ziemię. Agresor ręce tego mężczyzny, na jego miejscu
kopał go bez opamiętania po głowie. mógł być każdy z pozostałych chłopSpłoszył go starszy mężczyzna. – Nie ców z grupy, w której szli do domu.
wiem, co było, gdyby nie on – zała- Teraz najważniejsze jest to, by wrócił
muje ręce matka chłopca. – Z całego do zdrowia – mówi matka.
Jak mówi podinsp. Edyta Bagrowserca dziękujemy mu za tą postawę.
Najprawdopodobniej uratował moje- ska, rzecznik jeleniogórskiej policji,
policja ustaliła już dane sprawcy. Wie
mu synowi życie.
Jak wynika z relacji kolegów kim jest i pracuje nad ustaleniem,
pobitego, młody mężczyzna, który gdzie obecnie przebywa. – Potwierzaatakował chłopca zachowywał dzam, że otrzymaliśmy zgłoszenie ze
się, jakby był pod wpływem środków szpitala o pobitym chłopcu, oficjalne
odurzających. Miał wygoloną głowę, zawiadomienie o całym zdarzeniu
na boku miał wyraźną bliznę. Był w złożyła też matka poszkodowanego
czarnej koszulce. Po zdarzeniu uciekł chłopca. Ustaliliśmy już dane sprawcy pobicia, ale dla dobra śledztwa nie
w niewiadomym kierunku.
– Koledzy przyprowadzili syna możemy udzielać żadnych informacji
do mieszkania, w międzyczasie w tej sprawie, prowadzimy działania
zadzwonił do mnie i poprosił żebym operacyjne, ale nic na ich temat

powiedzieć nie możemy – tłumaczy
rzeczniczka policji.
Tymczasem zdarzenie bardzo
z a n i e p o ko i ł o m i e s z k a ń c ó w
Zabobrza. – W wielu z tych bloków
mieszkają bandziory, którzy zajmują
sie wandalizmem i rozprowadzają
narkotyki – mówi kobieta z ulicy
Karłowicza. – Godzinami potrafią
stać pod klatką, piją piwo, krzyczą.
Strach jest

Obecnie tzw. wykroczeń społecznie uciążliwych mamy znacznie
mniej. A każde zgłaszana nam
interwencja kończy się dla sprawców mandatem karnym. W tej
okolicy zwiększyliśmy też częstotliwość partoli zmotoryzowanych,
jak i pieszych. Pracują tam też
partole operacyjne, zwłaszcza w
weekendy.
Zdaniem policjantki przez dłuższy czas nie dochodziło tam do
żadnych poważniejszych zdarzeń,
a pobicie chłopca, do którego
doszło w ostatnim czasie, było
jednostkowym zdarzeniem i mogło się wydarzyć w każdym innym
miejscu w mieście.

Angelika Grzywacz
Fot. Archiwum

Czternastolatek, który wracał ze szkoły do domu, został brutalnie pobity przez nieznanego oprawcę. Chłopak z bardzo poważnymi obrażeniami głowy trafił do szpitala, gdzie
przeszedł operację. Mieszkańcy nie tylko tej części Zabobrza coraz bardziej boją się
bezkarnych bandytów.

wy j ś ć z blo k u.
Demolują klatki,
kopią po elewacji
b u d y n k u ,
czasami na
niego sikają, ale
kto się odezwie?
Ja boję się na
nich popatrzeć, bo w twarz od
nich można dostać za krzywe
spojrzenie.
– Mieśmy zgłoszenia, że w okolicach Gimnazjum nr 4 dochodzi
do zakłócania ciszy nocnej, alkoholowych libacji, awantur, ale po
zamontowaniu monitoringu w tej
szkole, okolica się znacznie uspokoiła – mówi Edyta Bagrowska.

Tu wiosną ubiegłego
roku zamordowany
został Robert
Stankiewicz. Niewiele
brakowało, a
kilkadziesiąt metrów
stąd życie straciłby
nastolatek.

Widziała, jak bili
O tym, że okolica nie należy do najbezpieczniejszych, otwarcie mówi Beata Toczek, dyrektor Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze, która rok
temu sama była świadkiem pobicia chłopca.
– Z okna widziałam, jak jakiś mężczyzna pobił
chłopca z III LO, sama zainterweniowałam w
tej sprawie, krzyknęłam, a następnie udzieliłam chłopcu pomocy – opowiada.

Szkoła znajduje się w pobliżu blokowisk
oraz parku, w którym często spożywany
jest alkohol, i nie jest to najbezpieczniejsze środowisko. Sami staraliśmy się o
rozszerzenie monitoringu by zapobiegać
takim sytuacjom. Bardzo często sygnalizowaliśmy straży miejskiej i policji by
zwiększone zostały patrole w okolicy
szkoły, co zresztą zostało zrobione. W

szkole natomiast nasi uczniowie czują
się bezpiecznie. Po ostatnim zdarzeniu,
w którym pobity został nasz uczeń,
przeprowadziliśmy z policją rozmowę
ze świadkami zdarzenia. Po powrocie
chłopca do szkoły zostanie on objęty
specjalistyczną pomocą psychologiczno
– pedagogiczną. Tyle możemy zrobić ze
swojej strony.

część dysku górnego. W tym roku
do wykonania zostało obłożenie
go blachą, wykonanie instalacji
W przededniu rocznicy częściowego zawalenia się obser- wewnętrznych w zakresie przewatorium meteorologicznego na Śnieżce przygotowywane ciwpożarowym, wentylacyjnym
i elektrycznym. Dokończenie
są procedury przetargowe do rozpoczęcia kolejnych
odbudowy obserwatorobót.
rium ma być kontynuUbiegłoroczny remont dolnej czę- Instytutu Meteorologii i
owane w przyszłym
ści dysku górnego obserwatorium Gospodarki Wodnej we
roku. Wyposażenie
już pochłonął około 700 tysięcy Wrocławiu.
wewnątrz
W minionym roku
złotych. O kwotach, jakie jeszcze
będą potrzebne do odbudowy znisz- odtworzona zostaczonego obiektu, mówić jeszcze nie ł a d o l n a
można. Przetargi na tegoroczne
prace zostaną uruchomione najpóźniej wiosną. – Liczymy, że pierwsze
prace rozpoczną się latem – mówi
Ryszard Kosierb, dyrektor oddziału

ROK PO KATASTROFIE

Pogrzeb jak koszmar
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obiektu ma być bowiem tak zmoderGDYBYM PREZYDENTEM
nizowane, by odpowiadało obecnym
standardom. Pieniądze na odbudowę obserwatorium będą pochodziły Edyta Gugała
z Instytutu Meteorologii i GospodarPrzeraża mnie ilość śmieci, jaką
ki Wodnej w Warszawie.
codziennie widuję na ulicach Jeleniej
(Angela) Góry. Myślę, że zwracają na to uwagę
FOT. JANUSZ LEWICKI również osoby przyjezdne, dlatego też
zadbałabym o to, żeby nasze ulice były
czystsze. Poza tym marzy mi się cenDo katastrofy budowlanej, która spowo- trum handlowe z prawdziwego zdadowała częściowe zawalenie się jednego rzenia i miejsce, w którym mogłoby
z dysków, doszło 12 marca ubiegłego się pobawić przynajmniej tysiąc
roku. Przyczyna to – między innymi – osób naraz. Do najważniejszych spraw do załatwienia
skorodowanie elementów konstrukcyjnych, w naszym regionie należy
które nie wytrzymały naporu zalegającego walka z bezrobociem.

śniegu.

BYŁA…

(Ania)

Krach „Orła” blisko

Rodzina zmarłej kobiety, która pod koniec lutego została
pochowana na cmentarzu w Sobieszowie, ostatnie pożegnanie zapamięta na całe życie. Zdaniem bliskich grabarze
zbezcześcili zwłoki. Właściciel firmy tłumaczy, że to wina Czarne chmury nad zakładami lniarskimi w Mysłakowicach. Firma jest na krawędzi banrozmokłej ziemi.
kructwa. Prezes obarcza odpowiedzialnością samorządowców i radnych, którzy nie chcą
umorzyć przedsiębiorstwu półtora miliona złotych zaległego podatku od nieruchomości.
Jak opowiada pan Damian, sio- drągiem – mówi nasz rozmówca.
Wszyscy byli w szoku. Część z ludzi Obwiniani ripostują, że to nieprawda.
strzeniec zmarłej, cała ceremonia

– Przy gościach żałobnych jeden
z grabarzy wszedł do grobu i zaczął
go poszerzać. Rodzina i obecni na
pogrzebie goście zamarli, byli zdezorientowani, nie wiedzieli co się dzieje.
Pan, który grał na trąbce nie wiedział,
co ma robić. Na tym się nie skończyło.
Po otwarciu trumny i sprawdzeniu
czy zwłoki nie zostały przewrócone, a
następnie zamknięciu jej i poszerzeniu
grobu grabarze ponownie zaczęli
spuszczać trumnę do dołu. I tym
razem nie chciała ona osiąść na dnie,
więc zaczęli ją dopychać drewnianym

grobu naliczona została kwota 1070
złotych. – Nie wiemy czy nie podejmiemy wobec tej firmy jakiś kroków
prawnych. Ale przede wszystkim
chcielibyśmy ostrzec innych, żeby nie
musieli przechodzić przez to, co my
wszyscy. Z zachowania właściciela
wnioskujemy, że jemu bardziej zależy
na pieniądzach. To jest dla niego najważniejsze – mówi pan Damian.

Swoje stanowisko zarząd spółki Jerzy Cieślik.
Tymczasem „Orzeł” chyli się ku
wyraził podczas ostatniej sesji
Rady Gminy Mysłakowice. – Prezes upadkowi, a nawet pojawiają się
przekazał nam informację, że jeżeli głosy, że powinno do tego dojść.
dalej będziemy czynili kroki w celu – Ogłoszenie upadłości w obecnej
odzyskania zaległego podatku, sytuacji wydaje się rozsądne. Podejogłosi upadłość. Powiedział to w taki rzewam, że zakład ma przynajmniej
sposób, jakby gmina była winna złej trzy miliony długu i nie wiem, czy
sytuacji finansowej spółki – mówi w ogóle jest możliwa jego spłata.
Jeżeli przejąłby go mądry syndyk,
Jerzy Wateha, zastępca wójta.
W sali rajców wybuchła wrza- byłaby szansa, że odzyskałby on
wa. Radni nie spodziewali
się takiego obrotu sprawy.
Większość z nich była bowiem przekonana, że zarząd
„Orła” przedstawi jakąś sensowną propozycję spłaty,
albo wyrazi chęć dojścia do
kompromisu.
– Nie mam stuprocentowej
pewności, ale wydaje mi
się, że sam wójt, Zdzisław
Pietrowski gotów był wysłuchać prezesa spółki i dojść
do ugody. Każdemu w końcu
zależy na tym, żeby zakład
prosperował. Dług za zaległy
podatek wynosi półtora miliona złotych. Logiczne jest
więc, że gmina chciałaby go
odzyskać. Samorządowcom
zależy jednak na tym, żeby Rafał Czupryński
fabryka funkcjonowała i z
pewnością wielu radnych wyraża dobrą kondycję, bo obecnie nic na
stanowisko, że mimo wszystko to nie wskazuje – mówi anonimowo
należy jej pomagać. – mówi radny jeden z mieszkańców Mysłakowic,

Robotnicy cierpią
Obecnie w fabryce od trzech tygodni nic się nie produkuje, a wielu pracowników nie dostało
jeszcze pensji za grudzień i styczeń. Pieniądze są jedynie na wynagrodzenia za luty, ponieważ
komornik nie może zablokować kwot na bieżące wypłaty. Z powodu konfliktu gminy i spółki,
cierpią najbardziej robotnicy. Ich sytuacja może się jeszcze pogorszyć w momencie ogłoszenia
upadłości.

Wróciła zima

(Angela) Od minionego piątku kierowcy mieli sporo problemów z
FOT. ARCHIWUM opanowaniem swoich pojazdów na zaśnieżonych drogach.
DOMOWE
Po kilku dniach przedwiosennej i na trasie Jelenia Góra – Karpacz. W

Zadzwoniliśmy do właściciela firmy z Jeleniej Góry z prośbą o komentarz w tej sprawie. –
Opisana sytuacja przez tych ludzi została wyolbrzymiona. Rzeczywiście był problem z ułożeniem
trumny, ale grób został wykopany dzień wcześniej, pojawiła się odwilż, ziemia rozmokła i się
zeszła – wyjaśnia Jerzy Adamczyk, właściciel firmy. – Moi pracownicy po odejściu gości sami
chcieli wyciągnąć trumnę, poszerzyć grób i włożyć ją od nowa. Rodzina zmarłej natomiast
nie dała mi dojść do słowa, nic wyjaśnić. Zamierzam przeprosić rodzinę za to co się stało i
udzielić rabatu finansowego za pogrzeb, w ramach przeprosin za to, co się stało – powiedział
nam J. Adamczyk.

pogody, zima znów dała o sobie znać.
W miniony piątek po godzinie 14.00 na
prostej drodze w Barcinku kierująca
oplem astrą straciła panowanie nad
kierownicą i wpadła do rowu. Kierująca odniosła ogólne potłuczenia, jej
pasażerka ze złamaną ręką trafiła do
szpitala. Najprawdopodobniej kierująca nie dostosowała prędkości do warunków na drodze. Wcześniej doszło
do kilku kolizji drogowych, m.in. przy
ulicy Sygietyńskiego, w Wojcieszycach

Wojcieszycach na drodze krajowej nr
3 zderzyły się autobus z piaskarką,
na szczęście skończyło się drobnej
stłuczce. Także niegroźną stłuczką
zakończyło się zderzenie radiowozu
policyjnego z autem osobowym w
Mysłakowicach. Winną okazała się
funkcjonariuszka prowadząca auto,
która nie ustąpiła pierwszeństwa,
bo nie mogła zahamować. Powód:
oblodzona jezdnia.

(Angela/Ania)

Fot. Ania

przybyłych na pogrzeb krzyczała,
że to jest zbezczeszczenie zwłok.
Pierwszy raz się spotkałem z czymś
takim. Zgłosiliśmy się do właściciela
firmy pogrzebowej, ale ten nawet
nie powiedział słowa „przepraszam”.
Powiedział nam, że wie co się stało,
bo dzwonili do niego pracownicy i
wzruszył ramionami.
– Odebraliśmy temu człowiekowi
pełnomocnictwo do pobrania pieniędzy z ZUS -u, i wówczas zażądał
jeszcze od nas zaliczki w kwocie 2 tys.
zł. Oczywiście ich nie wpłaciliśmy. Zamierzamy sami się z nim rozliczyć.
Według wstępnego kosztorysu rodzina za pogrzeb miała zapłacić około
5700 złotych, z czego za wykopanie

spółki nie mogliśmy wszcząć produkcji, bo nie mieliśmy pieniędzy
na zakup przędzy – wyjaśnia Rafał
Czupryński.
Zakład był zmuszony przerwać
zainteresowany sprawą.
produkcję. Generowało to kolejne
Tymczasem prezes spółki tłuma- straty.
czy, że współpraca z gminą nie jest
– Spółka poradziła sobie ze 170
łatwa, a z powodu postępowania egzekucjami, przetrwała kryzys,
radnych i wójta zakład poniósł ale nie jest możliwe porozumienie z
znaczne straty. Według niego w gminą. Rozważamy więc ogłoszenie
2009 roku spółka wpłaciła do gminy upadłości likwidacyjnej – mówi
90 tysięcy złotych podatku z dwóch Rafał Czupryński.
tytułów. – Pomijając wysokie koszty
Wójt Zdzisław Pietrowski odenergii z powodu zimy odprowadzi- piera zarzuty i tłumaczy, że odpoliśmy 63 tys. podatku od podniesie- wiedzialny jest przede wszystkim
za gminę. – Jestem odpowiedzialny za gminę, a prezes za
spółkę. Gmina niejednokrotnie pomagała zakładowi. W
ciągu kilku lat umorzyliśmy
„Orłowi” około czterystu tysięcy złotych podatku. Sam
jestem ostatnią osobą, która
chciałaby, żeby fabryka ta
nie istniała. Nie mówiąc już
o tym, że przez 12 lat byłem
jej pracownikiem.
Jeszcze kilka miesięcy temu
miało dojść do ugody spółki
z samorządem. „Orzeł” miał
bowiem przekazać jedną ze
swych nieruchomości na
rzecz gminy. Transakcja nie
doszła jednak do skutku.
Zdzisław Pietrowski Prezes zakładów przekonuje,
że wszystkie czynności zostały w tej sprawie dokonane,
nia kapitału i 20 tys. tytułem zaliczki ale gmina musi podpisać umowę
na poczet wysokich podatków od przedwstępną, co nie jest łatwe.
nieruchomości.
– Wójt nie podpisał umowy przedŁącznie gmina otrzymała o wstępnej, która jest potrzebna do
kilkanaście t ysięcy więcej niż uzyskania zgody na transakcję
sama uzgodniona zaliczka z tytułu od drugiego wierzyciela, czyli ZUpodatku. Pomimo ciężkiej zimy, a S-u oraz Zgromadzenia Walnego.
dzięki dużym zleceniom byliśmy w Natomiast wydzieliliśmy działkę
stanie od stycznia realizować wcze- i jest ona gotowa do sprzedaży. –
śniejsze porozumienia. Kontrakty tłumaczy Rafał Czupryński.
opiewały na kwotę dwa miliony
Patowa sytuacja trwa.
sto tys. złotych. Niestety z powodu
Anna Pisulska
tego, że gmina zablokowała konta

REKLAMA

pogrzebu przebiegała bez żadnych
zakłóceń, aż do samego pochówku.
Grabarze z wyraźnym zdenerwowaniem zaczęli spuszczać trumnę do
dołu, a następnie zakryli górną część
mogiły i na wierzch ułożyli kwiaty. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że trumna została położona nie
poziomo, ale na boku.
– Trauma całej rodzinie, znajomym
i przyjaciołom zmarłej zostanie z tego
pogrzebu zapewne na całe życie –
mówi siostrzeniec zmarłej. – Firma
pogrzebowa w moim przekonania
zbezcześciła zwłoki mojej cioci. Okazało się, że ta trumna nie chciała się
im zmieścić, bo grób był zbyt wąski.
Grabarze nie mogli sobie poradzić.
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Fot. Ania

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

WYDARZENIA TYGODNIA

Tanie zabija!

– Miliony ludzi kupują w marketach artykuły spożywcze
i trują się tymi produktami – to słowa Sir Juliana Rose, lidera w Anglii, gdzie prowadzi wzorcowe
Międzynarodowej Koalicji Ochrony Polskiej Wsi, który przebywał gospodarstwo ekologiczne.
Julian Rose niemal półtorej gow regionie jeleniogórskim, gdzie promował swoją książkę „Zmiedziny zachęcał do lektury swojej
niając kurs na życie”.
– Nienawidzę
hipermarketów z pasją – mówił Anglik, który
na zaproszenie

Fundacji Kultury Ekologicznej
przyjechał do Jeleniej Góry. W
dwudniowym pobycie Sir Julianowi
Rose towarzyszyła współliderka
wspomnianej koalicji Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana,

Julian Rose skrytykował także współczesny model życia, a zwłaszcza naiwność przy oglądaniu
programów telewizyjnych, które „manipulują widzem” i pokazują „fałszywe obrazki”, a także
kreują rzeczywistość przesadnie nakreślając pewne zjawiska. Gość FKE mówił także o innych
aspektach życia, które można zmienić, w tym o energii odnawialnej, na przykład z farm
wiatrowych.

zwanej ekologicznym Noblem.
W miniony czwartek w nieco
przydymionym wnętrzu Restauracji
„Cztery poru roku” gości oraz zebranych na spotkaniu jeleniogórzan i
mieszkańców regionu przywitał
Jacek Jakubiec, szef FKE. Wśród
zebranych była Alina Obidniak,
długoletnia dyrektorka Teatru im.
Norwida i jednocześnie działaczka
ekologiczna. Przybył także Marian
Zagórny, lider rolniczej Solidarności. J. Jakubiec wspomniał, że Anglik spędza sześć miesięcy w roku

książki, w której zawarł sporo
wątków. Najważniejszych z nich to
zmiana filozofii życia poprzez zmianę nawyków społecznych: żywienia
i sposobu spędzania czasu. – Świat
jest niebezpiecznym miejscem nie
z powodu tych, którzy czynią zło,
ale tych, którzy na to patrzą i nie
czynią nic – te słowa zaczerpnięte
od Alberta Einsteina są zarazem
mottem książki Rose zatytułowanej
„Zmieniając kurs na życie”.
Autor z pomocą Idy Baj, tłumaczki – nakreślił styl, w jakim
żyje znaczna większość ludzi w

Pół wieku górskich miast Z gruźlicą
W miniony piątek odbyła się uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 50-lecia nadania
praw miejskich Szklarskiej Porębie. Taką samą rocznicę obchodzi także Karpacz.

Fot. Karolina

Samorządowcy i mieszkańcy obu lu gości: parlamentarzystów, samorzą- Stefanem Cichym, ordynariuszem
miast wspólnie świętowali otwarcie roku dowców (w tym z miast partnerskich) legnickim. Wspominano świetność i
jubileuszowego. Uroczy- oraz przedstawicieli duchowieństwa pierwsze lata Szlarskiej Poręby. – To miejstość odbyła się z
z księdzem
sce wyjątkowe, a ta wyjątkowość to
udziałem wiebiskupem
ludzie tworzący to miasto – mówił
burmistrz Arkadiusz Wichniak.
Szef jeleniogórskiego archiwum
Ivo Łaborewicz opowiedział o
początkach miejskości grodu
pod Szrenicą, a Jerzy Nalichowski, pierwszy solidarnościowy
wojewoda, nawiązał do 20.
rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce.
Uświetnieniem wieczoru
był jubileuszowy występ zespołu z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, który
poprowadziła Joanna Moryc.

Arkadiusz Wichniak i muzycy Filharmonii
Dolnośląskiej.

Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze w całości utrzymał
wyroki niższej instancji dla
Dariusza Roli, Krzysztofa
Piejki i Zbigniewa Rosadzińskiego z Mysłakowic, którzy
zastraszali i bili mieszkańców oraz chcieli wymusić
haracz od właściciela mysłakowickiej restauracji.

Fot. Angela

Dla Dariusza Roli, Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze częściowo zmienił
opis czynu pierwszego dotyczącego próby zmuszenia właściciela
lokalu do przyjęcia oskarżonego
jako swojego ochroniarza w tym
lokalu. Zmiana ta nie skutkowała
zmianą orzeczonej w tym przedmiocie kary. – Nie zmieniło się też
orzeczenie wobec niego o karze
łącznej, nadal wobec Dariusza
Roli jest orzeczona kara czterech

Andrzej Wieja

(Karolina)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

cywilizacji zachodniej. Nadmierny
konsumpcjonizm, coraz więcej
tematów tabu, podglądanie poprzez
kamery monitoringu, postępujące
zniewolenie w wielu dziedzinach
życia. Zdaniem Juliana Rose jednym
z elementów tej machiny są zorganizowane sieci hipermarketów,
które zbijają fortunę na ludzkich
przyzwyczajeniach i naiwności, a
także – wielkiemu wsparciu mediów i lobby reklamowemu.
– Tanie zabija! Miliony ludzi
kupują w marketach artykuły
spożywcze i trują się tymi produktami – powiedział Julian Rose
dodając, że klienci rzadko sobie
zdają sprawę z jakości produktów,
które trafiają na stół. – Pochodzą
z wyjałowionych upraw mocno
wspomaganych nawozami sztucznymi lub z masowej hodowli, a w
dodatku pakowane w szkodliwe
plastikowe opakowania. Wszystko
tam dostarczane jest przez potężne
korporacje rolno-przemysłowe,
coraz częściej pochodzące z Chin.
Złamana zostaje pewna równowaga

biologiczna. Na przykład – zupełnie poza sezonem – można kupić
świeże chińskie truskawki, które
przecież bez sztucznego wspomagania nie wytrzymałyby tak długiej
drogi z tamtejszych upraw na półki
marketów.
Alternatywa to zdaniem Juliana
Rose powrót do natury i żywność z
ekologicznych upraw. Autor książki
podkreśla, że takie produkty są
coraz bardziej popularne w Anglii,
ale do ideału brakuje. – W Polsce jest
potężna siła w rolnictwie: ponad
milion dwieście tysięcy osób – mówił Sir Rose. Podkreślił, że polscy
rolnicy powinni zorganizować się
i sami założyć sieć sklepów ze zdrową żywnością. Wtedy z pewnością
znikłaby najważniejsza przeszkoda,
która dziś zniechęca konsumentów:
cena. Tymczasem polscy chłopi
są – zdaniem Rose – zależni od
korporacji rolnych poprzez Unię
Europejską, która daje im spore
pieniądze.

(tejo)

MAKARON TO JEST TO!

do Kowar
W szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach będzie oddział pulmonologiczny.
Taką informację burmistrzowi
Kowar i rajcom przekazali samorządowcy z Wrocławia. Na spotkaniu
w kowarskim ratuszu dolnośląscy
samorządowcy rozwiewali powstałe
niedawno wątpliwości dotyczące
funkcjonowania miejscowego szpitala.
Zapewnili, że placówce nic nie zagraża,
żaden z pracowników nie straci też
pracy. W „Wysokiej Łące” zmienią się
częściowo świadczone usługi. W szpitalu powstanie jeden z dwóch oddziałów
leczących gruźlicę na terenie Dolnego
Śląska. Jest to związane z doinwestowaniem jednego ze skrzydeł placówki
oraz rozbudową laboratorium. Będzie
prowadzona w niej również rehabilitacja pulmonologiczna.

Tydzień po przygotowywaniu
niebanalnych naleśników, uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i
Usługowych zmierzyli się z makaronami. Kolejny raz pyszne potrawy przygotowywali pod okiem
mistrzów kuchni. W jury, zgodnie
zasiedli członkowie Sudeckiego
Klubu Szefów Kuchni. Sami
przygotowali też kilka potraw
osobiście. Młodzi kucharze
przygotowali m.in. makaron
tagliatelle w sosie śmietankowo-pieprzowym
z szynką parmeńską,
gniazda makaronowe
w sosie mięsnym oraz
makaron zapiekany
w cieście.

(Ania)

(Ania)

Temida bezlitosna dla bandytów
lat i sześciu miesięcy pozbawienia
wolności – mówi sędzia Andrzej
Wieja, rzecznik prasowy sądu.
Dotyczy zdarzenia, w którym
częściowo został zmieniony opis
czynu oraz pobicia z bardzo poważnymi skutkami młodego mężczyzny w grudniu 2008 roku.
Poszkodowany przez trzy tygodnie
pozostawał w stanie śpiączki, a
obecnie ma ustalone 40 procent
utraty zdrowia, za co oskarżony
dostał karę czterech lat pozbawienia wolności.
Dariusz Rola został też skazany
za pobicie dwóch pań, siostry i
znajomej tego mężczyzny, które
próbowały go bronić. W mocy
została utrzymana też kara wobec
Krzysztofa Piejki – dziesięć miesięcy pozbawienia wolności. Trzeci z
oskarżonych, Zbigniew Rosadziński natomiast nie odwoływał się
od treści wyroku sądu rejonowego,
nie odwołał się też jego oskarżyciel,
dlatego uprawomocniła się jego
kara łączna roku i dwóch miesięcy
pozbawienia wolności.
Wyrok jest prawomocny. Sąd
zgodził się na upublicznienie danych skazanych.

(Angela)

Kradli, bili, grozili
29-letni Dariusz Rola zameldowany w Mysłakowicach, a mieszkający w Łomnicy trząsł
okolicą od lat. Znany był jako „przywódca”
pozostałych, którzy jako oskarżeni zasiedli z
nim na sali sądowej, ale nie tylko. Mimo że
skończył tylko podstawówkę zawsze potrafił
znaleźć sobie dochodowe zajęcie...zatrudniając
się w okolicznych restauracjach i barach na
stanowisku m.in. „ochroniarza”. Kiedy ktoś odmówił mu miejsca pracy stawał się agresywny
i niebezpieczny, posuwał się do zastraszania
przyszłych pracodawców, klientów lokalu czy
jego obsługi.
Tak też było w przypadku jednej z restauracji
w Mysłakowicach, której właściciela nękał od
2004 roku. W styczniu 2009 roku kolejny raz
do restauracji wpadł pijany Dariusz Rola z kolegą
i zażądał nalania coca - coli i podania papierosów
oraz jedzenia. Kiedy właściciel poprosił o
uregulowanie rachunku, usłyszał od Dariusza
Roli: „Ja nigdzie i nigdy nie płacę, to ja rządzę
całymi Mysłakowicami i całą okolicą. To nie ja
tobie, ale ty mi będziesz płacił”. Dariusz Rola
rzucił też krzesłem w bar i rozbił go. 19 marca

2009 roku przyszedł kolejny raz i odgrażał się
właścicielowi, kelnerowi i kelnerce, w którą
rzucił pokalem. Powiedział jej, że ją „oszpeci”
i że przyśle kolegów to ją ogolą.
Odgrażał się też jednemu z klientów, który
stał przy barze. W jego kierunku też poleciały
wulgarne słowa i groźbą pobicia i uszkodzenia
samochodu. Właściciel wezwał ochronę i policję, która zatrzymała Dariusza Rolę i Zbigniewa
Rosadzińskiego. Ci jednak nie przyznali się do
wymuszania haraczu czy zastraszania. Dariusz
Rola zeznał, że był pijany i powiedział coś, co źle
zrozumiała obsługa restauracji. Zapewniał, że
nie chciał nikomu nic złego zrobić. Do kelnerki
napisał nawet oficjalne pismo z przeprosinami.
Trudno jednak dać wiarę w szczerość tych słów,
zarówno w zeznaniach, jak i w piśmie.
To nie jedyne oskarżenia, jakie Dariuszowi Roli
i Zbigniewowi Rosadzińskiemu zarzucono w
akcie oskarżenia. 21 grudnia 2008 roku na
ulicy Górniczej w Kowarach działając wspólnie
i z porozumieniem z nieznaną osobą Dariusz
Rola uderzając rękami po głowie i brzuchu oraz
wielokrotnie kopiąc Cezarego M. spowodował u
niego poważne obrażenia głowy.
Cezary M. wskutek tego pobicia przez dłuższy

czas nie odzyskiwał przytomności i był w
śpiączce. Po półrocznej rehabilitacji w dalszym
ciąg ma poważne problemu ze zdrowiem i czeka
go dalsza, długa i kosztowna rehabilitacja.
Dlaczego zaatakował tego chłopaka? Do dziś
nie wiadomo. Pewne jest jednak, że zdarzenie
widziały dwie kobiety, które próbując udzielić
pomocy poszkodowanemu, również
przez Dariusza Rolę zostały pobite.
Magdalenę S. przewrócił na ziemię
i kopnął w twarz, w wyniku czego
doznała ona obrażeń urazu głowy
skutkującego naruszeniem czynności narządów ciała poniżej
dni siedmiu. Justynę M., siostrę
poszkodowanego, dwukrotnie
uderzył w twarz otwartą ręką.
Do tego zarzutu Dariusz Rola
się jednak nie przyznaje, zasłania
się zanikiem pamięci wywoływanym
okresowo przez wcześniejszy uraz
głowy.
7 grudnia 2008 roku Zbigniew Rosadziński i Krzysztof Piejko pobili też mieszkańca
Mysłakowic, który udaremnił im kradzież
zwierzęcia, młodego byka.

Fot. Organizatorzy
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Wrocławscy studenci z nowo
poznaną jeleniogórzanką Inge
nieśmiało zagłębili się do wnętrza z
łukowatymi sklepieniami. W mroku
nie było widać brudu i kurzu na
ścianach. Domagającym się porcji
żywności żołądkom nie przeszkadzały wrażenia zapachowe – niezbyt
miłe dla smakosza – ale zupełnie niezauważalne dla Starzeckiego z towarzystwem. Jedynie Inge skrzywiła się
nieco na widok otyłego jegomościa
pałaszującego żeberka z duszoną
kapustą. Tłuszcz potrawy ściekał mu
po brodzie. Grubas jadł łapczywie co
rusz popijając swój przysmak piwem
z wyszczerbionego kufla. Jedząc zerkał na płachtę Gazety Robotniczej,
na którą skapywały drobiny tłuszczu
i innych resztek potrawy.
– To co, siadamy! – rzekł Starzecki
wskazując wolny stolik w nieco
jaśniejszej przestrzeni lokalu, zza
którego okna prześwitywało życie
na ulicy Długiej. – Państwo życzą? –
usłyszeli głos kelnera, który – zanim
jeszcze na dobre rozsiedli się przy
stołach – wyrósł jak spod ziemi. Miał
ziemistą twarz i niezdrowo patrzące,
przekrwione oczy, które zdradzały
zamiłowanie owego „szwajcara” do
kieliszka. – Obiad chcieliśmy, znaczy
się, co macie w karcie? Może kartę
macie? – spytał Starzecki. – Uprzejmie mówię, że karty nie mamy
ponieważ w jadłospisie jest tylko
kapuśniak i żeberka w kapuście z
kartoflami tłuczonymi lub z pieczywem – wyrecytował kelner.

Niesmak

jadłospisie – niezmienne mielone
z groszkiem i ziemniakami i kluski
leniwe – rozłażące się i nieapetyczne.
Do popicia kisiel, kefir lub mleko
na gorąco.
A może do Stylowej? Trochę
dalej, za skrzyżowaniem. Polecają
tę restaurację jako najlepszą ze
wszystkich. Ale czy tak jest w rzeczywistości?

Uderzył i zabił
Były bokser winien śmierci człowieka.
Wczoraj wskutek bójki, jaka wywiązała
się w lokalu Stylowa, w godzinach wieczornych, stracił życie Zbigniew W., z
miejscowego półświatka. Jak ustaliła
milicja denat wdał się w awanturę ze
Stefanem C., byłym bokserem, częstym
bywalcem lokalu. Podczas przepychanki
Stefan C. uderzył Zbigniewa W. pięścią
w twarz tak nieszczęśliwie, że mężczyzna
upadając rozbił głowę o kontuar baru i padł
trupem. Lekarze ustalili, że poniósł śmierć
na miejscu. Stefan C. został aresztowany
i osadzony w areszcie przy ul. Grottgera,
gdzie czeka na sprawę sądową. *
Tej treści notatka widniała na
stronie gazety,
w której zatopił
wzrok grubas wyraźnie zadowolony
z napełnienia przestronnego brzuszyska solidną
porcją. Tak. W Stylowej
nie zawsze było bezpiecznie.
– No to co? My bierzemy te żeberka!
– zdecydowali
studenci po
krótkiej naradzie. Inge
spojrzała na
Jerzego wzrokiem
pełnym zniesmaczenia.
Chodźmy razem gdzie
indziej. Byle nie tu.
– Cholera jasna! Na

Fot. Konrad Przezdzięk

Inge ze wstrętem spojrzała na
grubasa, który kończył właśnie pałaszować swoją porcję przerośniętych
tłuszczem żeberek i zabierał się do
otarcia nalanego oblicza z resztek
pokarmu.
Nie zjemy tu dobrze. Bo gdzie w
Jeleniej Górze można ze smakiem
nasycić złakniony jadła organizm?
Może wyjdziemy stąd? Nie lepiej
w barze mlecznym? Sudecki jest tuż
tuż – na Długiej przy placu Bieruta.
Ale i tam cuchnie nie pranymi ścierkami i przypalonym mlekiem. A w

Fot. Konrad Przezdzięk

Światło rozciągające się zza otwieranych i mocno skrzypiących drzwi rozjaśniło spowite mrokiem wnętrze Gospody
Rzemieślniczej. Wchodzących uderzył w nozdrza zapach
duszonej kapusty pomieszany z wonią niedopałków. W
lokalu nie było jeszcze wielu gości. Odór tytoniu zdradzał
nałóg większości bywalców przybytku.

Ulica Długa – niedzielne pustkowie.

Plac Ratuszowy dziś z podcieniami białoskórników
i pończoszników „wczoraj”.
śmierć zapomniałem, żem umówił się z dziadkiem Inge. Miałem
ją odprowadzić przed w pół do
pierwszej, a tu przecież już później
jest. Wybaczcie! Spotkamy się później. Musimy iść, bo staruszek na
pewno o wnuczkę się niepokoi.
Powiemy mu tylko, co i jak. To
co, za godzinkę?... wypalił Jerzy
szukając w wyobraźni miejsca,
gdzie mogliby się spotkać.
– Za godzinkę przy Neptunie – cichym głosem dopowiedziała Inge. Jej oczy błysnęły
iskierką radości. – Tak,
tak, przy Neptunie –
wtórował Jerzy.
Co to za Neptun?
Zdumione twarze
stołowników o
mało nie zamieniły się
w znak zapytania. – To
taka rzeźba,
f igura, no
taka fontanna tu,
w Ryn-

ku. Jak szliśmy do gospody, to była
po prawej stronie. Chciałam wam
to pokazać, ale nie było okazji –
rzekła Inge.

ście dziadek może się niepokoić,
przecież miałam cię tylko odprowadzić – powiedziała figlarnie
przewracając oczyma.
Pewnie już o mnie zapomniał i
na pewno nie ma go w domu.
Komarzyce krwiopijcze
Łoskot nadjeżdżającego tramwaju
Kiedy była jeszcze małą dziewczynką, w letnie popołudnia cha- zagłuszył odpowiedź Jerzego. Pojazd
dzała nad fontannę karmić złote karasie, które się tam pluskały wśród
szumu wody spadającej kaskadą
z pysków fantazyjnych
delfinów. Ssaki były
z kamienia.
Rybki –
prawdziwe. Podpływały
pod samą
powierzchnię wody i
okrągłymi pyskami
zbierały okruszki lub atakowały niczego nie spodziewające
się komary i inne wodolubne
owady, które za bardzo zbliżyły
się do lustra odbijającego ratusz i
Neptuna. Władcę mórz z marsową
miną zatroskanego o losy miasta przetoczył się w stronę
ulicy Długiej podążając śladem
boga.
Już nie ma karasi, a woda jest wozu, w którym kilkanaście minut
brudna. Niezagrożone rybim apety- wcześniej Drzewiecki i Paliszewski
tem komarzyce wieczorami krwio- jechali w stronę al. Stalina, aby zjeść
pijczo atakują Bogu ducha winnych obiad w Myśliwskiej. Ratuszowy
przechodniów. Za to Neptun wciąż zegar wybił pół godziny po
jest chyba najbardziej rozpoznawal- dwunastej. Spłoszone stado gołębi
zatoczyło koło nad rynkiem i –
nym znakiem Jeleniej Góry.
Wyszli szybko pozostawiając gruchając – usiadło na sypiących się
zdumionych towarzyszy, którzy gzymsach kamienic w Podcieniach
zagadkowo patrzyli się na siebie Kuśnierzy.
wzajemnie. Pogrążony najpierw
w jedzeniu, a później w lekturze Lustracja
Robotniczej grubas chyba nawet
Starzecki w milczącym oczekiwanie zwrócił uwagi, że ktokolwiek niu na porcję żeberek w brązowym
wszedł do Rzemieślniczej.
sosie z tłuczonymi ziemniakami
Byle prędzej na świeże powie- zanurzył usta w wyszczerbionym
trze! Inge zaczerpnęła je pełną kuf lu pełnym mętnawego, ale
piersią. Choć duszne i przesycone smacznego piwa.
wonią miasta, w porównaniu do
Z Miedzianki. Dziś przywieźli.
skwaśniałego zaduchu gospody
Objął wzrokiem łuszczące się
wydawało się krystalicznie czyste, sklepienie gospody. Dopiero kiedy
alpejskie. Karkonoskie raczej. Oboje przyzwyczaił oczy do panującego
głośno roześmiali się. – Rzeczywi- tam półmroku, zauważył liszaje

brudu, pęknięcia i falujące majestatycznie pajęczyny zdradzające,
że – mimo zaduchu – jakaś wentylacja tu jest. Przeczuwał, że los tego
lokalu jest przesądzony. Podobnie
jak całej kamienicy. Zniknie z
powierzchni ziemi i zastąpią ją
nowe, czyste i pachnące świeżością wnętrza dla społeczeństwa
socjalistycznego wybudowane.
Bez tego aromatu poniemieckiej
zgnilizny. Łyknął piwa puszczając
mimochodem głośne rozmowy
swoich kolegów, którzy poczuli
już alkohol zasilający żyły w
energię.
Jutro zabieramy się do
dzieła. Wrocław czeka
na dokumentację. Jak
najszybciej.
Poczuł na sobie wzrok
kelnera o ziemistej cerze.
Przywiódł za sobą odór
zaniedbanej kuchni i używanego kilka razy taniego oleju.
W niezbyt czystych dłoniach
niósł tacę z pięcioma talerzami,
na których piętrzyła się ociekająca
tłuszczem klawiatura przyrumienionych żeberek z kopą kartofli.
Jerzy i ta dziewczynka nie wiedzą, co tracą.

Jałmużna

Dziad proszalny szurał idąc
powoli w stronę Rynku ulicą
Grodzką. Minęła go podążająca ku
Podwalu spacerkiem para. – Panna
Inge? Parę złotych może. Poratuje
pani starca – zamruczał staruszek
na tyle głośno, że dziewczyna usłyszała go. – Panie Bednarski, panie
Bednarski! – pokiwała głową Inge.
– Dostał pan przecież ostatnio całe
10 złotych.
Dziadek spojrzał dobrotliwie
na śliczną pannę i kawalera u jej
boku. Jerzy dobył z portfela banknot i podał zniszczonemu życiem
mężczyźnie.
Na szczęście.

Konrad Przezdzięk
Cdn.
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Czynniki ryzyka chorób układu krążenia - czym są i jak im zapobiegać?
Choroby układu krążenia
stanowią największy problem współczesnej medycyny i są przyczyną śmierci co
drugiej osoby w Polsce.

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

Choroby serca i naczyń, takie jak
choroba wieńcowa, zawał serca czy
udar mózgu powstają w wyniku
działania tak zwanych czynników
ryzyka.
Czynnik ryzyka jest cechą występującą u danego człowieka, która
zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia w przyszłości choroby
serca lub naczyń.
Czynnik ryzyka jest parametrem,
który można określić, nazwać i
zmierzyć, który pozwala przewidzieć prawdopodobieństwo rozwoju
choroby lub jej powikłań.
Wszystkie znane nam czynniki
ryzyka zostały zaobserwowane w
trakcie badań epidemiologicznych
obejmujących tysiące osób .
Czynnik ryzyka jest cechą występującą u danego człowieka, która

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

Na nerwy ...szkoda zdrowia
Na nerwicę cierpi coraz większa liczba ludzi, którzy często nie zdają sobie z tego sprawę. Tymczasem jej
szybkie zdiagnozowanie i odpowiednie leczenie może ustrzec nas przed jej poważnymi konsekwencjami.
Jak się przed nią ustrzec i jak z nią walczyć?
Nerwica, jak mówią lekarze,
jest nierozłącznie związana z
rozwojem cywilizacji. W ostatnich czasach obser wuje się
wzrost liczby objawów nerwicowych u ludzi.
– Nerwica stanowi pojęcie
zbiorcze dla różnego rodzaju
objawów czynnościowych i zespołów chorobowych, których
przyczyną jest reakcja na jakiś
ujemny bodziec środowiskowy
lub emocjonalny – mówi jeden
z lekarzy psychiatrów z Jeleniej

Góry.
Najważniejsze z przyczyn
powstawania nerwicy to stały
pośpiech, narastająca rywalizacja, dążenie do osiągnięcia
s u kc e s u ko s z t e m w ł a s n e g o
zdrowia, zmniejszenie przestrzeni życiowej, konieczność
kont aktu z bardzo wieloma
ludźmi, hałas i różnego rodzaju
wpływy fizyczne i chemiczne
oraz kryzys więzi rodzinnych.
Objawy to pocenie się, czerwienienie, uczucie pustki w

g ł ow i e , sk u rc z e sp a st yc z n e
jelit, biegunki, jąk anie się,
lęk, niepokój, zaburzenie snu
itp. O ner wicy możemy mówić jednak t ylko wtedy, gdy
występuje wiele objawów na
raz, które utrzymują się przez
dłuższy czas.
Nie wszystkie objawy nerw i c owe w y m a g a j ą l e c z e n i a
psychiatrycznego i zażywania
leków. Objawy częst o same
ustępują np. po zmianie środowiska zamieszkania, pracy, po

lipidowych jest zmiana stylu życia,
uwzględniająca przede wszystkim:
- zwiększenie aktywności fizycznej
- ograniczenie spożycia tłuszczów
zwierzęcych
- redukcję masy ciała.

W jakim stopniu szkodliwe jest
bierne palenie?
Jak dowiedziono bierne palenie,
czyli przebywanie w środowisku, w
którym inne osoby palą papierosy
zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca oraz zgonu z jej
powodu o około 20%.
Co grozi palaczowi?
Nawet okresowe narażenie na
Jeśli palisz papierosy jesteś naradym tytoniowy zwiększa ryzyko
żony na zwiększone ryzyko:
1. chorób układu krążenia, takich choroby niedokrwiennej serca.
jak zawał serca, udar mózgu,
Czym jest otyłość?
choroba niedokrwienna kończyn
Otyłość jest procesem chorobodolnych, 20% zgonów z powodu
chorób układu krążenia spowo- wym, polegającym na magazynowaniu w organizmie nadmiernej
dowanych jest paleniem
2. nowotworów złośliwych takich ilości tłuszczu.
Do zwiększania masy ciała dochojak: rak płuc, raka jamy ustnej,
gardła, krtani, przełyku, trzustki, dzi wtedy, gdy podaż energii dostarpęcherza moczowego i nerek, czanej w pożywieniu (ilość zjadanych
30% zgonów z powodu nowo- kalorii) przekracza zapotrzebowanie
tworów spowodowanych jest energetyczne organizmu (ilość energii zużywanej przez organizm).
paleniem
3. choroby zakrzepowo-zatorowej
Czy mam już nadwagę ?
Palenie papierosów wielokrotnie
Do oceny występowania nadzwiększa ryzyko zakrzepicy związane ze stosowaniem doustnych wagi i otyłości można posłużyć się
wskaźnikiem BMI (body mass index,
środków antykoncepcyjnych.
4. chorób płuc takich jak przewlekła wskaźnik masy ciała).
obturacyjna choroba płuc POChP
Co oznacza wynik BMI?
(rozedma i przewlekle zapalenie
BMI [kg/ m2] Interpretacja wyoskrzeli)
niku
5. choroby wrzodowej
poniżej 18,5 niedowaga
18,5-24,9 prawidłowa masa ciała
Dlaczego warto przestać pa25-29,9 nadwaga
lić ?
30-34,9 otyłość
Nawet po wielu latach palenia
>35 otyłość olbrzymia.
korzyści z jego zaprzestania są
istotne
Już po roku abstynencji ryzyko zgoJak należy leczyć zaburzenia
nu z powodu choroby niedokrwiennej
lipidowe ?
Podst awowym war unkiem serca jest o 50% niższe niż u osoby nie
skutecznego leczenia zaburzeń mogącej zerwać z nałogiem.
zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia w przyszłości choroby
serca lub naczyń.
Szczególnie narażone na powstanie chorób układu krążenia
są osoby mające jednocześnie kilka
czynników ryzyka.
Istnieją czynniki ryzyka na które nie mamy wpływu - są to na
przykład:
• płeć męska,
• zaawansowany wiek
• obciążenie rodzinne chorobami
serca.
Istnieją również takie czynniki
ryzyka, które można skutecznie
zwalczać, zmniejszając prawdopodobieństwo rozwoju choroby!
Najważniejsze z nich to:
• Nadwaga
• Otyłość brzuszna
• Nadciśnienie tętnicze
• Wysoki poziom cholesterolu
• Cukrzyca
• Palenie tytoniu
• Brak regularnego wysiłku fizycznego
• Nadużywanie alkoholu
Należy uświadomić sobie, że
jedynie jednoczesne, konsekwentne
zwalczanie wszystkich czynników
ryzyka stanowi drogę do osiągnięcia
pełnego sukcesu w leczeniu.
Wobec tego warto już dziś podjąć
decyzję o zmianie stylu życia na
zdrowszy, tak by maksymalnie
zredukować szansę rozwoju chorób
serca i naczyń!

odpoczynku czy zwykłej przyjacielskiej rozmowie i poradzie.
W większości przypadków w
przypadku skutecznej pomocy
może udzielić internista.
J e d n y m z c z ę s t yc h o b j a wów ner wicowych, które są
powodem udania się do lekarza są zaburzenia seksualne.
U m ę ż c z y z n b r a k w z wo d u ,
przedwczesny wytrysk, u kobiet oziębłość i brak orgazmu.
Tego rodzaju zaburzenia mogą
bowiem wywołać depresję.
Jak walczyć z chorobą?
Czasami wystarczy po prostu
odpocząć od codziennych
problemów, odizolować się
od nich, zmienić otocznie,
unikać stresu itp. Dużą rolę
odgr ywają też członkowie
rodzin, którzy powinni pomagać choremu, okazując
mu zaufanie i podtrzymując
go na duchu w chwilach załamania i depresji. Powinni
współpracować z lekarzem
skłaniając chorego do wykonywania jego poleceń, szczególnie w zakresie zażywanie
leków. Należy pilnować, aby
chory nie zwiększał dawek
leków bez konsultacji z lekarzem. Błędem, jakiego należy unikać w terapii nerwic,
jest szybkie zniechęcanie się
do terapeuty i częste zmiany
lekarza.
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TEL. 504-018-881
UL. Kiepury 57
Jelenia Góra

www.slimstudio.com.pl

STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI
Pierwsza wizyta GRATIS!

Życie po zawale
może być normalne

Osoby po zawale nie muszą rezygnować z pracy, mimo
że 81procent Polaków uważa je za wymagające szczególnego traktowania w miejscu pracy. Rozwiązaniem
ewentualnych trudności w wypełnianiu obowiązków
może być zmiana formy zatrudnienia. O tym jak żyć
normalnie po zawale mówią organizatorzy ogólnopolskiego programu „Serce na nowo”.
Wciąż funkcjonuje stereotyp, że
chorzy po zawale nie mogą aktywnie
żyć i wykonywać obowiązków zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak
sami chorzy uważają, że pracownik
po incydencie sercowym wymaga
dodatkowej opieki, wyjątkowych przywilejów i specjalnego traktowania.
Zdarza się, że pracownicy po dłuższym
pobycie w szpitalu zupełnie rezygnują
z zawodu. Tymczasem powrót do
dotychczasowych obowiązków, w
tym także zawodowych jest jednym z
elementów skutecznej rehabilitacji.
- Nawet pacjent, który przeszedł
ciężką chorobę, np. zawał mięśnia
sercowego, nie musi rezygnować z
normalnego, codziennego funkcjonowania. Wystarczy, że zmodyfikuje
swój styl życia zgodnie z zaleceniami
lekarza i będzie stosował odpowiednie
leki – mówi prof. dr hab. Zbigniew
Gaciong, ekspert programu „Serce

na nowo”.
Jakie kroki należy podjąć przed podjęciem decyzji o powrocie do pracy po
zawale serca? Przede wszystkim należy
porozmawiać z lekarzem, który ustali
jaką pracę chory może wykonywać.
Później o problemach zdrowotnych i
możliwościach zawodowych należy
porozmawiać z pracodawcą. Najważniejszą rzeczą jest ustalenie dogodnej
dla siebie formy pracy, korzystając z
alternatywnych form zatrudnienia,
tj.,telepracy, freelancingu czy samozatrudnienia. Warto też ocenić korzyści
płynące z kontynuowania pracy, którymi są m.in. stabilizacja finansowa
i komfort psychiczny.
Wszystkie informacje na temat
bieżących działań, publikacji specjalistycznych, porady
i ciekawostki dla pacjentów po
zawale dostępne są na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
hsm
h
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AUTO KOMIS

hêrêh

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

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra
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firma handlowa

AUTO H A N D E L

0 695-605-069
0 75 642-02-80

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
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AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

info@carat-auta.eu

Carat Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 74
58-506 Jelenia Góra
Telefon/Fax +48 757 123 001
NIP PL 611-265-96-12
REGON 020857558
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Premier Estonii na Biegu Piastów

Fot. R. Ignaciak

Na trasach Polany Jakuszyckiej
ścigali się także najmłodsi, startujący w Biegu Przedszkolaka oraz w
Polarnej Wyprawie Zuchów. Bieg
Piastów to nie tylko rywalizacja
sportowa, ale również wspaniała zabawa zarówno dla uczestników zawodów jak i kibiców. Tym bardziej,
że na Polania Jakuszyckiej można

było spotkać kibiców z Czech, Niemiec, Norwegii, Finlandii, Japonii
i wielu innych krajów świata. W
zawodach startował premier Estonii
Andrus Ansip, który ostatecznie
dojechał na 282 miejscu.

(arec)

Kiedy zawodnicy biegnący na 50 kilometrów dojeżdżali do mety, wystartował kolejny bieg
techniką klasyczną na 26 kilometrów. Tu również zwyciężali sąsiedzi z za południowej granicy.
Wśród mężczyzn wygrał Jiri Rocarek z czasem 1:14.28. Drugi był Polak Sebastian Gazurek z
Jaworzynki. Trzecie miejsce zajął Niemiec Christian Otto. Na siódmym miejscu uplasował się
Jakub Mroziński z Jeleniej Góry. Wśród kobiet pierwsza na mecie zameldowała się Czeszka
Beata Kawulokova z czasem 1:35.39. Za nią uplasowały się Antje Munchow i Marina Petruk. Na
czwartym miejscu dojechała jeleniogórzanka Karolina Maruszczak, za nią znalazła się Tatiana
Gawron z SMS Szklarska Poręba i Klaudia Wawrzonek z Sosnówki.
Fot. Raczyński

Nie bez powodu Bieg Piastów został
uznany za najpopularniejszą imprezę
narciarską w Polsce.
Na Polanie Jakuszyckiej rozpoczął się w sobotę XXXIV Bieg Piastów. Zawodnicy różnej narodowości i w różnym wieku,
od przedszkolaka po doświadczonych weteranów, amatorzy i zawodowcy, stanęli na starcie tej niezwykle popularnej
imprezy. W biegu wziął udział m.in. premier Estonii Andrus Ansie. Dojechał na metę jako 282 narciarz.
Polaków był Bogusław Gracz z LKS
Poroniec, który dojechał jako szósty.
Ósmy był Tomasz Kałużny z Jeleniej
Góry z czasem 2:12.58.
– Kilometr przed metą zaczęły
mnie łapać silne skurcze mięśni
brzucha i
bardzo ciężko mi się jechało – mówił po biegu
zmęczony
Tomasz Kałużny.
Wśród
pań najlepsze były
również Czeszki. Zwyciężyła olimpijka Kamila Rajdlova z czasem
2:23.58. Druga dobiegła Klara Moravcova. Najlepsza z Polek Agnieszka
Szymańczak z Wilkowic znalazła
się na trzeciej pozycji. Czwarta była
Paulina Maciuszek, która reprezentowała Polskę na Igrzyskach w
Vancouver.
Po biegu Paulina przyznała, że
bardzo lubi trasy w Jakuszycach –
Chciałabym, żeby tutaj odbyły się
Mistrzostwa Polski – powiedziała
po wyścigu.

Fot. R. Ignaciak

Jeszcze w piątek wieczorem po stan tras. Jednak dzięki wysiłkowi raz kolejny mogli stanąć na starcie
całodniowych opadach śniegu organizatorów i ciężkiej pracy Biegu Piastów. Impreza rozpoczęła
Julian Gozdowski martwił się o miłośnicy biegów narciarskich po się najważniejszym biegiem na
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dystansie 50 kilometrów techniką
klasyczną. Bardzo liczyliśmy na
sukces polskich zawodników, ale po
raz kolejny
najsilniejsi
okazali się
Czesi.
W dziewięcioosobowej
grupie, która
uciekła pozostałym rywalizującym
znalazło się
siedmiu Czechów i dwóch Polaków.
Jako pierwszy dojechał do mety Petr
Novak, uzyskując czas 2:12.35 godz.
Tuż za nim znaleźli się Dan Slechta
i Miroslav Janosec. Najszybszy z
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MONT-SAT

Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
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Wiele radości z biegania mieli najmłodsi.
A
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902

Autoryzowany Przedstawiciel

ul.Wolnosci 52
(obok małej poczty)
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 588

ul.Jagielońska 19
(Cieplice)
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 699
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie wspomniał o znakomitych warunkach do uprawiania sportów zimowych jakie panowały w Szklarskiej Porębie przed wojną, kiedy to miasto ubiegało się o organizację igrzysk
olimpijskich. – Dziś nie ma już toru bobslejowego, ani skoczni narciarskiej,

wym. W piątek Apoloniusz Tajner
potwierdził, że prawdopodobnie w
2011 roku na Polanie Jakuszyckiej
odbędzie się jeden z etapów Tour de
Ski, najbardziej prestiżowego turnieju
w biegach narciarskich, porównywanego do Turnieju Czterech Skoczni w
skokach.
– Turniej miałby się odbyć w dniach
od 4 do 6 stycznia. Pierwszy etap
byłby rozgrywany w Oberhofie, drugi
w Szklarskiej Porębie i Harrachovie,
trzeci w Pradze i czwarty w Val di
Fiemme – powiedział Jacek Jaśkowiak,
doradca burmistrza Szklarskiej Poręby
do spraw organizacji Pucharu Świata.
Jacek Jaśkowiak podziękował jedno-

ale pozostały trasy do narciarstwa zjazdowego i biegowego. Kiedyś Szklarska
Poręba słynęła z szklarstwa, później byliśmy postrzegani jako miejscowość
turystyczna, dziś mamy szansę stać się miejscem kojarzonym ze sportami
zimowymi, głównie biegami – dodał Grzegorz Sokoliński.

REMIS PO NERWÓWCE
Podopieczne Zdzisława Wąsa zremisowały po zaciętym
spotkaniu ze Startem Elbląg 23:23. KPR zajął 10. miejsce
w rundzie zasadniczej rozgrywek ekstraklasy piłkarek
ręcznych i powoli szykuje się do fazy play out.
Mecz KPR-u Jelenia Góra ze Startem Elbląg był bardzo wyrównany
i niesłychanie nerwowy. Wynik
23:23 w pełni oddaje to co działo
się na boisku. Po prowadzeniu
KPR-u w pierwszych minutach
spotkania Start zdobył przewagę,
którą kontrolował do 22 minuty
kiedy wyrównującą bramkę na 9:9
strzeliła Sabina Kobzar. Końcówka

pierwszej połowy to znakomita
postawa bramkarki Startu Elbląg.
KPR wyprowadzał szybkie kontry
po stratach drużyny z Elbląga jednak Agnieszka Kordunowska nie
pozwalała piłce wpaść do bramki.
Pierwsza część gry zakończyła się
wynikiem 11:10.
W drugiej połowie gra jeszcze
bardziej się zaostrzyła, a w hali przy

Fot. R. Ignaciak

Po sobotnim remisie KPR powiększył przewagę nad 11 i 12 zespołami w tabeli. KSS Kielce
przegrał zgodnie z oczekiwaniem z Zagłębiem Lubin 27:34, a SPR Olkusz doznał wysokiej
porażki 18:30 na własnym parkiecie z Łączpolem Gdynia. AZS AWF Wrocław umocnił się na
9 miejscu w tabeli po zwycięstwie nad Politechniką Koszalińską.

KPR Jelenia Góra
– Start Elbląg 23
:23 (11:10)
KPR: Kozłowska,
Szalek, Buklarew
ic
z
5, Kobzar 5,
Dąbrowska 4, Ko
cela 4, Odrowsk
a 3, Załoga 2,
Stanisławiszyn

cześnie Apoloniuszowi Tajnerowi za
wsparcie ze strony Polskiego Związku
Narciarskiego.
– Nasze wystąpienie o organizację
Pucharu Świata jest możliwe dzięki
pracy Juliana Gozdowskiego. Przygotowanie tras to proces wieloletni, a
trasy w Jakuszycach to jeden z naszych
największych skarbów. Przed wojną
Szklarska Poręba zaliczana była do
najwyższej kategorii światowych
kurortów. Obecnie Bieg Piastów jest
w grupie największych biegów na
świecie. Dzięki organizacji Pucharu
Świata Szklarska Poręba będzie należeć do grona takich miast jak Davos
czy Val di Fiemme – powiedział Jacek
Jaśkowiak.
Apoloniusz Tajner przypomniał,
że kiedy przed rokiem Szklarska
Poręba rozpoczęła starania o organizację Pucharu Świata, Jurg Kapol,
odpowiedzialny za biegi narciarskie

Chojnik gola!

ulicy Złotniczej zrobiło się bardzo
nerwowo po kilku kontrowersyjnych decyzjach arbitrów. Prowadzenie zmieniało się to na korzyść
KPR-u, to na korzyść Startu. W końcówce spotkania obydwa zespoły
miały problem ze zdobyciem gola. W
bramkach znakomicie spisywały się
zarówno Agnieszka Kordunowska
jak i Martyna Kozłowska.
W 57. minucie na prowadzenie
23:22 wyszedł Start jednak minutę
później obronę przyjezdnych oszukała Małgorzata Buklarewicz, która
nie dała szans Kordunowskiej. W
ostatnich sekundach spotkania
akcję wyprowadzał KPR jednak jeleniogórzanki zwlekały z oddaniem
rzutu, a ostatni strzał Sabiny Kobzar
nie trafił w bramkę.
– W naszym zespole nie zagrała druga
linia. Wszyscy wiedzą,
że Monika Odrowska
pierwszy rzut oddaje
w lewy róg. Ona zdaje
sobie z tego sprawę,
ale w meczu przez zdenerwowanie i tak tam
rzuca. W końcówce
każda z zawodniczek
uciekała przed odpowiedzialnością rzutową
i tak się stało – powiedział po meczu trener
Zdzisław Wąs. –Jestem
zadowolony z tego jednego punktu, myślę, że
usatysfakcjonował on
obydwa zespoły – dodał
trener.
Zdzisław Wąs wyróżnił w sobotnim spotkaniu grę Małgorzaty
Buklarewicz, Joanny
Załogi oraz Martyny
Kozłowskiej. Przyznał,
że w zespole przeciwnym dobrze spisały się
Agnieszka Kordunowska i Monika Pełka –
Fedak.
Na złe sędziowanie
zgodnie narzekali trenerzy obydwu zespołów
– Poziom sędziowania
był dziś skandaliczny
– mówił Zdzisław Wąs,
przypominając, że ta
sama dwójka arbitrów
sędziowała w przegranym przez KPR meczu
w Kielcach.

(arec)

W ostatni weekend lutego
w Lubaniu rozgrywany był
piłkarski turniej „Orlików”.
Sukcesem zakończył się udział
w imprezie drużyny Chojnika
Jelenia Góra. Ciepliczanie zajęli
pierwsze miejsce, pokonując w
fazie grupowej 4:1 Karkonosze
Jelenia Góra, 3:1 Skorpiony
Lubań i 2:0 Włókniarza Mirsk.
W grupie doznali jednej porażki
0:1 z Top Talent 2 Wrocław. W
półfinale zrewanżowali się za
grupowe niepowodzenie w meczu z wrocławianami i pokonali
pierwszą drużynę Top Talentu
2:0. W finale Chonik zwyciężył
Granicę Bogatynia. W turnieju
wziął także udział drugi zespół
Chojnika, który zajął ósme
miejsce. – Gra drugiego zespołu była bardzo dobra, zabrakło
odrobiny szczęścia – powiedział
trener Dariusz Michałek. Beniamin Łyczak został królem
strzelców zawodów.
Skład Chojnika: Filip Pieruczuk, Hubert Grabke, Dominik
Banaś, Fabio Proietti, Patryk
Michałek, Beniamin Łyczak.
Skład drugiego zespołu: Aleksander Berdowicz, Mathias
Maran, Kornel Owsiejewicz,
Patryk Kondraciuk , Norbert
Zaleszczyk, Gabriel Kaczmarczyk.

Hala na jubileusz

Otwarciem hali widowiskowo sportowej zainaugurowano
w obchody 50-lecia nadania
Karpaczowi praw miejskich.
Dyrektor gimnazjum Maria
Supeł, cieszyła się, że od poniedziałku hala zatętni życiem.
Nowy obiekt powstał przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum.
– Jak wielkie ma to znaczenie
dla miejscowości turystycznych
chyba nie muszę przekonywać
– powiedział Lucjan Szpila,
szef rady miejskiej Karpacza.
Burmistrz Karpacza Bogdan
Malinowski wspominał swoją
wizytę sprzed kilku lat w mieście partnerskim Reichenbach
w Niemczech. – Zazdrościłem
wówczas burmistrzowi Andreasowi Boerowi otwarcia nowej
hali sportowej. Dzisiaj my także możemy się cieszyć takim
obiekt. Andreas Boer przyznał,
że Karpaczowi budowa udała
się szybciej.

(arec)

Apoloniusz Tajner. Obok – starosta Jacek
Włodyga.
w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, z niedowierzaniem słuchał o
znakomitych warunkach panujących
w Jakuszycach. Dopiero kiedy przyjechał osobiście i zapoznał się z trasami
pomysł na powierzenie Szklarskiej
Porębie zawodów Pucharu Świata mu
się spodobał. Ostateczna decyzja ma
zapaść na wiosnę, ale jak zapewnia
Apoloniusz Tajner wszystko jest na

dobrej drodze ku temu, abyśmy w
przyszłym roku zobaczyli na Polanie
Jakuszyckiej najlepszych biegaczy
narciarskich świata.
Oprócz Tour de Ski w przyszłym
roku Szklarska Poręba ma także duże
szanse na zorganizowanie zawodów
Pucharu Świata w 2012 roku, prawdopodobnie 15 stycznia.

(arec)

Olimpijczycy
witani w ratuszu
Prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski przywitał 1
marca naszych olimpijczyków. Agnieszka Cyl, Ewelina
Staszulonek i Maciej Kurowski otrzymali czeki po 5 tysięcy
złotych, kwiaty oraz torby z upominkami. Bobsleista Paweł
Mróz upominki otrzyma po powrocie do kraju.
O paradoksach w organizacji
Spotkanie miało dwa oblicza.
Z jednej strony cieszyła obecność sportów zimowych mówił Zbigniew
zawodników, którzy godnie star- Lipiński z klubu Karkonosze Sporty
towali z biało czerwoną flagą na Zimowe – W Karpaczu, gdzie udało
piersi. Z drugiej strony pojawił się się nam powołać szkołę sportową i
temat systemu szkolenia polskich skąd wywodzi się wielu olimpijczyków nie ma toru lodowego, a od
sportowców
i
pięciu lat buduje
problemów orsię go w Kryniganizacyjnych, Siódme miejsc
e Agnieszki Cyl w
p r z e z k t ó r e nym na
biegu indywidual- cy. Tak samo w
15 kilometrów, ós
Szklarskiej Pof laga na ich St
m
aszulonek, dwudzie e saneczkarki Eweliny rębie jest szkoła
pier si bywa
ste trzecie Macie
ja Kurow- sportowa, trasy
czasami od- skiego i czternaste Pawła M
roza star tującego
bobslejową czwór
wrócona.
z biegowe w Jakuką. To wyniki sp
or towców ze szycach, a nową
P o d c z a s stolicy Karkon
oszy, reprezentują
s p o t k a n i a na Igrzys
cych nasz kraj strzelnicę buduje
kach w Vancouve
się na Kubalonce
olimpijczyr.
w Wiśle – mówił
cy opowiatrener i były wicedali o swoich
prezes klubu Karwrażeniach związanych z Igrzyskami. – Jestem bardzo zadowo- konosze Sporty Zimowe.
Prezes klubu Karkonosze Sporty
lona z występów. Same Igrzyska
były przyjemne. Mam nadzieję, Zimowe, Zofia Czernow wspominała
że w przyszłości będzie jeszcze o tym, że w klubie zawodnicy mają
lepiej – mówiła Agnieszka Cyl. dobre warunki i trenują na dobrym
Zadowolona ze startu była też sprzęcie. Prezydent Marek Obrębalski
Ewelina Staszulonek – Nie liczy- w rozmowach indywidualnych ze
łam na medal, miałam za krótkie sportowcami poruszy jeszcze możliprzygotowania, co było spowodo- wość wykorzystania ich wizerunku
wane moim wypadkiem. Po cichu w promocji medialnej miasta.
liczyłam na ósemkę i udało się.
(arec)

Fot. Tejo

Fot. Jelonka.com

Od ponad roku
Na piątkowej konferencji
Szklarska Poręba
prasowej w Hotelu Las zorstara się o orgaganizowanej przed Biegiem
nizację zawodów
Piastów Apoloniusz Tajner
Pucharu Świata
potwierdził, że prawdopow narciardobnie w przyszłym
stwie
roku Szklarska Pobieręba zorganizuje
gozawody Pucharu
Świata w narciarstwie biegowym.
Wystąpienie o organizację Pucharu
Świata jest możliwe dzięki pracy Juliana
Gozdowskiego, komandora i pomysłodawcy
Biegu Piastów.

Fot. Jelonka.com

Puchar Świata pod Szrenicą?

Pamiątkowe zdjęcie szefa Jeleniej Góry ze
sportowcami.

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

RAZ DWA TRZY „SkąDokąd”
Wydawca: 4ever MUSIC

Po kilku latach milczenia zespół
Raz, Dwa, Trzy zarejestrował nowe
autorskie piosenki. Jak dotąd w twórczości grupy ważne były pewne idee
poboczne, które ukierunkowywały jej
działania oraz w przeszłości stanowiły
o brzmieniu całości nagrywanych
piosenek. Jedną z takich idei jest
poszukiwanie.
Przez lata postępując autonomicznie w stosunku do oficjalnego nurtu

pomiędzy hałasem muzycznym, a
tym co jako wykonawcy chcieliby
usłyszeć i zagrać.
Dlatego nowe utwory nie epatują
mocnym, wygenerowanym przez
studyjną maszynerię brzmieniem.
Jako zwolennicy naturalności sięgnęli w dużej mierze po instrumenty
akustyczne, a użyte partie elektryczne
harmonijnie współgrają z całością.
Zależało im, aby poskromić nabyte
rozrywki, do oczekiwań i do zapotrze- przez zgoła dwadzieścia lat pracy
bowań Zespół pisał piosenki, które ambicje i doświadczenie.
wynikają z potrzeby znalezienia się
Po to, aby sobą nie zastępować

Fot. Konrad Przezdzięk

Śnieżka na drugie

Panorama Karkonoszy widziana z tarasów gościńca.
Przepiękne krajobrazy to
największy atut Gościńca
Łojewski położonego u stóp
przedgórza Karkonoszy,
niemal naprzeciwko najwyższego szczytu Sudetów.

Trudno przypuszczać, że ktoś
z Śnieżki zauważy wspomniany
wyszynk przy krajowej trójce. Na
pewno jednak każdy, kto zatrzyma
się tam na przekąskę, zapamięta
charakterystyczne domki z bali
oraz imponujący widok Śnieżki a

JELONKA NA WESOŁO
obok chłopakiem:
- Przepraszam, czy pan też płynie
tym statkiem?
***
Dlaczego blondynki na wsi szyją
mężom kalesony z folii?
- Bo pod folią szybciej rośnie.
***
Blondynka pokazuje brunetce
swoje nowe mieszkanie.
- Urządziłam je według własnej
głowy - mówi z dumą.
- Aha, to dlatego jest takie puste.
***
Blondynka do męża:
- Jakoś wyjątkowo głupio dziś
wyglądam.
- Ależ skąd kochanie, wyglądasz
tak jak zwykle - pociesza ją mąż.
***
Dyrektor wchodzi rano do sekretariatu i pyta:
- Jaki to dzisiaj mamy dzień,
panno Kasiu?
***
- Niepłodny, panie dyrektorze,
W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę z siedzącym niepłodny...
Do Władimira Putina dzwoni
prezes Coca-Cola Co.
- Panie prezydencie, mam propozycję. Co sądzi pan o zmianie
flagi Rosji z niebiesko-biało-czerwonej na czerwoną? Jak za dobrych czasów w ZSRR. My za taką
reklamę oferujemy, powiedzmy, 5
miliardów dolarów rocznie. Putin
odpowiada:
- Pozwoli pan, że przemyślę
propozycję.
Odkłada słuchawkę, wykręca
numer swojego asystenta i mówi:
- Wania, kiedy dokładnie kończy
się nam umowa z Aquafresh?
***
Chruszczow przyjechał do kołchozu.
- Dobrze wam się żyje? - zażartował Chruszczow.
- Dobrze! - zażartowali kołchoźnicy.

POP ROCK & JAZZ
LAO CHE – “Prąd stały, Prąd
zmienny”
wydawnictwo:
Antena Krzyku

Wszystko zaczęło się 8 lat temu,
kiedy to jeszcze mało znany zespół
wszedł do studia i nagrał pierwszy album „Gusła”(2002). Już od pierwszej
chwili branża muzyczna zwróciła
uwagą na tych młodych muzyków,
którzy posiedli łatwą zdolność komponowania niebanalnych utworów.
Druga płyta, którą zatytułowali

także bardzo
starannie
utrzymany
teren z łąką
i stawem.
J a k i e
wspomnienia kulinarne zabierze
g o ś ć ? To
już zależy
od gustu,
o którym
dyskutować
trudno. O
jedzeniu –
oczywiście
– można.
Plusem
zajazdu są
bardzo obfite porcje, więc kto
lubi zjeść dużo, na pewno się nie
zawiedzie, bo naje się do syta.
Co do walorów smakowych rozmaicie bywa. Żurek jest pyszny o
odpowiednim stopniu zakwasze-

muzyki i słów. Żeby muzyce pozwolić grać, a słowom znaczyć. Płyta
nazwana została „SkąDokąd”. Po to,
by oddać nastrój poszukiwania, by
zaangażować serce i wyobraźnię, a
nie tylko zmysł słuchu, poczucie rytmu, czy sformatowany czas odbioru,
który skłonni jesteśmy poświęcać na
wysłuchanie piosenki trwającej nie
dłużej niż przysłowiowe trzy minuty
i trzydzieści sekund.
A. Nowak jako autor słów zwrócił
uwagę na tematy, które w obrębie
piosenki popularnej są, jeśli nie pomi-

nia, za to golonka
– mocno peklowana,
co na pewno nie zadowoli miłośników
klasycznego dania
z tej części wieprza.
Placek po węgiersku
– niezły, choć nieco
przyciężki, podobnie
jak większość dań w
karcie. Krótko – po
posiłk u w Łoje w skim zalecamy sporo
ruchu, aby łatwiej
strawić pochłonięte
kalorie.

(tejo)
Kiedy jedliśmy tam obiad
we wrześniu roku ubiegłego dobre wrażenie
psuły też lekko klejące
się powierzchnie stołów
na tarasie. Na szczęście
wszystko rekompensowały piękne widoki
i bardzo sympatyczna
obsługa.

okiem satyryka

jane, to z pewnością
rzadko poruszane.
Tymi wyróżnionymi
są: problem braku
nadziei oraz akceptacji śmierci jako
zjawiska nieodłącznego od naszych
narodzin. Lęku, który degraduje naszą
świadomość i poczucie wartości. Lęku
zniewalającego nas od wewnątrz i
lęku, który ma przyczynę w zjawiskach zewnętrznych.
Lęku niepokojącego serce. Pisze
też o całym procesie jakim jest życie.
Przyjacielem muzyki zespołu i produ-
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POP ROCK & JAZZ
centem płyty jest towarzyszący grupie
od przeszło dziesięciu lat, Marcin
Pospieszalski. Realizacją płyty zajął
się, tak jak w przypadku „Trudno nie
wierzyć w nic” Rafał Paczkowski. Jego
pomoc, przenikliwość i doświadczenie
są nie do przecenienia. Wirtuozerią
gry na instrumentach perkusyjnych
piosenki wzbogacił, grający już wcześniej z grupą Tomas Celis Sanchez.

Andrzej Patlewicz

Pizza za krzyżówkę
Krzyżówka
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane kolejno rzędami,
utworzą rozwiązanie – imię i
nazwisko aktora amerykańskiego.
Poziomo:
1) ciepła kurtka robocza.
7) u r z ą d z e n i e d o
przesyłania
danych między
komputerami.
8) pisze o życiu znanych osób.
9) np. maksymalna
prędkość samolotu.
10) … Comăneci, rumuńska gimnastyczka.
12) drewutnia.
14) wychowawca Nerona.
16) pojazd na motodromie.
18) … Jędrzejczak.
19) budynek z sikawkami.
21) ręczny warsztat
tkacki.
22) … p o d g r u s z ą ,
wypoczynek,
zwykle na wsi.
23) film Polańskiego
z Władysławem
Komarem.
25) Maria …, sopran
o światowej sławie.
28) kukiełkowy – dla
dzieci.
30) p r z e wó d
lub donosiciel.
32) o r ę ż k a wa l e r z y sty.
33) biegły w
mapach.
34) p o d w ó r kowy footbag.
35) kilka kilogramów
za dużo.
Pionowo:
1) c i e n k a ,
s u c h a
kiełbasa.

2)
3)
4)
5)
6)
11)
13)
15)
17)
20)
21)
24)
26)

27)
29)
31)

Sernik aksamitny
Ciasto:
15 dag razowych herbatników
7-8 dag miękkiego masła
60 dag śmietankowego twarogu
15 dag drobnego cukru
3 duże jajka
3 żółtka z dużych jajek
1 łyżeczka aromatu waniliowego
1 i 1/2 łyżki soku z cytryny
Polewa:
150 ml kwaśnej śmietany

„Powstanie Woodstock, gdzie otrzymali nagrodę przez publiczność. Zainteresowanie
Wa r s z a w - Złotego Bączka, przyznawanego zespołem spotęgowało się jeszcze
bardziej a grupa wylądowała
skie”(2005)
na 27. Przeglądzie Piosenki
– wielki ukłon i jeszcze większy
Aktorskiej we Wrocławiu sprapatriotyzm ze strony muzyków spowiając tamtejszej publiczności
wodował ogromne zainteresowanie
swoim repertuarem ogromną
nie tylko samym zespołem, ale ich
przyjemność.
wydawnictwem, które zrealizowane
W miedzy czasie pojawiły się
zostało na zamówienie Muzeum Poklipy do utworów „Koniec” i
wstania Warszawskiego. Pilotujący
„Czerniaków” oraz krotki film
singiel z nagraniem „Czerniaków”
o Muzeum Powstania Warszawczęsto gościł na antenach radioskiego. Trzeci krążek o tytule
wych.
„Gospel” (2008) potwierdził
Na fali tego albumu grupa zoklasę zespołu, która udanie
stała zaproszona na Przystanek

skandynawska
zatoka.
wielki targ.
antyk, w którym
przechowywano
wino.
imię Biedrzyńskiej, aktorki.
żyje na obczyźnie.
marzyciel.
dezerter z tornistrem.
przycisk na klawiaturze.
ratunkowa – to
kapok.
p r z e s z ko d a p o
zadymce.
ustrój oparty na
pr ywatnej własności.
rzeczywistość.
Dan, popularny
komik amer yk ański („Blues
Brothers”).
opaska na pasku.
prezydent USA, z
zawodu aktor.
internat.

1 łyżka drobnego cukru
1/2 łyżeczki aromatu waniliowego
Herbatniki pokrusz, dodaj masło i
krótko zmiksuj. Na spodzie tortownicy
wyłożonym pergaminem rozłóż masę
herbatnikową, zapnij brzeg, wstaw
do lodówki. Rozgrzej piekarnik do
180°C. Twaróg utrzyj na krem, pod
koniec dodaj cukier, wbij jajka, dodaj
żółtka, wanilię i sok cytrynowy. Utrzyj
na gładką masę. Tortownicę wyjmij

promowała album utworem „Drogi
Panie” już wcześniej udostępniony
na stronach wydawnictwa OpenSources.
Okazał się wkrótce największym
komercyjnym sukcesem grupy a
sam album uzyskał status „złotej
płyty”, a piosenki pochodzące z
niego uzyskały wysokie notowania
na radiowych listach przebojów. Dwa
lata po premierze „Gospel”, Lao Che
przedstawia swój najnowszy album
„Prąd stały, Prąd Zmienny” na którym muzycy zamieścili 11 utworów.
Tym razem zerwali z konwencją

z lodówki, zawiń ją od zewnątrz w
jeden kawałek grubej folii aluminiowej. Napełnij formę masą, wstaw
do większego naczynia z wrzącą
wodą, wstaw sernik do nagrzanego
piekarnika i piecz około 50 minut.
Wyjmij sernik, posmaruj wierzch
polewą, wstaw ponownie do piekarnika na kilka minut. Wyjmij, rozwiń
z folii. Pozostaw do ostygnięcia w
formie. Podawaj z lodówki po 20 min.
Schłodzenia.

koncept albumu.
O klimacie płyty stanowi narracja, warstwa tekstowa, a brzmienie
przywodzi na myśl jak najlepsze skojarzenia z Republika, Made In Poland
czy 1984 w czasach świetności tych
kapel. Muzykom nie można odmówić
kunsztu, wieloletnie doświadczenie
daje o sobie znać. Możliwe, że jest to
najtrudniejszy album w ich dorobku.
Aby się o tym przekonać warto zapoznać się, tym bardziej iż aura ku temu
jest idealna.

Andrzej Patlewicz
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2010/02/26 - 0.15 – 2010/03/05 - 0.15
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 165, OGŁOSZEŃ 800
PRACA
DAM PRACĘ
SZUKAM osoby, która napisze prace
licencjacką - 793 040 283
POSZUKUJĘ koleżanki do współpracy na
korzystnych warunkach - 782 535 408

PRZYJMĘ udziałowca - wspólnika do
otwarcia Komisu Meblowego - posiadam
duży lokal, dobra lokalizacja, częściowo
meble, mały wkład - Jelenia Góra - 506
487 498

AVON - dołącz do nas - Poszukuję chętnych
do współpracy z Jeleniej Góry i okolic. Dla
nowych konsultantek wspaniały prezent zadzwoń lub napisz to pomogę wystartować
- danutabog@wp.pl - 606 736 939

PRACA stała lub dodatkowa, bezpłatne
szkolenie, wysokie zarobki - 664 863 800

BRANŻA Wellness - Współpraca dla osób
otwartych na nowe doświadczenia i informacje, ceniących rozwój osobisty i niezależność,
też ﬁnansową. Mile widziane osoby po 40
r.ż. zdecydowane na zmiany w życiu! - 691
967 676

AGENT ds. odszkodowań - EuCO szuka do
współpracy, wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia. Wymagane: komputer z drukarką,
Prawo Jazdy kat. B. E-meil: a.salamon@
euco.pl - 509 353 713

PRACA dla kucharza/ki - w barze FAST
FOOD - 507 354 700
ZATRUDNIĘ doświadczoną barmankę - w
Szklarskiej Porębie w restauracji - 505
507 781

AGENT ubezpieczeniowy - zatrudnimy do
pracy byłych pracowników PZU i PZU Życie.
Wynagrodzenie prowizyjne. CV na adres
e-mail: praca@centim.pl - 501 039 202

ZATRUDNIĘ kucharza - mała gastronomia
- 723 570 707

ATRAKCYJNA praca - Dam pracę w Salonie
Gier w Karpaczu, wymagania niekaralność.
CV i list motywacyjny proszę składać na adres
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 13 w
terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia.
- 696 216 547

MASZ 25 - 55 lat, wykształcenie średnie/
wyższe, chcesz dorobić/zarobić. Firma
finansowa - biuro rekrutacji - zgłoszenia: wt, czw, pt w godz. 12 do 16 - 607
197 728

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.

CHAŁUPNICTWO - umiejętność robienia na
drutach - 721 462 131
CIEKAWA praca od zaraz - Sklep 50 Style w
galerii przy hipermarkecie Tesco zatrudni od
zaraz sprzedawców. Oferty wraz z cv proszę
kierować do sklepu w godzinach od 9 do 21
DLA DJ’a - zrobienie beat pod text GG - tylko
dla mocnych - GG20262228
DLA emeryta - praca dla emeryta, rencisty,
w punkcie totalizatora sportowego wyślę na
kurs - 697 183 433
DLA zdecydowanych - odstąpię działającą
małą ﬁrmę, osobie konkretnej i przedsiębiorczej - 75 64 266 93
DO odważnego - szukam mężczyzny na
wyjazd w Kwietniu do Niemiec z autem - cel
szukanie pracy - ja 46 lat, bez nałogów, płynny
niemiecki, posiadam ﬁrmę - 663 151 818
DO rozliczania wspólnot – przyjmę osobę
z doświadczeniem do rozliczania wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni. CV z wymaganiami ﬁnansowymi proszę wysyłać na adres:
biuro@nieruchomoci-siofer.pl - 691 221 116
DO sklepu z tapetami - Zatrudnię sprzedawcę
do sklepu z tapetami. CV proszę przesłać na
maila: jelenia.gora@miden.com.pl - będę
się kontaktować tylko z wybranymi osobami
- 757 123 023

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.

DO sprzedaży okularów - w centrum Jeleniej
Góry oraz Cieplicach - 794 065 377
DO współpracy - poszukuję otwarte osoby do
współpracy d/s odszkodowań - 509 029 334
DODATKOWA - Praca dla ludzi przedsiębiorczych. System prowizyjny. Zapraszam - mail.
maria553@onet.eu
DODATKOWA praca - Dołącz do firmy
FM GROUP! Bogata oferta: odpowiedniki
znanych perfum, make up, środki czystości
dla domu! Zysk na produktach to 43% +
dodatkowa premia! Aby uzyskać status dystrybutora: zadzwoń! - 667 080 429
DORADCA ds. odszkodowań - Znasz osoby,
które uległy wypadkom komunikacyjnym
lub innym? Potrafisz dotrzeć do takich
osób? Gwarantujemy jasną ścieżkę kariery.
Wymagania: komputer i prawo jazdy kat.
B. - 693 498 998
DORADCÓW ﬁnansowych - Proﬁt zatrudni
doradców finansowych. Wynagrodzenie
prowizyjne, szkolenia, jasna ścieżka kariery.
Mile widziane osoby po 30 - tce. CV wyślij:
rekrutacja.dolnyslask@proﬁty.com.pl
DYREKTOR dydaktyczny - * Sprawowanie
nadzoru pedagogicznego nad działalnością
kadry Szkoły, prawidłową realizacją programów nauczania, jakością kształcenia i dokumentacją szkoły m.biernacka@apedukacja.
pl - m.biernacka@apedukacja.pl
EMERYT sł. mundurowych - Zatrudnię emeryta (umowa-zlecenie) służb mundurowych.
Wymagane wykształcenie wyższe, biegła
znajomość obsługi komputera, podstawy
administrowania systemami Windows, prawo
jazdy, dyspozycyjność - 691 818 212
FIRMA mieszcząca się w Kowarach - zatrudni
pracownika z uprawnieniami do obsługi wózka
widłowego - 606 331 053, 696 027 209
FIRMY dekarskiej - do remontu dachu
dachówki, rynny, rury itp. Szklarska Poręba
- 693 429 971
FIZJOTERAPEUTA/KA - Spa zatrudni
ﬁzjoterapeutę/kę. CV wraz z numerem tel.
proszę przesłać na adres m.kalt@tlen.pl
FLORYSTA do kwiaciarni - w Jeleniej
Górze - 502 507 320
FRYZJERA damsko męskiego - zatrudnię
fryzjera damsko męskiego w centrum
Jeleniej Góry. Wymagane doświadczenie
w zawodzie, po kursach dziękuję - kontakt
po godz. 18- ej - 667 556 889
FRYZJERKA - Exclusiv Salon - poszukujemy fryzjerki do bardzo dobrego salonu
w centrum Jeleniej Góry. Gwarantujemy
bardzo dobre warunki - 609 341 741
FRYZJERZY - Zatrudnię od zaraz fachowców z wysokimi kwaliﬁ kacjami, warunki
do uzgodnienia, kursantom i stylistom
dziękuję. Dobrze prosperujący salon - 508
176 215
HOSSTESSY - Praca dla hostessy między
8.03-20.03.2010. Szukamy młodych zgrabnych dziewczyn, które chcą sobie dorobić w
weekend. Zapraszam do współpracy - 515
227 363, 505 090 344
HOTEL Sasanka zatrudni - Hotel Sasanka
zatrudni osobę na stanowisko Recepcjonisty. Oferty prosimy przesyłać na adres
E-mail hotel@hotel-sasanka.pl - 75 75
280 00
INWENTARYZACJA - Firma START
PEOPLE poszukuje osób uczących się
do przeprowadzenia inwentaryzacji w
dniu 11.03.2010r.Osoby zainteresowane
proszone są o wysłanie CV na adres: kkliszczyk@startpeople.pl - 74 84 01 647
KELNERKA Karpacz - zatrudnię do
ośrodka wczasowego w Karpaczu Górnym.
Wymagana wysoka kultura osobista - 693
458 689
KELNERKA Karpacz z doświadczeniem do
ośrodka wczasowego w Karpaczu Górnym
- 785 714 646
KIEROWCA C+E - zatrudnię kierowcę 608 661 415
KIEROWCA kurier - prawo kat. B, wiek
od 28 lat - oferty i CV proszę przesyłać na
adres glob_trans@interia.eu
KIEROWCĘ z kat. B z kursem na przewóz
osób - jeśli nie odbieram proszę o SMS 517 697 678
KIEROWNIK budowy - na terenie Jeleniej
G. Wszystkich zainteresowanych proszę
o przesłanie informacje o doświadczeniu
na - cieplice10@wp.pl

KIEROWNIK sklepu - zatrudnię kierownika
sklepu spożywczego z doświadczeniem 606 992 021
KIEROWNIK/REPREZENTANT - praca w
branży ﬁnansowej - dystrybucja produktów
finansowych. Wymagana wykształcenie
średnie, prawo jazdy kat B, niekaralność. CV
proszę przesłać na: rekrutacjajg.hmi@gmail.
com - 793 283 056
KOMPETENTNA recepcja - Tylko stała praca
dla zdecydowanej, inteligentnej osoby. - 721
483 350
KO N S U LTA N T K A Av o n - F i r m a Av o n
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty,
szkolenia i wiele innych atrakcji, jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak opłaty
wpisowej. Zadzwoń lub napisz GG6402836
- 692 494 164
KOSZTORYSANT - branża budowlana,
znajomość programu NORMA będzie
dodatkowym atutem, CV proszę przesyłać
na beata@arim.com.pl w temacie wiadomości proszę wpisać Kosztorysant - 785
377 502
KUCHARZ Karpacz - zatrudnię samodzielnego kucharza/kucharkę bez nałogów do
ośrodka wczasowego w Karpaczu Górnym
- 693 458 689
KUCHARZ Karpacz do pracy w ośrodku
wczasowym w Karpaczu Górnym - 785
714 646
KUCHARZ/PIZZA - Stanowisko: kucharz
- kuchnia włoska i polska Restauracja w
Złotym Potoku (4 km od Gryfowa Śl.) CV
proszę przesłać na zlotypr@op.pl - 601
347 870
LEGALNA praca w dużym przetwórstwie
warzywnym. Szwajcarii okolice Berna, tylko
osoba z dobrym językiem niemieckim. CV w
języku niemieckim na maila kodi.a@wp.pl
MARKETING - KSON zatrudni kierownika
marketingu kontakt na e-mail: telepracakson@gmail.com - 756 438 711
MARKETING Jelenia Struga - doświadczenie w sprzedaży, j. niemiecki, dyspozycyjność i mobilność, łatwość nawiązywania
kontaktów. Nadsyłanie ofert do 08.03.2010
- a.lenart@jeleniastruga.pl
MECHANIK maszyn produkcyjnych - Brygadzista - mechanik maszyn produkcyjnych
(branża papiernicza) Miejsce pracy: ok.
Gorzowa Wlk. Kontakt email: rekrutacja@
ksservice.eu - 508 351 450

MŁODYCH, dyspozycyjnych - do firmy
handlowo usługowej - różne stanowiska,
szkolimy bezpłatnie od 1600 netto Cyfra
+ - 75 764 70 19
MURARZE - Potrzebujemy grupę murarzy do
murowania piętra w domku jednorodzinnym.
- 513 126 211
NA stoisko mięsne - przyjmę osobę z
doświadczeniem na stoisko mięsne - 756 456
830/756 451 392
NAUCZ mnie tworzenia WWW - młodej
osobie - fanatykowi komputerów zlecę, aby
nauczył mnie tworzenia stron WWW. pisz:
kmt@poczta.onet.eu - 604 470 102
NAUCZYCIEL przedszkolny - poszukuję
nauczyciela nauczycielki z uprawnieniami
do prowadzenia zajęć w przedszkolu - 698
498 972
NAWIĄŻĘ współpracę z telemarketerką.
Praca na 2-3h dziennie. Mile widziane
doświadczenie. CV proszę kierować na
e-mail: kamil.michalik@sprzedaz.playmobile.pl
NIANIA Gryfów, Mirsk - szukam niani, przyszywanej babci do 3 letnich dzieci. Opieka w
różnych porach dziennych i wieczornych. U
mnie w domu lub dowiozę dzieci za rozsądne
pieniądze - 724 286 478
OD zaraz - szkoła menedżerska poszukuje
ambitnych pracowników do promowania
zeszytów szkoleniowych przez Internet. Wysokie prowizje - więcej informacji ptrnwk80@
onet.pl - 660 544 322
OPERATOR dźwigu - poszukujemy operatora
dźwigu ze znajomością j. niemieckiego lub
angielskiego do pracy za granicą. REGESS
ul. Bankowa 36; biuro@regess.eu - 513
126 211
OPIEKA - poszukujemy pielęgniarek i pielęgniarzy do pracy w Niemczech. Zakres
obowiązków: opieka medyczna nad osobami
chorymi bez prowadzenia domu. Wymagany
min. komunikatywny j. niemiecki - 756
472 242
OPIEKA na 13 III 2010 - wyjazdy do opieki
na terenie Niemiec, okolice Stuttgartu i Bonn,
dla kobiet ze znajomością języka z zakresu
opieki. Różne stopnie trudności. Kontakt w
biurze ﬁrmy w Lubaniu - 075 724 89 60
OPIEKA Niemcy - od już - Wyjazd od opieki
od zaraz, dla osoby z prawem jazdy, znajomością języka niemieckiego i własną działalnością na terenie kraju - 75 724 89 60

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

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

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

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Opiekunka dla psa - opiekunka dla psa
na 5 dni w tygodniu, od godz. 7:30 do 16:15.
Osoba opiekująca się niestety musi pilnować pieska u siebie w domu. Pilnie proszę
o kontakt. Co do płatności dogadamy się
telefonicznie - 075 64 73 941

Park dinozaurów - Kucharz - Park rozrywki
w Szklarskiej Porębie - praca@dinopark.
com.pl

Opiekunka z Jeżowa - szukam opiekunki
do 6 miesięcznego chłopca z Jeżowa Sudeckiego, praca 3 dni w tyg, szukam osoby z
doświadczeniem, niepalącej - 510 183 182

Park dinozaurów - Porządkowy - Park
rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl

Opiekunki - Niemcy - od już potrzebne
Panie do opieki w Niemczech. Zarobki od
1200 e i 150 e zwrot za dojazd. Wymagana
działalność w Polsce i podstawowa znajomość języka - 77 43 54 075

Park dinozaurów - Pomoc kuchenna - Park
rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl

Park dinozaurów - Sprzątaczka - Park
rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl
Park dinozaurów - Sprzedawca - Park
rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl

Pani do prowadzenia domu - przyjmę panią
do prowadzenia domu, oraz opieki nad osobą
niepełnosprawną, konieczne zamieszkanie.
Oferuję stałą pensję +wyżywienie. Okolice
Jeleniej Góry miejscowość Grudza koło
Pasiecznika - 607 750 157

Pilnie potrzebna pani w średnim wieku
do pracy w pensjonacie. Karpacz, Osiedle
Skalne - pełny etat - 75 76 16 023

Park dinozaurów - Asystent/ka menadżera Park rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl

Pokojowa - Gościniec w Karpaczu
przyjmie pokojowa z doświadczeniem - 075
761 60 98

Park dinozaurów - Kasjer/ka - Park rozrywki
w Szklarskiej Porębie - praca@dinopark.
com.pl
Park dinozaurów - Kierownik kas - Park
rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl
Park dinozaurów - Kierownik sklepu - Park
rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl
Park dinozaurów - Konserwator - Park
rozrywki w Szklarskiej Porębie - praca@
dinopark.com.pl
Park dinozaurów - Kucharz - kierownik
zmiany - Park rozrywki w Szklarskiej Porębie
- praca@dinopark.com.pl

Pilnie potrzebne 3 osoby - Pilnie potrzebne
na dzisiaj 3 osoby, do pomocy w drukarni.
Zapewniamy transport - 757 518 301

Pomoc przy rekomendacji - reklama i
rekomendacja, elastyczne godziny pracy,
przydatna podstawowa znajomość obsługi
Internetu, jeśli chcesz więcej informacji wyślij
maila z pytaniem na: spectrum@aol.pl
Poszukiwani stolarze - do pracy przy renowacji i produkcji mebli stolarza z doświadczeniem - 75 64 445 50, 697 969 483, 697
800 440

Poszukuję koleżanki do współpracy - na
korzystnych warunkach - 782 535 408
Poszukuję nauczyciela - (studenta), który
pomoże przy rozwiązywaniu zadań z mechaniki na poziomie studiów - 791 767 497
Poszukuję stolarza - przyjmę do pracy
stolarza - 609 674 316
Poszukuję zespołu - (np. gitara + śpiew) do
zagrania podczas Mszy Świętej 28.08.2010
na ceremonii zaślubin. Zainteresowanych
proszę o kontakt po godzinie 16:30 - 79
234 75 75
Praca Austria - pilnie poszukuję dwie ekipy
po 3 os. z doświadczeniem do pracy przy
montażu okien do Austrii z zarejestrowaną
firmą w Polsce albo niemiecką gewerbą 512 227 394
Praca dla ambitnych - od PN. do PT. wypłaty, co tydzień (ok. 400-500 zł.) możliwości rozwoju i awanse dla najlepszych - Cyfra
+ - 501 665 790
Praca dla kucharza/ki - w barze FAST
FOOD - 507 354 700
Praca dodatkowa - zostań niezależnym
przedstawicielem brytyjskiej firmy Betterware
działającej w systemie sprzedaży bezpośredniej - 608 631 461
Praca od zaraz - cieśla, dekarz, zbrojarz
praca na wyjazd - 511 470 295
Praca od zaraz - zatrudnię przy obsłudze
traka taśmowego. Mile widziane doświadczenie - 608 082 245

Poszukujemy księgowej/-go z doświadczeniem do prowadzenia spółki jawnej. Praca
od poniedziałku do piątku - 75 64 30 900

Praca Szwajcaria - pilnie potrzebuję osoby
do pracy przy pracach wykończeniowych
(regipsy, gładzie), które posiadają niemiecki
dowód, a tym samym niemieckie zameldowanie oraz gewerbę - 512 227 394

Poszukujemy spawacza - który posiada
firmę jednoosobową. Wyjazd za granicę.
Bardzo dobre wynagrodzenie. Praca od
zaraz - 501 418 553

Praca w Hamburgu - praca dla kobiety w
Hamburgu w knajpie - proszę o kontakt telefoniczny lub na mail nasiuniak@gmail.com mile
widziane zdjęcie ) - 0049 157 831 473 73

Praca w Holandii dla pań - Stowarzyszenie
Pegaz pilnie poszukuje Panie od 18-26 roku
życia do pracy/staż przy ogórkach, truskawkach, pomidorach - uprawa szklarniowa. - 75
75 23 230
Praca w kawiarni - w Cieplicach przyjmę od
20. 03. studentki studiów dziennych i zaocznych na stanowisko kelnerki i barmanki. Nie
wymagam doświadczenia tylko uczciwości i
dyspozycyjności - 693 389 292
Praca w salonie gier - obsługa baru i
automatów, praca w systemie zmianowym.
Wymaganie niekaralność. CV i list motywacyjny proszę kierować na adres Karpacz ul.
Konstytucji 3 Maja 13 - 660 110 705
Praca w salonie optycznym - zatrudnię w
Jeleniej Górze asystentów sprzedaży oraz
optometrystów. Preferowane doświadczenie
w zawodzie. - 697 711 077
Praca za granicą - zatrudnię Panie do
sprzątania w bikini. Atrakcyjne warunki pracy
bez ograniczeń wiekowych, wizualnych - 796
832 604
Pracownik gospodarczy - Poszukujemy
do pracy pracownika gospodarczego - 75 64
445 50, 697 969 483, 697 800 440
Pracownik mail - oferuję pracę przy komputerze w pełnym lub niepełnym wymiarze
godzin. Atrakcyjne zarobki! Zgłoszenia proszę
kierować na adres ptrnwk80@onet.pl w treści
wpisując „chcę” - 510 344 521
Pracownik Multiagencji Ubezpieczeniowej - ubezpieczenia@jelcar.pl - 075 76 49
150 wew. 10
Projektant wnętrz - Preferowane:
obsługa programów graficznych, doświadczenie w branży, umiejętności projektowe,
wyczucie. CV należy przesyłać na bosoa@
architekci.pl - 505 310 000
Przedstawiciel handlowy - Praca w
marketingu, wymagana dyspozycyjność,
prawo jazdy, oferty proszę przesyłać na adres
beata@arim.com.pl - 785 377 502
Przedstawiciel/menadżer - Poszukujemy osoby ambitne, nastawione pozytywnie,
które się nie poddają łatwo i potrafią dążyć do
celu. Branża kosmetyki, chemia gospodarcza
- ziemlan@aol.pl
Przedstawicieli - agentów - Firma KRBP
poszukuje przedstawicieli - agentów do
współpracy, wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia, dla najlepszych możliwość stałych
dochodów, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną - 784 347 925
Przedstawicieli - poszukuje do współpracy przedstawicieli z doświadczeniem,
wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia,
zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną - 662
040 448
Przedstawicieli/agentów - Firma
KRBP poszukuje przedstawicieli/agentów d/s
odszkodowań do współpracy, wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia - 509 029 334
Przedstawicieli/agentów - Firma
Temida poszukuje na stanowisko przedstawiciel-agent d/s odszkodowań, wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia, zapraszamy
do współpracy, możliwość stałych dochodów
- 509 029 334
Przewodnik sztolnie Kowary - praca dla
osób lubiących aktywnie spędzać czas i pracę
z ludźmi, dyspozycyjnych, mobilnych, z głową
pełną pomysłów na zapełnienie czasu osób
zwiedzających P.T.T. Sztolnie Kowary - a.lenart@jeleniastruga.pl
Przyjmę do pracy - Przyjmę do pracy w biurze nieruchomości osobę z autem osobowym.
Atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne. Proszę o wysłanie CV na adres biuro.sudety@
wp.pl - 609 043 414
Przyjmę do pracy barmana/kę + obsługa
automatów do gier hazardowych. Wymaganie
niekaralność. CV kierować na: salon_karpacz@casinogold.pl - 660 110 705
Przyjmę kucharza - do pracy w ośrodku w
Karpaczu - 509 540 158
Przyjmę studentkę/ta - do pracy w biurze
podróży, na zlecenie, 1/2 wymiaru czasu
pracy CV + krótkie uzasadnienie proszę
przesyłać na adres: biurotravel@gmail.com
- 509 703 013
Psycholog - Warsztaty Terapii Zajęciowej
PSOUU Koło w Jeleniej Górze zatrudnią
PSYCHOLOGA na 1/2 etatu (20 godz./tyg.).
Kontakt tel. 75 752 59 61, 75 764 78 18 lub
adres e-mail zk.jeleniagora@psouu.org.
pl - 75 752 59 61

Jako stróż - pilnie poszukuję pracy w
godzinach wieczorowych i nocnych na
terenie Karpacza lub w okolicach - 508
492 164

Sprzedawca w delikatesach - Zatrudnimy
osoby z doświadczeniem handlowym na
pełny etat. Preferowane: branża spożywcza,
motywacja, zaangażowanie - 601 438 965

Kucharka samodzielna - dyspozycyjna
podejmie pracę również grupy, bankiety,
weekendy - 513 571 537

Staże - PMPoland S.A. poszukuje absolwentów studiów wyższych technicznych
i ekonomicznych na staże z PUP. Oferty:
praca@pmpgroup.com z dopiskiem staże 075 64 59 517
Studentki w weekendy - do obsługi centrali
- 501 209 626
Szukam kierowcy - z 2 letnim doświadczeniem po EU. Wymagane ADR podstawowe.
Praca 41. - 609 599 704
Szukam murarzy - budowa domu - 693
533 820
Szukam osoby, która napisze prace licencjacką - 793 040 283
Szukamy Niani dla 7 miesięcznej Hani, od
PN-PT, 7-15, w Sobieszowie na okres 3 lat.
Wymagania - doświadczenie, 100 pomysłów
na zabawę, uśmiech i dobre serce. Kontakt
tylko po godz. 16.00 - 660 748 281
Szwaczki, Anglia - Dla brytyjskiego pracodawcy poszukujemy szwaczki z kilkuletnim
doświadczeniem w szyciu płaszczy i kurtek.
Zapraszamy do biura ALMA VAR, Jelenia
Góra, K. Miarki 52 almavar@almavar.pl 075 647 44 02
Transport - transport Wrocław - Jelenia
Góra - 694 971 747
Umowa zlecenie - Firma Korner o/Jelenia
Góra nawiąże współpracę z osobą znającą
język czeski. Doświadczenie handlowe w
branży meblarskiej lub podobnej będą dodatkowym atutem. - 666 867 918
Wakacyjne staże w Grecji - Rozpoczęła
się kolejna edycja staży wakacyjnych dla
studentów w sektorze Hotelarskim w Grecji,
łączących nabywanie nowych umiejętności
z atrakcyjnym wynagrodzeniem - 091 434
2027
Współpraca - z hydraulikiem - 888
781 067
Współpraca dla ambitnych - Firma KRBP
poszukuje ambitnych przedstawicieli do
współpracy - 662 040 448
Współpraca w Niemczech - poszukuję do
współpracy agentów do spraw odszkodowań,
wysokie prowizje - 784 347 925
Z językiem czeskim - zatrudnimy do biura w
Czechach (w Libercu) osobę z wykształceniem wyższym rolniczym lub budowlanym,
znajomość j. czeskiego-obowiązkowa agropracownia@gmail.com - 75 713 09 47
Zarabiaj z Monavie - Praca w 100 %
legalna, która pozwala w łatwy sposób zarabiać bardzo duże pieniądze bez wychodzenia
z domu. Zapewnię darmowe szkolenie oraz
poprowadzę przez pierwsze miesiące za
darmo - 721 396 723
Zatrudnię do roznoszenia ulotek - na
pasażu Tesco w Jeleniej Górze - 698 629
533
Zatrudnię doświadczoną barmankę - w
Szklarskiej Porębie w restauracji - 505
507 781
Zatrudnię grafika - Zatrudnię, lub dam
zlecenie grafikowi. Wymagane doświadczenie w tworzeniu grafiki reklamowej - 075
7649150 wew 10
Zatrudnię konserwatora z doświadczeniem do ośrodka wczasowego w Cieplicach.
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia Kontakt:
75 52 5 66 od godz. 10.00 do 14.00
Zatrudnię kucharza - mała gastronomia
- 723 570 707
Zatrudnię kucharza - Restauracja w
Mysłakowicach zatrudni kucharza, praca w
systemie zmianowym - 515 152 141
Zatrudnię mechanika - ciągników siodłowych z praktyką zawodową. Mile widziana
umiejętność spawania oraz doświadczenie z
RENAULT - 757 182 424, 691 772 332
Zatrudnię Pracownika Multiagencji Ubezpieczeniowej. CV proszę składać na ubezpieczenia@jelcar.pl - 075 76 49 150 wew.
10 lub 24
Zatrudnię sprzedawcę - sklep z odzieżą
damską zatrudni sprzedawczynię. Jelenia
Góra - 795 509 503

Salon Orange - poszukujemy osoby ze
znajomością branży telekomunikacyjnej, dyspozycyjnej na stanowisko konsultanta. CV ze
zdjęciem + list motywacyjny prosimy kierować
na adres sigma@gti.pl - 756 433 860

Zatrudnimy dziewczyny - Dziewczyny w
wieku 23-30 lat na stanowisku recepcjonistka
/ kelnerka / sprzątaczka. Znajomość języka
angielskiego lub niemieckiego Warunki pracy i
płacy do uzgodnienia. Kontakt od godz. 10.00
do 14.00 - 75 52 566

Sklep komputerowy serwis - sklep komputerowy serwis, Internet Caffe, telewizja
N, dla uczciwego, solidnego, z wiedzą komputerową i RTV, samodzielne stanowisko,
umowa o pracę. CV wysyłać na leszczynski@
mont-sat.pl
Sklep odzieżowy Cieplice - Przyjmę młodą,
energiczną na stanowisko sprzedawcy. CV
wraz ze zdjęciem i nr tel. kontaktowym proszę
wysyłać na adres okaysklep@interia.pl lub
składać w sklepie Okay na Pl. Piastowskim
34 - 722 391 107
Sprzątanie sklepu. - Zatrudnimy osobę
do sprzątania sklepu. Umowa na 1/2 lub 3/4
etatu. Informacje: tel: 75 75 22 112, osobiście:
„Społem” PSS, Jelenia Góra, ul. Matejki 1a,
pokój nr 2 lub 5. - 75 75 22 112 w 19

Zatrudnimy barmanki - dyspozycyjne i
komunikatywne dziewczyny w wieku 23-30 lat
na stanowisko Barmanki - 608 507 127

Zatrudnimy ekspedienta - Firma KDN
zatrudni osobę komunikatywną, odpowiedzialną, z podstawową znajomością obsługi
komputera na stanowisko sprzedawcy w
sklepie numizmatycznym w centrum Jeleniej
Góry. - 790 88 45 98
Zatrudnimy Przedstawicieli handlowych.
Wymagana własna działalność gospodarcza i
własny samochód. Pensja stała plus prowizja.
Branża: prawno - gospodarcza. CV i list motywacyjny wyślij na adres: slawek56@vp.pl
Zlecę budowę domu - dom jednorodzinny
100 m - 663 260 223
Zlecę wykonanie dachu - na domku jednorodzinnym o powierzchni 300 m2 - 756
442 073

Sprzątnie - gosposia - dam pracę Panią
w wieku od 20-40 lat na pensjonacie w Karpaczu oś. Skalne - 691 731 374

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Sprzedawca - mięsny - prężnie rozwijająca
się Firma w branży mięsnej zatrudni Panie na
stoisku mięsnym w Netto Szklarska Poręba,
atrakcyjne wynagrodzenie - 667 668 448

57 lat, kierowca kat. B od 40 lat - bezwypadkowa jazda, ostatnia praca w produkcji
ogrodowej z drewna - 10 lat (likwidacja
zakładu pracy). Pracę mogę zacząć w
każdej chwili, posiadam własne auto. Pracowity, bez nałogów - 722 072 449

Sprzedawca - niepełnosprawny - Praca
stała w markecie budowlanym na stanowisku
Sprzedawca (układanie towaru, metkowanie
cen, obsługa klienta). Wymagamy orzeczenia
o niepełnosprawności. j.jozefczak@pi-on.
pl - 600 872 088
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Sprzedawca Jelenia Góra - Zatrudnię
na stoiska handlowe z okularami przeciwsłonecznymi w centrum Jeleniej Góry - 505
316 943

Rozwojowa korporacja - Firma ATNT
w związku z rozwojem na rynku zatrudni i
przeszkoli 12 osób na stanowiska fizyczne,
umysłowe i do obsługi klienta. Szukamy
osób młodych i chcących się rozwijać - Cyfra
+ - 75 764 70 19

Serwis internetowy - Rozwijający się serwis
nawiąże współpracę z przedstawicielem handlowym kontakt serwis@cenywmarketach.pl
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Doświadczony, niepijący szef kuchni
podejmie atrakcyjną pracę z zakwaterowaniem - proszę o poważne oferty - 518
631 604

Szukam pracy jako kierowca - emeryt
autobus ciężarowe lub na przewóz osób
do Niemiec - 669 569 669
Zawsze uśmiechnięta i kulturalna - 40
latka szuka pracy jako kelnerka, ekspedientka lub sprzątająca. Jestem bez
zobowiązań - 513 485 763
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906
E m e ry t k a p o s z u k u j e p r a c y j a k o
opiekunka, gosposia, nie towarzyskie,
sprawna, lubiąca ład i skład, praktyka 6
letnia pracy PCK - 792 094 037
Przy remontach - 787 101 557, 511 572
319
Technik budowlany, upr. budowlane oraz
praca fizyczna - płytki, glazura, terakota,
cieśla, murarz, regipsy z praktyką w
Austrii, a także jako ochroniarz bez licencji - 796 596 829
Murarz z doświadczeniem szuka pracy prawo jazdy kat. B - 516 048 225
Poszukuję pracy - kierowca B, C lub
renowacja mebli - ewentualnie współpraca
- 506 487 498

Podejmę na umowę o pracę
- 57 lat, kierowca kat. B od
40 lat - bezwypadkowa jazda,
ostatnia praca w produkcji
ogrodowej z drewna - 10 lat
(likwidacja zakładu pracy).
Pracę mogę zacząć w każdej
chwili, własne auto, pracowity, bez nałogów - 722 072
449

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe mieszkanie - ok. 40 m2 - 519
169 306
3 pokojowe mieszkanie - od 50 m2 w górę,
stan do wprowadzenia, w zadbanym bloku,
kamienicy lub domu - 603 623 335
Dom - do remontu na raty niedaleko jeleniej
- 510 285 126
Dom do remontu - w ok. Jeleniej Góry(do 15
km) do 200 tys. - 604 867 757
Dom wiejski - lub gospodarstwo rolne okolice
Jeleniej Góry. Nieruchomości Karkonoskie
pośrednik odp. lic. nr 1740 - 503 021 047
Działka Leśne Zacisze - jedna z ostatnich
działek na prestiżowym osiedlu, pow. 1050
m2 cena 89000 zł, Katarzyna Cyrek lic. 5524
- 662 1123 44
Małe niedrogie mieszkanie - z pomocą uzyskania na nie kredytu - 604 147 034
Mieszkanie do 130 tys. - za gotówkę - może
być do remontu - 509 557 497
Mieszkanie do remontu - 40 m2 lub kawalerkę - gotówką - 514 000 838

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Komfortowe mieszkanie 52,3 m2
Zabobrze III - po kapitalnym remoncie, 2
piętro, dwa pokoje, kuchnia w zabudowie,
przedpokój szafa Komandor - 215000 zł.
- 517 785 234
Mieszkanie 72 m2 do małego remontu
z możliwością adaptacji strychu - 728
483 465
Kawalerka za Zabobrzu - 075 76 431
66
Ładny dom do własnego wykończenia,
działka 1000 m2, wszystkie media, ładna
okolica, dom 200 m2 z garażem z gabinetem na parterze - 514 316 781
Szukam inwestora, posiadam teren z
głębokimi pokładami piasku, żwiru, ewentualnie do sprzedania - 504 337 185
Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy
Gtrottgera - 693 501 232
2 pokoje Osiedle Orle, kuchnia umeblowana, 2 szafy komandora, płytki, panele,
gładzie, okna PCV, nowe instalacje - 505
631 444
Szklarska Poręba 2 pokojowe po
remoncie, słoneczne, ciepłe, I piętro z
pięknymi widokami - 660 133 401
Mieszkanie w Piechowicach 63 m2 parter do remontu, bezczynszowe, bez
pośredników - 075 76 174 33
Działka budowlana i usługowa 1500 m2
Przesieka - droga na wodospad, uzbrojona, zgoda na budowę, projekt gotowy,
droga asfalt, atrakcyjna - 664 218 973
Mieszkanie 58,20 m2 w centrum, 3 pokojowe po remoncie do zamieszkania, niski
czynsz, Jelenia Góra - 609 047 574
Kawalerka - słoneczna, ocieplona, centrum - do zamieszkania, bez pośredników
- 880 862 312
Sprzedam działki siedliskowe, podzielone geodezyjnie z wewnętrznymi progami - niedrogo. Atrakcyjne połączenie
w Jeżowie Sudeckim - 507 148 918, 75
643 77 97
Sprzedam lub wynajmę bliźniaka - Cieplice, niedrogo - 603 139 918
Mieszkanie dwupokojowe na Wzgórzu
Grota Roweckiego - bez pośredników
- 160.000 zł. - 605 038 676 po godzinie
17:00
Duże mieszkanie do remontu - Cieplice,
negocjacja ceny - 660 130 645
Działka w Jeżowie Sudeckim słoneczna,
z mediami, dobra lokalizacja, niedrogo 603 139 918
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

BESTUR Sp. z o.o.
97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63
ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ w Szklarskiej Porębie, przy ul. Kilińskiego 4
Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:
1. Grunt:
- prawo wieczystego użytkowania –
KW nr 16724 prow a d zo n a p rze z
Wydział Ksiąg
Wieczystych
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze; powierzchnia
837 m²
2. Budynek:
- budynek o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym (Dom Wypoczynkowy „Bełchatów”) czterokondygnacyjny, z poddaszem
użytkowym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni netto
1.170,60 m² i powierzchni użytkowej 1.108,50 m² (z komunikacją o pow. 185,50 m²)
3. Budowle:
- budowle stanowiące uzbrojenie terenu (przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne wraz ze zbiornikiem, gazowe,
teletechniczne),
- budowle stanowiące zagospodarowanie terenu (dojazd, parking, ogrodzenie, murek oporowy, schody zewnętrzne)
Przedmiotową nieruchomość oglądać można po uprzednim
uzgodnieniu terminu oględzin pod numerem tel. 693 364
191.
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI: 3.959.000,00 PLN
(słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a i art. 29 ust. 5 Ustawy
z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr
54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od
podatku od towarów i usług.
Sprzedam lub wynajmę nieruchomość
nadającą się na każdą działalność wszystkie media w Piechowicach - 696
594 665
Dom w Świeradowie Zdroju centrum
miasta, 6 pokoi, kuchnia, 2 łazienka, pełne
podpiwniczenie, przy drodze dojazdowej
na Gondolę - powierzchnia użytkowa 200
m2 - 726 269 104, 757 816 608
Mieszkanie w trakcie remontu - cena
od 500 pln m2 Jelenia Góra - okazja - 506
487 498
313633. 100 m2 w ścisłym centrum - mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze świetnie nadające
się na biuro , kancelarię. Jeldom lic. 3059
- 666 830 830
314296. 130 tys. za 2 pokoje - Mieszkanie na
IV piętrze w bloku na Zabobrzu I. 2 pokoje,
balkon, łazienka z WC. Możliwość przerobienia kuchni na aneks kuchenny. cena do
negocjacji L: 5524 - 500 089 111
314269. 2 pokoje na Złotniczej - nowe do
wykończenia, 42 m2 z balkonem od południowej strony, własne ogrzewanie lic. nr
3454 - 693 539 967
314306. 2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu, II piętro, 47 m2 propozycja ceny 145
tys. Lic. 11965 - 509 949 961
313798. 2 pokojowe centrum - po kapitalnym remoncie, II p, 46 m2, okolice Pl.
Ratuszowego, Pelkom lic. zaw. 10750 - 501
181 875
314922. 2 pokojowe Cieplice - 40 m2 na 2 piętrze - osiedle Orle Lic. 5877 - 500 122 446
315573. 26 m2 kawalerka Zabobrze 1 - do
sprzedania kawalerka na Zabobrzu1 bardzo
ciepła i słoneczna. Zabudowa kuchni oraz
możliwość pozostawienia umeblowania.
Bardzo dobra lokalizacja, proszę dzwonić po
16.00 - 509 940 044
313630. 3 pokoje Zabobrze - ładne, położone
na V piętrze z windą, piękne widoki. Zabobrze
III. Jeldom lic. 3059 - 666 830 830
314875. 33 m2 - 109000 PLN - mieszkanie
na Szymanowskiego 1, 3 piętro środkowe,
ciepłe mieszkanie okna PCV, panele, kafle w
łazience i na podłodze w kuchni. Potrzebne
niewielkie odświeżenie. Czynsz 200pln - 509
263 111
314895. 4 pokojowe w cieplicach - 4 pokojowe
mieszkanie w Cieplicach 148.000 zł. 2300
zł./m2! ABN Nieruchomości Stępień - Jakub
Szeliga Licencja 10171 - 514 600 101
314732. 480 tys. - extra dom - 194 m2, 5
pokoi, 2 łazienki, kuchnia z zabudową, 2
rodzaje ogrzewania, taras, spokojna okolica,
prześliczny widok na góry. „KODEX” lic.
10721 - 603863296
315425. 57 m2 za 155 tys. - mieszkanie
dwupokojowe w centrum Jeleniej Góry w
wyremontowanej kamienicy. Dwa duże
pokoje, ogrzewanie wliczone w czynsz 260
zł. L: 5524 - 500 089 111
313672. 59 m2 ok. Małej Poczty - 3 pokojowe
mieszkanie w bloku z cegły w ok. ulic Malczewskiego i Morcinka, spokojna lokalizacja,
blisko szkoła, sklepy i park. Lic. 5124 - 603
491 335
315429. 70 m2 - tylko 115 tys. - Miłków
w kamienicy, po częściowym remoncie, z
ogrodem - lic. 3454 - 693 539 967
314920. 73 m2, 3 pokojowe - mieszkanie w
idealnej lokalizacji ze wspólnym ogródkiem,
nie wymagające remontów, centralne ogrzewanie, możliwość zrobienia kominka i małego
tarasu Lic. 5124 - 603 491 335
314933. 74 m2 blisko centrum - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka (po remoncie), WC,
pomieszczenie gospodarcze z możliwością
adaptacji na pokój, 2 piwnice, strych Lic.
5877 - 500 122 446

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy BESTUR Sp. z o.o. w NORDEA Bank Polska S.A.
o/Bełchatów 82 1440 1257 0000 0000 0192 1509 wadium
w wysokości 197.950,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100), najpóźniej
w dniu 23.04.2010r.
Oferty w zamkniętych kopertach ( z dopiskiem: SZKLARSKA PORĘBA) należy składać w SEKRETARIACIE SPÓŁKI
BESTUR Sp. z o.o. , ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów do dnia
26.04.2010r. do godz.14.00.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
• imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna;
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: wypisu z ewidencji działalności gospodarczej; umowy spółki cywilnej
(w przypadku takiej formy działalności); właściwego rejestru;
• promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeśli dotyczy);
• datę sporządzenia oferty;
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
• oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym
i technicznym nieruchomości;
• oferowaną cenę (co najmniej równą cenie wywoławczej);
• zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych
z nabyciem nieruchomości (koszty sporządzenia notarialnej
umowy sprzedaży i związane z tym inne opłaty, w tym sądowe);
• podpis oferenta (w przypadku firm - przez upoważnionych
przedstawicieli firmy);
• kserokopię potwierdzonej przez bank wpłaty wadium.
KOMISYJNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI DNIA
27.04.2010r. o godz. 11.00
W SIEDZIBIE SPÓŁKI BESTUR Sp. z o.o.
W BEŁCHATOWIE, UL. 1 MAJA 63

314341. 90, 100, 285 tys. mieszkania - 1)
centrum, 23 m2, parter, z wyposażeniem.
2) Pl. Ratuszowy, 27 m2, ocieplony, nowy
dach. 3) Zabobrze, 70 m2, bardzo wysoki
standard. - 513 060 568

314863. Działkę w Staniszowie - 1825 m2 z
pozwoleniem na budowę 2 budynków jednorodzinnych, media: prąd i woda, sprzedamy
w dobrej cenie - tylko 160 tysięcy Euro-Dom
lic. 4566 - 601 540 292

314204. Noskowskiego 120 tys. zł - mieszkanie dwupokojowe do remontu położone na
wysokim parterze w czteropiętrowym bloku po
termomodernizacji. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 604 508 308

314291. Bardzo ładne - mieszkanie trzypokojowe z kominkiem w Mysłakowicach
- pilna sprzedaż. N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854

313718. Hotel w Karpaczu! - Posiada 28
pokoi, restauracja na 130 osób, wymienione
instalacje, okna nowe PCV, nowy dach,
ocieplony. TV, Internet, sale: dancingowa,
bilardowa, drink bar. „KODEX” lic. 10491 502 390 728

313770. Noskowskiego 70 m2 - 4 pokoje 230 000 tys. do negocjacji Nr lic. 5877 - 515
285 788

314856. Centrum 48 m2 - zadbane, I piętro,
2 pokojowe, zrobione z 3 pokoi, ogrzewanie
z sieci, okna PCV, opcjonalnie garaż Pelkom,
lic. 10750 - 501 181 875
312354. Centrum mieszkanie/lokal 100 m2
- ul. Armii Krajowej. Mieszkanie/Lokal na
1 piętrze o powierzchni 100 m2. Lokal do
zamieszkania a także na siedzibę firmy z racji
idealnej lokalizacji i atrakcyjnego wyglądu
kamienicy. nr lic. 3059 - 668 667 637
315488. Cieplice 63 m2 - Ładne mieszkanie w
3 rodzinnej willi. Parter ze sporym ogrodem.
Okna PCV ogrzewanie gazowe, wymienione
instalacje nr lic, 5877 - 515 285 788
312422. Dom 97 tys. zł - mały domek do
remontu ok. Mirska i Świeradowa Zdr. Położony na ładnej działce o pow. 4200, piękna
panorama Gór Izerskich. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308
314847. Dom Czarne 380 tys. - dom wolnostojący o powierzchni całkowitej 220 m2, na
działce 520 m2, cena 380 tys. do negocjacji,
Pelkom lic. zaw. 10750 - 501 181 875
312446. Dom do wykończenia - wolnostojący
do wykończenia 157,7 m2, 4 pokoje, łazienka,
duży salon, powierzchnia działki 100 m2.
KODEX lic. 10721 - 603 863 296
313087. Dom o wielkim potencjale - wolnostojący 245 m2 wraz z wolnostojącym budynkiem
gospodarczym 76 m2,w okolicach Jeleniej
Góry - 608 476 183 i 608 021 872
314845. Dom Oś. Czarne - wolnostojący 180
m2, działka 500 m2, zadbany, nowy dach
cena 620 tys. do negocjacji, Pelkom, lic. zaw.
10750 - 501 181 875
314290. Dom Pasiecznik - nowy salon z aneksem kuchennym, dwie sypialnie, działka 2300
m2, cena 490 tys. lic. 3454 - 693 539 967
314286. Dom w Zachełmiu - w idealnym
stanie, do zamieszkania od zaraz, garaż na
dwa auta, cena 590 tys. Lic. nr 9482 - 606
405 109
313151. Dom wiejski do remontu - dom propozycja ceny 150 tys. Działka 1900m. centralne
ogrzewanie, okna PCV, szczelne pokrycie
dachu Lic. 11965 - 509 949 961
314263. Dom Wojcieszyce - po kapitalnym
remoncie, salon z kominkiem, dwie łazienki,
trzy sypialnie, nieduży zadbany ogród, cena
378 tys., lic. nr 9482 - 606 405 109
314208. Domek - 115 tys. zł. - mały domek
do remontu w ok. Mirska i Świeradowa Zdr.,
7 km od przejścia w Czerniawie. Działka z
niewielkim stawem i sadem o pow. 4200 m
z widokiem na Izery. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 604 508 308
313809. Domy z bali drewnianych - ceny od
820 zł/m2. Ponad osiemdziesiąt projektów.
Posiadamy również w sprzedaży działki
budowlane. Zadzwoń - zapytaj. Odwiedź
naszą stronę. Lic. 3290 - 692 178 993
313573. Dwupokojowe słoneczne - na
pierwszym piętrze w okolicy Małej Poczty.
Cena 125.000 zł. N.Żebrowscy Lic. 8032. 509 156 552
315446. Działka czerwony dworek - 4000 m2,
w studium pod zabudowę mieszkaniową 260
tys. lic. nr 9482 - 606 405 109
312235. Działka w Cieplicach - w pełni uzbrojona (woda, prąd, gaz, kanalizacja), piękny
widok, obok Słonecznej Doliny, doskonały
dojazd, wyjątkowa cena 85 zł/m2 Lic. 9549
- 501 736 644

314691. Kamienica w centrum - miasta do
kapitalnego remontu. Powierzchnia całkowita
600 m2, użytkowa 450 m2 N.Żebrowscy Lic.
8032 - 509 156 552

313680. Nowa szeregówka 270 tys. - Ciekawy
dom w zabudowie szeregowej, 480 m2, 4
pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia z jadalnią,
łazienka razem z WC, balkon, garaż. Do
wykończenia. Atrakcyjna cena KODEX lic.
10491 - 513 059 468

312724. Kawalerka - Zabobrze I - 26 m2,
wysoki parter, cena 106 000 - do uzgodnienia
- 509 940 044

313673. Nowe - 57 m2 z ogrodem - Komfortowe na parterze z ogrodem (okolice ZETO)
57 m2, 2 pokojowe, do wprowadzenia od
zaraz! 199.000 zł. ! lic. 3059 - 668 667 637

314757. Kawalerka 88000 PLN - 26 m2
na II piętrze na Zabobrzu I ul. Karłowicza.
Mieszkanko bardzo ciepłe, blok odnowiony
i ocieplony z zewnątrz, okna PCV. Bardzo
niski czynsz. Kuchnia i łazienka do remontu.
N-Sud - 509 263 111

312952. Nowe mieszkania Cieplice - Dla
wymagających, przy powstających Termach
Cieplickich obok Biedronki Pod Koroną ul.
Krośnieńska. Energooszczędne ściany,
ogródki, balkony, parki, 7 okien na mieszkanie
- info@dom-pol.com

314218. Kiepury 3 pokoje - 63 m2, na wysokim parterze. Bardzo słoneczne. Cena: 219
000 zł Pośrednik - lic. 6311 - 501 167 262

314921. Nowy dom - sprzedawany w standardzie developerskim, powierzchnia ok.
170 m2 z garażem, położony w spokojnym
miejscu na terenie Jeleniej Góry. Lic. 5124
- 603 491 335

315423. Kiepury 54 m2 - 183 tys. - bardzo
ładne mieszkanie dwupokojowe z dużym
balkonem z widokiem na góry. Niski czynsz!
W cenie zabudowa kuchenna i szafa Indecco
L: 5524 - 500 089 111
312396. Kiepury 63 m, 2 p. - trzypokojowe
w spokojnej okolicy Zabobrza. Do mieszkania przynależy miejsce parkingowe przed
blokiem. Czynsz tylko 240 zł. Cena 235 tys.
zł Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604
508 308
314212. Kiepury 63 m, 2 p. - mieszkanie trzypokojowe zadbane z miejscem parkingowym.
Czynsz 250 zł, Cena 235000 zł Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
313410. Lokale usługowe - Dwa nowe lokale
usługowe w Cieplicach. TOMPOL S C - 518
959 151
312297. Mały domek - w okolicach Jeleniej
Góry około 100 m2 do remontu, na działce
2300 m2. N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509
156 552
313418. Mieszkania 2 i 3 pokojowe - nowe
mieszkania w Cieplicach blisko parku. TOMPOL S. C. - 518 959 151
314936. Mieszkania w Podgórzynie - na
parterze z niezależnym wejściem w budynku
3 rodzinnym, mieszkanie jest zadbane,
nowe okna, centralne ogrzewanie, ładny
ogród, estetyczne otoczenie Lic. 5877 - 500
122 446
315498. Mieszkanie 82 m2 - po kapitalnym
remoncie na trzecim piętrze w kamienicy
blisko centrum miasta N.Żebrowscy Lic.
8032 - 509 156 552
312487. Mieszkanie do remontu - 60 m2
blisko centrum I piętro zadbana kamienica,
czynsz 60 zł. Lic. 11965 - 509 949 961
314904. Mieszkanie w kamienicy - w centrum
93 m2 po kapitalnym remoncie trzypokojowe
z dwoma balkonami, na pierwszym piętrze.
Mieszkanie z duszą N.Żebrowscy Lic. 8032
- 509 156 552
314275. Mieszkanie z ogródkiem - 80 m2 na
osiedlu czarnym. W mieszkaniu przeprowadzono kapitalny remont, wymieniono wszystkie instalacje, odzyskano piękne drewniane
podłogi oraz okna - nr Lic. 5877. Cena 260
tys. do negocjacji - 515 285 788
313669. Mieszkanie/lokal 100 m2 - centrum
ul. Armii Krajowej. Kamienica w bdb. stanie.
1 piętro,100 m2. Mieszkanie doskonale do
zamieszkania lub na biuro z racji idealnej
lokalizacji i atrakcyjnego wyglądu kamienicy
nr l 3059 - 668 667 637

314848. Ok. Akademii Ekonomicznej - słoneczne 3 pokojowe, 75 m2, na Ip. Nowe okna,
nowe ogrzewanie gazowe, mieszkanie wolne
od zaraz, Pelkom, lic. 10750 - 501 181 875
314281. Okazja - 70 m2- 115 tys. - mieszkanie
położone na parterze w kamienicy w Miłkowie, po częściowym remoncie. Niskie koszty
utrzymania około 140 zł miesięcznie, mały
ogródek wymagający zagospodarowania - lic.
nr 3454 - 693 539 967
314746. Pensjonat w Izerach - 1228 m2, 15
pokoi z łazienkami, restauracja na 70 osób,
certyfikat jakości HCCP, sala telewizyjna,
boisko, parking. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. KODEX lic. 10491 - 502 390 728
312450. Pensjonat w Karpacza! - atrakcyjny
pensjonat w Karpaczu, 550 m2, 14 pokoi 2-3
osobowych z łazienkami, kuchnia, jadalnia,
parking. lic. 10491 - 502 390 728
314261. Piechowice 2 pokoje - na wysokim
parterze w bloku, ciepłe i słoneczne, 35 m2,
119 tys. Lic, nr 9482 - 606405109
315420. Piechowice 35 m2 - dwa pokoje,
wysoki parter, blok z cegły, centrum, lic. nr
9482 - 606 405 109
314294. Pilne trzypokojowe - przy Bramie
Wojanowskiej 86 m2 II piętro - N. Żebrowska
lic. 8032 - 505 074 854
314314. Pilnie - komfortowe - domy, w bardzo
dobrych lokalizacjach N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854
314289. Pilnie do remontu - mieszkanie
46m2 na I piętrze N.Żebrowscy lic.8032 505074854
312415. Podgórzyn - nowe mieszkanie
2 pokojowe, w pełni wykończone, parter,
bezczynszowe, parking 120 000 zł Os. odp.
zaw. R.Żukowski lic. 7867 więcej info Karolina
Przybyło - 514 600 107
314309. Prywatnie - dom w zabudowie bliźniaczej, stan dewloperski - pilna sprzedaż
- 505 074 854
314765. Przytulne mieszkanie - 64 m2, parter,
3 pokoje, balkon, piwnica, nowe okna PCV,
parkiet, ogrzewanie miejskie, blok ocieplony.
Nieduże pieniądze-przytulne mieszkanie!
„KODEX” lic. 10491 - 513 0594 68
314303. Tanio w centrum - mieszkanie
dwupokojowe w centrum Jeleniej Góry w
wyremontowanej kamienicy. Dwa duże
pokoje, ogrzewanie wliczone w czynsz: 260
zł. L: 5524 - 500 089 111

Wadium przepada na rzecz BESTUR Sp. z o.o. , jeżeli :
• oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia
ostatecznej umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez
BESTUR Sp. z o.o.,
• oferent zaproponuje na ofercie cenę niższą od ceny wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte, podlega zwrotowi niezwłocznie po dokonaniu wyboru
oferty (bez odsetek), a oferentowi, którego oferta została przyjęta,
będzie zarachowane na poczet ceny .
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę,
BESTUR Sp. z o.o., wyznaczając termin będzie kontynuowała
przetarg w formie negocjacji z tymi oferentami, przyjmując jako
cenę wywoławczą kwotę zgłoszoną w ofercie.
W przypadku gdy zwycięzcą przetargu będzie cudzoziemiec, do
dnia podpisania umowy sprzedaży zobowiązany jest dostarczyć
zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowych nieruchomości pod rygorem unieważnienia
wyników przetargu stosownie do postanowień Ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
( t.j. Dz.U. nr 10 z 2005 r. poz. 24 ze zm.).
Nabywca będzie zobowiązany wpłacić na konto BESTUR Sp.
z o.o. kwotę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wadium,
najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy.
BESTUR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady
przedmiotu sprzedaży.
BESTUR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
DODATKOWE INFORMACJE :
DZIAŁ ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
- TEL. 44/ 733 81 07 w godz. 9.00 – 15.00.
315475. Trzypokojowe 156 tys. - 3 pokojowe.
51 m2 z balkonem Zabobrze 2, lic. 7867
os. odp. zaw.: R. Żukowski - info: Tomasz
Zarychta - 508 240 828
312420. Ul. Powstania styczniowego - 57 m2
z dużym ogrodem, wysoki parter. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800
313719. Urokliwe mieszkanie - urokliwe
mieszkanie z ogródkiem, 3 pokoje, 1 piętro.
nr licencji 5877 - 500 122 470
312236. Willowe mieszkanie - piętro pięknej
przedwojennej willi Wzgórze Wandy, piękny
widok, ogród, garaż, doskonała lokalizacja
także na działalność - lic. 9549 - 501 736
644
314916. Zabobrze 2 - 4 pokojowe na 5 piętrze
z dwoma balkonami 70 m2, Lic. 5877 - 500
122 446
315484. Zabobrze 70 m2 - mieszkanie składające się z czterech pokoi, kuchni, łazienki,
WC i dużego przedpokoju z dwoma szafami
komandora, dwa balkony Nr Lic 5877 - 515
285 788
125 tys. za 2 pokoje - mieszkanie na IV
piętrze w bloku na Zabobrzu I. 2 pokoje,
balkon, łazienka z WC. Możliwość przerobienia kuchni na aneks kuchenny. L: 5524
- 500 089 111
142 tys. za dwa pokoje - 47,5 m2, plus piwnica. 2 piętro, balkon, Zabobrze. Do odświeżenia, sprzeda właściciel - 601 954 165
2 pokojowe - 100 tys. zł - 70 m2 w okolicy
Jeleniej Góry, do mieszkania przynależy ogródek. Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
2 pokojowe - 60 m2 okolice Lic. Żeromskiego
185 tys. zł, 57 m2 na Spółdzielczej cena 215
tys. zł, 39 m2 na Zabobrzu II blisko Szkoły 11
cena 145 tys. zł, 48 m2 obrzeża centrum 160
tys. zł. Lic. 5124 - 603 491 335
2 pokojowe - mieszkanie 40 m2 okolice Intermarche. Czynsz 100 zł, nowe okna, własne
co, budynek czysty po remoncie, propozycja
ceny 130 tys., Lic. 11965 - 509 949 961
2 pokojowe - wyremontowane, niewymagające żadnego wkładu mieszkanie na Kiepury.
54 m2, duży balkon. Do wprowadzenia od
zaraz! Os. odp. zaw. D. Banaszak nr lic.
10171 - 508 240 832
2 pokojowe 115 tys. - 35 m2 w centrum Jeleniej Góry, lic. 7867 os. odp. zaw.: R. Żukowski,
więcej info: Tomasz Zarychta - 508 240 828
2 pokojowe 145000 zł. - mieszkanie dwupokojowe na Zabobrzu, 2 piętro, rozkładowe,
okna PCV, czynsz 250 zł z ogrzewaniem.
Cena do niewielkiej negocjacji. lic. 3059 602 727 242
2 pokojowe centrum - bardzo ładne mieszkanie 2-pokojowe w ścisłym centrum w
budynku z cegły z ogrodzonym parkingiem.
Bardzo niski czynsz. Pelkom nr lic. 10750 691 210 677
2 pokojowe mieszkanie - 54 m2 blisko
centrum. Bez pośredników 150000 - 691
176 546
2 pokojowe na Noskowskiego - 52 m2, 3
piętro z balkonem. Cena do uzgodnienia 501 737 086
2 pokojowe w centrum - 60 m2 w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Położone na I piętrze.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
2 pokojowe w Cieplicach - na XX lecia - 501
737 086
2300 zł./m2 w Cieplicach - 4 pokojowe
mieszkanie w Cieplicach 2300 zł/m2 ABN
Nieruchomości Stępień - Jakub Szeliga
Licencja 10171 - 514 600 101
3 pokoje 63 m2 - na Zabobrzu III bez pośredników - 608 837 451
3 pokoje na Zabobrzu - 185.000 zł.. Lic.
5908 - 723 143 566
3 pokoje obok KK - 55 m2 za 155.000 do
remontu, 2 piętro, Nl5908 - 695 034 321

3 pokojowe - 62 m2 na Kiepury za 199 tys.
zł, 73 m2 okolice Lic. Żeromskiego. Cena 270
tys. zł, 59 m2 ok. Małej Poczty za 210 tys. zł
oraz 7 2m2 w ścisłym centrum za 250 tys. zł.
Lic. 5124 - 603 491 335
3 pokojowe 69 m2 189000 zł. - mieszkanie na
Zabobrzu II, parter, rozkładowe z balkonem,
do niewielkiego remontu. ATRAKCYJNA
CENA. lic. 3059 - 602 727 242
3 pokojowe na Kiepury - ładnie urządzone,
po remoncie, 63 m2 - 215.000. Nl5908 - 695
034 321
3 pokojowe Zabobrze 2 - sprzedam 70 m2 na
VI piętrze. Jeldom. lic. 3059 - 600 434 800
4 pokojowe Cieplice - Mieszkanie na 2 piętrze
kamienicy. Salon,3 sypialnie 2 maja wyjście
na balkony, łazienka oraz kuchnia, garaż i
ogródek. Wymieniono wszystkie instalacje,
okna PCV, na podłogach parkiet dębowy 500 122 446
4 pokojowe mieszkanie - z garażem i ogrodem. Okolice Morcinka - 666 259 077
52 m2 - Kiepury - sprzedam mieszkanie 2
pokojowe na II piętrze 4 piętrowego bloku,
Czynsz z ogrzewaniem 220 zł, co i woda ciepła z sieci, duży słoneczny balkon zabudowa
kuchni; lic. nr 11965 - 509 949 961
52 m2 centrum - mieszkanie z ogródkiem.
Ładne dwupokojowe mieszkanie na drugim
piętrze. Ogrzewanie i ciepła woda z pieca
gazowego, czynsz tylko 90 zł. Katarzyna
Cyrek lic. 5524 - 662 112 344
54 m2 na Kiepury - bardzo ładne mieszkanie
dwupokojowe na Zabobrzu III. Nie wymaga
nakładów finansowych, niskie koszty utrzymania. |Propozycja ceny 183 tys. L:5524
- 500 089 111
54 m2 Zabobrze 2 - trzypokojowe tylko
160000 zł, mieszkanie na drugim piętrze w
bloku z windą, Zabobrze II, ładne słoneczne
rozkładowe, blok ocieplony, nowe balkony,
N. City Katarzyna Cyrek, lic. 5524 - 662
112 344
54 m2, Zabobrze 2 - mieszkanie trzypokojowe
na drugim piętrze w bloku z windą, niska
cena, lic. 5524 - 662 112 344
57 m2 za 155 tys. - mieszkanie dwupokojowe
w centrum Jeleniej Góry w wyremontowanej
kamienicy. Dwa duże pokoje, ogrzewanie
wliczone w czynsz: 260 zł. L: 5524 - 500
089 111
60 m2 na Kiepury - za 150.000, parter, do
remontu, cena do negocjacji Nl5908 - 695
034 321
60 m2 za 148.000 - w centrum, 3 piętro,
do remontu, niski czynsz. Nl 5908 - 695
034 321
62 m2 na Kiepury - ładne i niewymagające
remontu 3 pokojowe mieszkanie z dużym
słonecznym balkonem. Klatka schodowa
po świeżym remoncie, szeroka i z niskimi
stopniami. Cena 199 tys. zł. Lic. 5124 - 603
491 335
64 m2 Zabobrze 3 - na czwarty piętrze 185
000 tys. nr lic. 5877 - 515 285 788
70 m2 za 115000 - w2 Miłkowie cena do
negocjacji, parter, 2 pokojowe rozkładowe,
łazienka po remoncie Pelkom lic. 3454 - 693
539 967
73 m2 okolice Żeroma – 3 pokojowe mieszkanie niewymagające remontu, centralne
ogrzewanie, wspólny ogródek, możliwość
zrobienia kominka i małego tarasu. Lic. 5124
- 603 491 335
80 m2 mieszkanie w centrum Jeleniej Góry.
Do odświeżenia. Os. odp. zaw. D. Banaszak
nr lic. 10171 - 508 240 832
Bardzo tanie mieszkanie - 3 pokojowe o
powierzchni 69,20 m2 na wysokim parterze,
Zabobrze, IV-piętrowy budynek, mieszkanie
wymaga remontu, rozkładowe, bardzo dobra
lokalizacja. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

BLIŹNIAK w Jeżowie - 265tys. zł., 130 m2
powierzchni z garażem, zbudowany z Ytongu
36 cm pokryty dachówką, działka 750 m2, do
wykończenia. Lic. 5124 - 603 491 335
CENTRUM dwupokojowe - mieszkanie z
ogródkiem, nowe okna i ogrzewanie, ciepła
woda z pieca gazowego. Niski czynsz tylko
90 zł. lic. 5524 - 662 112 344
CIEPLICE 2 pokojowe - mieszkanie 46 m2
na osiedlu XX lecia. Mieszkanie położone na
parterze. Do remontu - 114 000 zł. Pośrednik
lic. 6311. - 501 167 262
DOM 120 tys. - dom na wsi ok. Pilchowic - Lic.
nr 6692 - 693 539 963

DOM 170 m 2 - 5 p o k o i w t y m d w i e
antresole, salon z kominkiem + jadalnia,
wyposażona kuchnia i dwie łazienki.
Cena 600 tys. do negocjacji - 692
087 166
DOM Czarne - Sprzedam dom bardzo
blisko centrum miasta. 240 m2, działka
522 m2, cena 380 tys. zł do negocjacji
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
DOM Jeżów Sudeckim - w stanie deweloperskim z wysokiej klasy materiałów
położony na osiedlu domów jednorodzinnych. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

ELEGANCKIE mieszkanie - wyremontowane
3-pokojowe na I-piętrze o powierzchni 63
m2, dobry standard, rozkładowe, środkowe,
duża łazienka, kuchnia w zabudowie, czynsz
370 zł/m-c, przystępna cena - lic. 2400 - 669
620 071

DOM w Komarnie - 5 km od Jeleniej Góry.
Dom w stanie surowym otwartym z dachem,
działka o powierzchni 1011 m2, cena do
negocjacji - lic. 5524 - 503 111 466

HALE produkcyjne z maszynami - do obróbki
metalu - 604 988 292

DOM w Kowarach - Atrakcyjna szeregówka
w zielonej części Kowar, 150 m2 z garażem,
dom po remoncie - lic. 5524 - 662 112 344
DOM wiejski - do remontu z budynkiem
gospodarczym na działce 22a. Lic. 3290
Indom - 795 830 503
DUŻE mieszkanie - pilnie na Noskowskiego,
po remoncie. Do wprowadzenia od zaraz. 64
m2 trzy pokoje, duży balkon i piwnica. Idealne
dla małżeństwa z dzieckiem. Os. odp. zaw. D.
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 832
DWA pokoje - na Karłowicza, 47 m2, 4te
piętro, narożne, bez negocjacji, bez pośredników. Okazja tylko do 20 marca. Pilne. 132
tys. - 662 230 067
DWUPOKOJOWE na Kiepury - cena 180000
- 663 892 695
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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!

DZIAŁKA budowlana - Cieplice - działka
w kształcie kwadratu, płaska, uzbrojona nr
lic. 5877 2600 m2 - cena 430 000 tys. - 515
285 788
DZIAŁKA budowlana - w Dziwiszowie 1600
m2, ładne widoki - 607 703 421
DZIAŁKA budowlana - w Siedlęcinie, 35zł./
m2, osoba odp. zaw. D. Banaszak lic.10171,
więcej info. Andrzej Pabich - 508 240 827
DZIAŁKA budowlana 832 m2 - w Dziwiszowie
za boiskiem na nowo powstającym osiedlu
cena: 65.000 do uzgodnienia - 668 007 610
DZIAŁKA budowlana w Górzyńcu - 10 arów
i 45 arów w terenie zalesionym, 10 km od
Szklarskiej Poręby - 667 264 181
DZIAŁKA Cieplice - działka budowlana 2600
m2 z pozwoleniem na budowę w cieplicach
w kształcie kwadratu, płaska, uzbrojona
możliwości podziału na dwie mniejsze cena
430 000 tys. do negocjacji nr lic. 5877 - 515
285 788
DZIAŁKA ok. 20a - z możliwością zabudowy,
widok na Karkonosze - 696 144 980
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DOM w Jeżowie Sudeckim - Dom w zabudowie bliźniaczej łączony garażami w Jeżowie
Sudeckim, działka ok. 800 m2, pow. domu
146 m2, dom w stanie deweloperskim lub
pod klucz, atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662
112 344

DZIAŁKA bud w Kopańcu - Położona w cichej
i spokojnej okolicy. 3100 m2 za jedyne 95000
zł. Os. odp. zaw. D. Banaszak nr lic. 10171
- 508 240 832

- 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

8 marca 2010 r.

DZIAŁKA w Bukowcu - 15a. Tania i atrakcyjna
- 602 471 115
DZIAŁKA w Dziwiszowie - działka budowlana na Osiedlu Leśne Zacisze, jedna z
ostatnich działek na prestiżowym osiedlu,
powierzchnia 1050 m2, cena 89000 zł, lic.
5524 - 662 112 344
DZIAŁKA w Dziwiszowie - Osiedle Leśne
Zacisze, jedna z ostatnich działek na prestiżowym osiedlu, pow. 1050 m2 cena 89000 zł,
Katarzyna Cyrek lic. 5524 - 662 112 344
DZIAŁKA w Wojcieszycach - Lic. 8151 - 600
258 703
DZIAŁKI budowlane - w Jeżowie Sudeckim
90 zł/m2, Dąbrowica 75 zł/ m2, Trzcińsko 2,58
ha za 6 zł/m2 oraz 3000 m2 po 19 zł/m2. Lic.
5124 - 603 491 335
DZIAŁKI budowlane w Lubomierzu - po
atrakcyjnej cenie w ładnym miejscu. Cena
do negocjacji - 721 010 383
DZIAŁKI w Szklarskiej Porębie - 3000 m2 i
3600 m2 - 607 760 118
ELEGANCKIE mieszkanie - 2 pokojowe
o powierzchni 50 m2, przytulne, zadbane,
słoneczne na II-piętrze w bloku 4 piętrowym,
ocieplonym, panele podłogowe, nowe drzwi
wejściowe i wew., szafa Komandor lic. 2400
- 669 620 071

KAWALERKA - 26 m2, parter, Zabobrze,
polecam - 500 122 447
KAWALERKA - położona na parterze bloku
blisko centrum o powierzchni 25 m2, blok
ocieplony, klatka schodowa zadbana, cicha
okolica w pobliżu park, cena atrakcyjna.
lic.2400 - 669 620 071
KAWALERKA dwupokojowa - na Zabobrzu
1. Cena 105 tys. Bez pośredników - 607
049 474
KAWALERKA w Łomnicy 35 m2 - po kapitalnym remoncie cena 85000 PLN - 600
907 034
KAWALERKA Zabobrze I - na parterze, cena
do negocjacji, osoba odp. zaw. D.Banaszak
lic. 10171, więcej info. Andrzej Pabich - 508
240 827
KIEPURY 3 pokojowe - 63 m2. Parter,
rozkładowe. Bardzo słoneczne. 219 000 zł.
Pośrednik Lic. 6311 - 501 167 262
KOMARNO - działka - piękna z projektem
budowlanym domu jednorodzinnego z
pozwoleniem na budowę - przyłącze prądu
dojazd z drogi asfaltowej, cena 178 000 500 256 864
KOMFORTOWE 2 poziomowe M3 - 60 m2
z garażem w okolicach Leśnego Zacisza.
Zabudowana kuchnia + sprzęt. Zielona,
spokojna okolica. W czynszu ogrzewanie 607 232 664
LOKAL mieszkalny - na Wojska Polskiego na
parterze 40 m2 - 693 295 435
LOKAL na gastronomię - 130 m2, 90 m2
hala parter wejście od ulicy, witryna, centrum
Cieplice - Jelenia Góra - 508 209 649
LOKAL użytkowy 51m2 - Lokal po remoncie
kapitalnym blisko centrum z dogodnym
dojazdem i miejscami parkingowymi. Idealnie
nadaje się na gabinet lekarski. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 869 172
ŁADNE 70 m Zabobrze II - mieszkanie 3
pokojowe na 7 piętrze, słoneczne, rozkładowe, łazienka i WC osobno. Glazura, panele,
okna PCV, zabudowa kuchenna. Polecam. lic
3059 - 602 727 242
ŁADNE mieszkanie - 2 pokojowe o
powierzchni 52 m2, rozkładowe, bardzo
ciepłe, standard dobry, do wprowadzenia
od zaraz, blisko centrum, przyjazna okolica,
atrakcyjna cena lic. 2400 - 669 620 071
ŁADNE mieszkanie - 3-pokojowe o
powierzchni 60,11 m2 na II-piętrze na Zabobrzu II, rozkładowe, środkowe, słoneczne z
dużym balkonem, blok ocieplony, cena do
uzgodnienia - lic. 2400 - 669 620 071
MAŁY lokal użytkowy - 15,22 m2 z możliwością zrobienia doświetlonej oknem antresoli
w nowym budynku blisko centrum, wejście z
ulicy, parter, standard developerski. Cena 76
tys. zł. Lic. 5124 - 603 491 335
MIESZKANIE - 3 pokojowe, bardzo ładne,
funkcjonalne o powierzchni 80 m2, na
wysokim parterze w bloku, duży słoneczny
balkon, dobry standard, atrakcyjna cena. lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - 33,88 m2 132000 w ładnej i
spokojnej okolicy Lic. 12470 - 691 081 247
MIESZKANIE - 5 pokojowe, 115 m2, działka
750 m2, Oś. Czarne 280 tys. - 693 984 931
MIESZKANIE - po remoncie 2 pokojowe o
powierzchni 47,55 m2, słoneczne, kuchnia
- aneks, czynsz 270 zł/m-c, blok IV-piętrowy,
Zabobrze I, cena do uzgodnienia. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
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Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
160 znaków
o się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazał do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
j 13/2
przy ul. M. C. Skłodowskie
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KODEX – NIERUCHOMOŚCI
ul. Kopernika 3/1
58-500 Jelenia Góra
tel: 075/ 64 66 913
www.kodex-nieruchomosci.pl
1. Ośrodek Wczasowy w Górach Izerskich!
Mały hotelik w Górach Izerskich, na obrzeżach Świeradowa.
Posiada 15 pokoi 2, 3, 4 i 5-osobowych z łazienkami, restaurację
na 70 osób z zapleczem kuchennym. Do dyspozycji gości sala
telewizyjna oraz świetlica w osobnym budynku. Boisko oraz
teren ogniskowy. Parking na samochody osobowe i autokar.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
z dachem drewnianym, krytym dachówką ceramiczną i blachą.
Obiekt po remoncie w 2006 roku, ocieplony. Ogrzewany z własnej kotłowni na paliwo stałe.
Cena: 2 050 000 PLN
Tel. 502 390 728
2. Atrakcyjnie położony hotel w Karpaczu!
Dom Wczasowy w Karpaczu Górnym. Prezentowany dom
wczasowy, zlokalizowany na działce o powierzchni 1746 m2 ,
to budynek 3-kondygnacyjny + nieużytkowe poddasze do zagospodarowania. 28 pokoi 1-,2-,3- i 4-osobowych z łazienkami;
razem 68 miejsc hotelowych. W pokojach TV oraz dostęp do
internetu. Na parterze budynku restauracja na 130 osób, drink
bar, sala dancingowa oraz sala bilardowa. Parking, na terenie
działki miejsce do grillowania. Budynek po remoncie, ocieplony, z nowym dachem drewnianym kryty blachą szwedzką.
Wszystkie okna nowe z profili PCV, wymienione instalacje; centralne ogrzewanie zasilane z
kotła gazowego BUDERUS.
Cena: 4 638 000 PLN
Tel. 502 390 728
3. Pensjonat z klimatem!
Budynek pensjonatowo-mieszkalny z nowym wyposażeniem.
Wybudowany jest z cegły, część nowa budynku z porothermu.
Dach kryty gontem bitumicznym. Powierzchnia użytkowa budynku to 582 m2, z 16 pokojami 1,2,3,4-os. Pokoje przestronne
z łazienkami i TV, 9 pokoi o wysokim standardzie. Łącznie 42
miejsca noclegowe, z dostawkami 53. Obiekt posiada jadalnię
na 50, kuchnię z zapleczem. Budynek w trakcie podłączenia
alarmu p-poż, z bezpośrednim powiadomieniem straży pożarnej. Ogrzewany jest piecem gazowym dwu funkcyjnym. Działka,
o powierzchni 3320 m2, jest bardzo ładnie zagospodarowane z miejscem na grill, oczkiem wodnym
oraz parkingiem na 20 samochodów i autobus. Sąsiedztwo stanowią budynki pensjonatowe oraz
tereny zielone. Cisza, spokój i piękne widoki sprzyjają odpoczynkowi.
Cena: 2 600 000 PLN
Tel. 603 863 296
4. Wygodny dom do wykończenia w atrakcyjnej cenie!
Dom w okolicy Jeleniej Góry o powierzchni 157,7m2 wolno
stojący z garażem, na działce o pow. 100 m2, stan surowy
zamknięty. Na poddaszu 4 pokoje + łazienka, klatka schodowa,
na dole duży salon z możliwością zamontowania kominka, duża
kuchnia, łazienka, kotłownia na piec gazowy, zamontowany
wkład uniwersalny. Okna PCV w kolorze złotego dębu. Brama
garażowa na pilota ocieplona. Ściany zewnętrzne ocieplone
styropianem 15 cm, pokryte tynkiem mineralnym w kolorze
białym. Parapety zewnętrzne granitowe. Media: woda, prąd,
kanalizacja, gaz w ulicy, na osiedlu domków jednorodzinnych. Możliwość doprowadzenia do
stanu deweloperskiego za ok. 120 000zł. Można dodatkowo dokupić sąsiednią działkę o pow.1500
m2. Oferta godna uwagi.
Cena: 350 000 PLN
Tel. 603 863 296

parkowania przed budynkiem.
Cena: 145 124 PLN
Tel. 513 059 468

5. Dwupokojowe do kapitalnego remontu!
Mieszkanie o powierzchni 48,85m2, zlokalizowane na I piętrze
w budynku wielorodzinnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc oraz balkonu. Do mieszkania przynależy piwnica.
Okna PCV, podłogi- parkiet, ogrzewanie piecem gazowym
dwu-funkcyjnym. Czynsz 175 zł/ miesiąc, energia elektryczna,
gaz i woda- według zużycia. Ciekawostką jest sprawny piec
kaflowy, który ewentualnie można zastąpić kominkiem!!!
Mieszkanie nadaje się do kapitalnego remontu! Możliwość

6. Ekskluzywny dom w Cieplicach!
Dom wolno stojący, parterowy z poddaszem użytkowym o pow.
użytkowej 250m2 posadowiony na działce o pow. 1220m2
w spokojnej dzielnicy Cieplic. Garaż w budynku otwierany
na pilota. Duży salon, kuchnia z jadalnią, sypialnia, łazienka,
wc, dwa pokoje, pomieszczenie gospodarcze. Na poddaszu
mieszczą się trzy duże pokoje oraz piękna stylowa łazienka
z pomieszczeniem na saunę. Dom wewnątrz wykończony
jest w wysokim standardzie. Wentylacja z odzyskiem ciepła,
centralny odkurzacz, przygotowanie do klimatyzacji budynku. Posesja ogrzewana jest piecem
gazowym oraz alternatywnie kominkiem lub solarem z pierzyną wodną. Okna nowe PCV. Bardzo
ładna stolarka drzwiowa. Budynek z ogrodem, ogrodzony, brama otwierana na pilota, działka
nawadniana automatycznym zraszaczem. Na w/w działce posadowiony jest dodatkowo budynek
z miejscem na kryty basen oraz pomieszczenie gospodarcze. Ekskluzywna nieruchomość o
wysokim potencjale!
Cena: 1 500 000 PLN
Tel. 513 059 468
7. Działka budowlana 2100m2!
Pięknie położona z widokiem na góry, częściowo zalesiona
działka budowlana o powierzchni 2100m2 . Prąd i woda w ulicy.
Studzienka telekomunikacyjna na działce. Dojazd drogą utwardzoną. Lokalizacja niezwykle atrakcyjna na jednym z osiedli
przy wjeździe do Jeleniej Góry. Osiedle to jest w fazie rozwoju,
planowo powstanie tam sklep, przychodnia i inne obiekty użyteczności publicznej. W niedalekiej przyszłości będzie to jedno
z najważniejszych miejsc Jeleniej Góry. Już teraz teren ten jest
niezwykle atrakcyjny i bardzo pożądany przez inwestorów prywatnych jak i deweloperów. Bardzo
korzystna cena w stosunku do wszystkich walorów tego miejsca. TYLKO 65zł/m2!!!
Cena: 136 500 PLN
Tel. 513 060 568

prezentowanego mieszkania.
Cena: 100 000PLN.
Tel. 513 060 568.

8. Kawalerka na Pl. Ratuszowym!
Prezentuję Państwu bardzo atrakcyjne mieszkanie na 4-piętrze
o powierzchni 26,5m2 przy Placu Ratuszowym. Widna kuchnia,
łazienka razem z wc, przedpokój. Mieszkanie jest bardzo jasne.
Pozostaje wyposażenie kuchni i łazienki. Blok jest ocieplony,
dach wymieniony. Ogrzewanie miejskie. Piwnica 3m2. Duży
strych. Z okien przepiękny widok na panoramę miasta i pasmo Karkonoszy. Świetna lokalizacja, ścisłe centrum miasta!
Bardzo korzystna cena w stosunku do wszystkich walorów

9. Działka budowlana z projektem i pozwoleniem na budowę!
Działka budowlana 702m2 z dostępem do głównej drogi, zlokalizowana u zbiegu dwóch ulic; obie utwardzone; w niedużej
odległości od trasy wylotowej do Szklarskiej Poręby. Działka
zabudowana budynkiem do rozbiórki, ewentualnie do rozbudowy zgodnie z proponowanym projektem budowlanym. W
cenie projekt budowlany budynku mieszkalno-gospodarczego
i pozwolenie na budowę. Przeznaczenie działki w planie pod
zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług.
10. Do sprzedania dom mieszkalno-pensjonatowy w cichej i
spokojnej dzielnicy Karpacza!
Do sprzedania dom mieszkalno-pensjonatowy z 1970 roku. W
2006 roku został rozbudowany o dodatkowe 100 m2. powierzchnia użytkowa 400 m2, strych o pow. 100 m2, piwnica o pow. 40
m2. Ściany murowane z cegły, w części nowej z pustaka. Dach
drewniany kryty blachą. Okna nowe PCV, w jednym pokoju stare
drewniane skrzynkowe. Ogrzewanie etażowe piecem gazowym
oraz alternatywnie piecem na opał stały. W budynku znajduje
się 15 pokoi, 2 kuchnie, 10 łazienek. Ilość miejsc noclegowych 25.
Mieszkanie - po remoncie 2 pokojowe o
powierzchni 54,50 m2, na wysokim parterze,
w bloku IV-piętrowym, środkowe, rozkładowe,
słoneczne, duży balkon, kuchnia - meble w
zabudowie lic. 2400 - 669 620 071

Mieszkanie - po remoncie 3-pokojowe o
powierzchni 48 m2 na parterze w okolicach
Małej Poczty, budynek wielorodzinny, mieszkanie rozkładowe, może być na działalność
gospodarczą - lic. 2400 - 669 620 071

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie - w Kostrzyny 46 m2, cena do
negocjacji - 691 173 941
Mieszkanie - Zabobrze 1, dwa pokoje,
czwarte piętro, bez pośredników 139 tys. 664 477 800

Słoneczne, zadbane - 3 pokojowe, 92
m2, 1 piętro (k. Malej poczty) 299 tys. bez
pośredników - 603 613 715
Solarium - prosperujące - pilnie sprzedam
w centrum - 663 860 006

Mieszkanie 2 pokojowe - 48vm2 na 1
piętrze. Lic. 7453 - 601 869 663

Stary dom - w Wojcieszycach do remontu
- 784 593 081

Mieszkanie 2 pokojowe - funkcjonalne,
środkowe, słoneczne, bardzo ciepłe o
powierzchni 48 m2 na II-piętrze w bloku
IV-piętrowym, ocieplonym, na Zabobrzu,
czynsz 198 zł./m-c, cena do uzgodnienia lic.
2400 - 669 620 071

Super 2 pokoje z ogrodem - po kapitalnym
remoncie, nowe okna, podłogi, piec kondensacyjny, kuchnia. Położone na parterze w
czterorodzinnej kamienicy z dużym ogrodem.
Posesja cała ogrodzona. Jeldom lic. 3059 666 830 830

Mieszkanie 2 pokojowe - słoneczne, na
II-piętrze o powierzchni 51,40 m2 w bloku
wielorodzinnym, dobra cena do uzgodnienia.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej
Porębie o powierzchni 47 m2 po kapitalnym
remoncie do zamieszkania od zaraz - 517
353 026
Mieszkanie 2-pokojowe - z garażem w
Janowicach Wielkich - 790 527 025
Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2, 10 metrów
od Kolegium Karkonoskiego - 10 min do
Tesco i szkoły podstawowej - cena 150.000
zł. - 500 454 936
Mieszkanie 4 pokojowe - o powierzchni
75,24 m2 na II-piętrze budynku 3-rodzinnego,
w Cieplicach, bezczynszowe, do remontu,
ogród przy posesji, dobra lokalizacja, cena do
uzgodnienia - lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 57 m2 - 100 tys. drugie piętro
w nowym budownictwie po remoncie z balkonem 3 pokojowe rozkładowe - 508 209 649
Mieszkanie 63 m2 - 150000 tys. pośrednikom dziękuję - 781 192 248
Mieszkanie 63 m2 - Kiepury - okolice ZUS,
205 tys. zł, bez pośredników - 601 284 907
Mieszkanie Indom - 2 pokojowe w atrakcyjnej lokalizacji pilnie sprzedam Lic. 3290
- 883 733 537
Mieszkanie Mysłakowice - ładne dwupokojowe mieszkanie 44 m2, lic. 5524 - 662
112 344
Mieszkanie na wsi - 4 pokojowe 66 m2 z
ogrodem - stan do zamieszkania propozycja
ceny 130 tys. Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie na XX lecia - o powierzchni 46
m2, 2 pokoje, rozkładowe, do remontu. 114
000 zł. Pośrednik Lic. 6311 - 501 167 262
Mieszkanie na Zabobrzu - funkcjonalne 2
pokojowe o powierzchni 48 m2 na II-piętrze
w bloku IV-piętrowym ocieplonym, czynsz 198
zł/m-c, przystępna cena do uzgodnienia. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3 pokojowe,
50,5 m2, II piętro, osobno WC i łazienka,
balkon. Cena: 188000 zł. - 511 944 151
Mieszkanie ok. Morcinka - 2 pokojowe o
powierzchni 50 m2 na I-piętrze w budynku
wielorodzinnym, rozkładowe, słoneczne,
ogrzewanie gazowe, czynsz niski, ładna
spokojna okolica, atrakcyjna cena - lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie Pl.Ratuszowy - bardzo tanie 2
pokojowe o powierzchni 35 m2 na I-piętrze
bloku, czynsz 172 zł/m-c, balkon, atrakcyjna
cena 115 000 zł. lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie w Świerzawie - 106 m2,
200.000, w kamienicy, ładnie urządzone, z
kominkiem Nl5908 - 695 034 321
Mieszkanie za 125 tys. - na IV piętrze
w bloku na Zabobrzu I. 2 pokoje, balkon,
łazienka z WC. Możliwość przerobienia
kuchni na aneks kuchenny. Cena do negocjacji L: 5524 - 500 089 111
Na agroturystykę - Działka w Trzcińsku, 2,58
ha w cenie 6 zł. /m2 w studium przeznaczona
pod budowę obiektów turystyki i rekreacji,
działka widokowa i nasłoneczniona. Lic.
5124 - 603 491 335
Nowa szeregówka 270 tys. - Ciekawy dom
w zabudowie szeregowej, 480 m2, 4 pokoje,
2 przedpokoje, kuchnia z jadalnią, łazienka
razem z WC, balkon, garaż. Do wykończenia.
KODEX lic. 10491 - 513 059 468
Nowy dom - wolnostojący na terenie Jeleniej
Góry o powierzchni ok.170 m2 z garażem,
sprzedawany w standardzie developerskim.
Lic. 5124 - 603 491 335
Odstąpię prosperujący BAR - osiedlowy w
Cieplicach - 512 201 648
Ok. Małej Poczty - 2 pokojowe na Morcinka.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Okazja 30 zł/m2 - 1500 m2 za 45000 zł.
Działka położona zaledwie 8 km od Jeleniej
Góry, lic .5524 - 503 111 466
Piechowice 3 pokojowe - 53 m2, w kamienicy, I piętro, cena 110 tys. zł sprzedamy
Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
Piękna kawalerka - w pięknym spokojnym
miejscu z balkonem na drugim piętrze. Bardzo
ładna - lic. 3059 - 602 727 242
Prywatnie grunty - z dobrą lokalizacją.
PILNA sprzedaż - 505 074 854
Przytulne 64 m2 - parter, 3 pokoje, balkon,
piwnica, nowe okna PCV, ogrzewanie miejskie, blok ocieplony. Za nieduże pieniądze
przytulne mieszkanie! „KODEX” lic. 10491
- 513 059 468
Słoneczne ładne - mieszkanie w okolicy
Małej Poczty 39 m2 na pierwszym piętrze.
Cena 125.000 zł. N.Żebrowscy Lic. 8032 509 156 552

Okazyjnie sprzedam lub
wynajmę powierzchnię
biurową z możliwością
adaptacji na inne cele np.
schronisko młodzieżowe,
dom spokojnej
starości (rozważę każdą
propozycję), a także
powierzchnię
magazynowo-produkcyjną
od 1000 m2 do 10000 m2,
Jelenia Góra-Kowary 601 221 559, 502 548 771

Szklarska Poręba - działki 1000 m2 widok
na panoramę - 793 999 905
Świetne 2 pokojowe - po kapitalnym
remoncie, w czterorodzinnej kamienicy z
ogrodem, położone na parterze. Jeldom - lic.
3059 - 666 830 830
Tania kawalerka - 25 m2, blisko centrum,
w bloku. 79 tys. zł. Marek Stępień lic. 12181
- 508 240 821
Tania kawalerka - o powierzchni 26,4 m2 na
IV-piętrze bloku, środkowa, słoneczna, blisko
Pl. Ratuszowego, ładne widoki na Karkonosze, doskonała lokalizacja, dobra cena - lic.
2400 - 669 620 071
Tanie 2 pokojowe - na Zabobrzu. Tańszego
nie znajdziesz! Marek Stępień lic. 12181 508 240 821
Tanie mieszkanie - 3 pokojowe o powierzchni
59,10 m2 na III piętrze bloku, wymaga
remontu, słoneczne z balkonem, niski czynsz,
cena 150000 zł. lic. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - ładne 2-pokojowe,
przytulne, zadbane o powierzchni 52,5 m2
na II-piętrze w budynku wielorodzinnym,
blisko centrum, atrakcyjna cena - lic. 2400
- 669 620 071
Trzypokojowe 156 tys. - 3 pokojowe,
51 m2 z balkonem Zabobrze 2 - lic. 7867 os.
odp. zaw.: R. Żukowski - więcej info: Tomasz
Zarychta - 508 240 828
Trzypokojowe Kiepury - 63 m2 ul. Kiepury trzypokojowe mieszkanie w okolicach
Zusu, drugie piętro czynsz tylko 230 zł,
spółdzielnia Związkowiec, N.City Katarzyna
Cyrek lic. 5524 - 662 112 344
Trzypokojowe Kiepury - mieszkanie
63 m2 - atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662
112 344
Ul. Słowackiego 38 m2 - ładne mieszkanie
dwupokojowe, w zielonej dzielnicy Jeleniej
Góry. budynek jest po remoncie dachu i
elewacji wewnętrznej. Niski czynsz 108 zł,
własne c.o gazowe. 125 tys. nr 5877 - 515
285 788

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

Własnościowe mieszkanie - 3 pokoje,
kuchnia, wc, łazienka, dwie piwnice oraz przynależne miejsce parkingowe - 696 265 244
Zabobrze 3 - 3 pokojowe, 63 m2, IV piętro,
atrakcyjna cena - 500 122 447
Zabobrze 63 m2 - 185 000 tys. Nr lic.
5877 - 515 285 788
Zabobrze III - mieszkanie 3 pokojowe,
63 m2, cena do negocjacji NM5877 - 500
122 447

to 179tyś. Kontakt 0505 074 854

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Pokój w centrum w niezależnym nowym
mieszkaniu po 11:00 - 691 266 299
Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry - 85
m2, 3 pokojowe, łazienka, 1200 zł. Ogrzewanie
etażowe, gaz - 75 71 221 71, 664 803 587
Kawalerka w Sobieszowie - dzwonić do
20:00 - 75 75 544 48
Pokoje, bursa, akademik z Internetem dla
studentów, młodzieży, pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej Górze
– blisko UE – 606 360 443

			

Mieszkanie w czterorodzinnym domu na
wysokim parterze po kapitalnym remoncie tj. z wymianą wszystkich instalacji ,
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej ,
zmianą podłóg i ich izolacją. Mieszkanie
ogrzewane c.o- gaz - piec dwufunkcyjny
oraz kominek wykonany z piaskowca.
Mieszkanie ma25% udział w częściach
wspólnych . Jest bardzo przytulne i wygodne oraz słoneczne.Do mieszkania przynależą trzy piwnice, oraz komórka murowana.
Jest bardzo niski koszt utrzymania , opłaty
do wspólnoty wynoszą 50zł za m-c. Cena

PIECHOWICE. Bardzo ładne mieszkanie
w Piechowicach. Mieszkanie na pierwszym
piętrze 3 pokojowe, rozkładowe. Na podłogach panele. Nowe okna pcv. Mieszkanie
słoneczne. Zadbane. Ogrzewanie z sieci.
Mieszkanie składa się z 3 pokoi , kuchni,
łazienki i toalety. Do mieszkania przynależy
piwnica. Z dużego pokoju wyjście na balkon. W niedalekiej odległości szkoła oraz
służba zdrowia i zaplecze gastronomiczne.
Blisko przystanek MZK. Mieszkanie bardzo
ładne do ewentualnego odświeżenia.
Opłaty wraz z ogrzewaniem wynoszą około
260zł za miesiąc. Cena 175tyś.
Polecam 793 363 574

Stancja dla dwóch osób - 75 642 12 03
Centrum Cieplic - lokal - 25 m2 - 792
203 286
Pokój w domu jednorodzinnym - 75 75 215
95, 695 605 043
Wydzierżawię restaurację nad stawami
w Jeżowie Sudeckim lub sprzedam działkę
budowlaną 1508 m2 w Jeżowie Sudeckim 507 148 918, 75 64 377 97
Mieszkanie 50 m2 - Zabobrze - 605 533
862
Pomieszczenia magazynowe - ogrzewane
pow. 100 i 80 m2 - 509 411 748
Poszukujemy osoby - (chętnie młodej pary)
do zarządzania nieruchomością k/ J.Góry. W
zamian mieszkanie na preferencyjnych warunkach - 606 457 745
Powierzchnia ok. 100 m2 - w Pawilonie
Handlowym „JUBILAT” - 601 582 646
Spokojnym ludziom 2 pokojowe - mieszkanie na Zabobrzu II 39 m2 - 750 zł. (czynsz
wliczony) + liczniki. Proszę dzwonić po godz.
15 - 514 325 744
Tanie noclegi dla pracowników - 602 741 160
Umeblowana kawalerka - 30 m2 w okolicy
Malej Poczty 550 pln + czynsz + liczniki - kontakt
po godz. 19.00 - 883 987 200
Warsztat do wynajęcia - z możliwością wykorzystania w celu hurtowni lub całkowicie na sprzedaż. Koszty do uzgodnienia - 605 237 860
Wynajmę stanowisko tipserce - - 606 992
021

Nowy lokal z dużą witryną
100 m2 - przy Wolności z
bilbordem oraz z dużym
parkingiem - handel - usługi
lub inne - 790 609 579

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
P o s z ukuj ę l o k a l u 6 0 0 - 1 0 0 0
m2 w Jeleniej Górze na parterze
z parkingiem na market odzież obuwie w centrum i obok sklepu
spożywczego - 791 999 970 lokale3@op.pl

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.
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie, o
powierzchni 60 m2, w samym centrum
Jeleniej Góry, przy ul. 1-go Maja. Mieszkanie znajduje sie na trzecim piętrze kamienicy i składa się z przedpokoju, bardzo
dużego około 30 m2 pokoju gościnnego,
który można podzielić na dwa odrębne.
Osobnej kuchni, połączonej oknem z
drugim, mniejszym pokojem oraz łazienki.
Mieszkanie wymaga częściowego remontu.
Okna drewniane, podwójne wychodzące
bezpośrednio na deptak ul.1-go Maja, na
podłogach wykładziny pcv, na ścianach
tynki. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z bojlera gazowego. Opłaty miesięczne
wynoszą 480 zł, w tym czynsz, ogrzewanie, f. remontowy i opłaty eksloatacyjne. Do
mieszkania przynależy piwnica. Miejsca parkingowe w podwórku. Przy niewielkim
nakładzie finansowym, otrzymamy ładne mieszkanie, w samym sercu Jeleniej Góry.
Cena 150tyś. Kontakt: 667 219 752
Mieszkanie w atrakcyjnej części Jeleniej
Góry na I piętrze o pow. 50 m2 .Dwa pokoje
, łzienka , kuchnia połączona z jednym z
pokoi ,duży balkon, piwnica,strych oraz
ogródek. Stolarka okienna wymieniona na
PCV , kuchnia wyposażona i umeblowana
w cenie mieszkania, ogrzewanie gazowe
piecem dwufunkcyjnym , bezczynszowe.
Do zamieszkania od zaraz. Cena 165tyś.
506 117 851.

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE we Wleniu - lub okolicy - 696
537 817

100% dyskrecji - 100% satysfakcji 100%
rozkoszy również wyjazdy - 508 504 141

SUBTELNA, czuła bruneteczka - 6 na 9 i
wiele więcej dla Ciebie - 888 179 833

POMIESZCZENIE wynajmę - poszukuję miejsca do wynajmu, dzierżawy w salonie fryzjerskim na kosmetykę dłoni, stóp, tipsy, depilacje,
chętna współpraca - 500 870 034

25 latek dla Panów - M+M - 513 923 283

SYMPATYCZNA i ponętna 24 latka - zaprasza dojrzałych panów - ogłoszenie prywatne - dyskrecja - 794 153 270

POSZUKUJEMY kawalerki - pilnie poszukujemy kawalerki dla zdecydowanego klienta.
Nieruchomości CITY - 503 111 466
SZUKAM 3 pokojowego mieszkania - w
Jeleniej Górze lub w Cieplicach po remoncie
- 509 596 339
SZUKAM hali magazynowej - Koniecznie z
przestrzenią sklepową pod hurtownię budowlaną Pilne Nr lic. 10171 - 508 240 825
SZUKAM kawalerki - w Karpaczu - 667
585 328
SZUKAM niedrogiego mieszkania - do wynajęcia w Sobieszowie - 509 421 219

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE komunalne w Cieplicach 43
m2 - 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój na większe - może być do remontu i
zadłużone w Jeleniej Górze - 665 486 790
MIESZKANIE kwaterunkowe 89,10 m 2 centrum na 2 mniejsze - 796 629 452 - 75
64 34 613
KAWALERKA komunalna - Zabobrze III - 34
m2 parter na większe, możliwa duża dopłata
- 607 100 917
MIESZKANIE 49 m2 - 2 pokoje, łazienka
w kafelkach, jasna kuchnia (socjalne) na
3 pokoje komunalne (zadłużone) - 791
023 393
MIESZKANIE na Zabobrzu - 72 m2 na mniejsze z dopłatą - 669 569 669
MIESZKANIE własnościowe - 2 pokoje w
Jeleniej Górze na podobne w Cieplicach Lic.
8151 - 600 258 703
ZADŁUŻONE mieszkanie - w Jeleniej na
mniejsze 2 -3 pokojowe - 783 003 833
ZAMIENIĘ albo sprzedam - kawalerkę w
centrum Karpacza na większe w okolicach
Karpacza - 883 725 720

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
FACET - 606 716 507

26 letnia - Vanessa zaprosi i przyjedzie 727 404 889
30 letnia Kasia - zaprasza nowe miejsce 791 915 478

UROCZE panie - tylko na wyjazdy 24h
- 794 279 020

ROBOTY ziemne koparko - ładowarka JCB 4x4 - 698 668 824
REMONTY mieszkań - gładzie,
r e g i p s y, p ł y t k i , p a n e l e , m a l o w a n i e ,
elektryka, montaż okien i drzwi,
w y s t a w i a m f a k t u r y VAT - 7 9 2
494 528

ZMYSŁOWA 21 latka - o rubensowskich
kształtach biuście szósteczka - zaprasza
dojrzałych panów na dyskretne spotkania
- 796 996 055

BRUNETKA 24 lata - zaprosi lub dojedzie
24h - 782 535 408

USŁUGI
BUDOWLANE

FIRMA przyjmie zlecenia na budowę
d o m u , r o z b i ó r k i , r e m o n t y, a d a p t a c j e - 6 9 5 11 2 3 6 3

KOPARKO - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609 789 262

OD a do z wybudujemy dom jedn o r o d z i n n y, p o s i a d a m y 1 0 l e t n i ą
praktykę ogólnobudowlaną, ceny
umowne, umiarkowane - 510 172
730

FILIGRANOWA Jola lat 20 - zaprosi lub
przyjedzie 24h - 883 485 770
GORĄCE dziewczyny - dla ciebie - zadzwoń
- 794 247 627

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

JESTEM atrakcyjna 23-latka - i z przyjemnością umilę Ci czas w moim prywatnym
mieszkaniu. Jestem dostępna od 10.00 do
20.00 pn-pt Zadzwoń - 794 153 269

FIRMA budowlana, serwis wykona:
e l e w a c j e , r e g i p s y, p ł y t k i , p a n e l e ,
malowanie, elektryka. Szybko i solidnie - 666 074 093
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POGOTOWIE budowlane, drobne naprawy
i r emo n ty o r az wyko ń cz en i a wnę trz
i prace porządkowe - 506 140 865

35-LATEK z klasą - szuka spragnionej
wspaniałego .... kobiety. Zapewniam rozkosz, zdrowie i dyskrecje. Będziesz mile
zaskoczona. Czekam - 721 791 131

CHĘTNIE poznam panią od lat 35-40 - lekko
niepełnosprawną chętną na ... Marek 31
lat - 500 219 607
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USŁUGI budowlane - 787 101 557,
5 11 5 7 2 3 1 9

WYKONAM prace wykończeniowe
- m a l o w a n i e , r e g i p s y, s z p a c h l a ,
tanio i solidnie - 504 964 227
K O M I N K I - o b u d o w y, m o n t a ż ,
sprzedaż - 602 528 380

MIŁA para - pani 26 lal bi, pan 48 lat
poznamy maleństwo z panią bi - Jelenia
Góra - 607 495 461
MŁODA i atrakcyjna - pozna bogatego
pana, który jest w stanie jej płacić za .... 669 367 202

Śniadania
Dania kuchni międzynarodowej
Alkohole świata, drinki, koktaile
Organizacja imprez okolicznościowych
www.metaforapub.pl tel. 75 75 228 38

Pl.Ratuszowy 50

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

MŁODY, wysoki, przystojny - zasponsoruję
atrakcyjną, szczupłą uczennice liceum,
ewentualnie studentkę - 691 636 249
NOWE dziewczyny - zaproszą lub dojada o
każdej porze - 516 462 062

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

PAN dla panów - Pan dla panów - 696
512 416
POZNAM dziewczynę z Jeleniej Góry kawaler, 33 lata, wyższe wykształcenie, 178
cm wzrostu - 794 417 789

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

PRZEBOJOWA dziewczyna zaprasza Przebojowa dziewczyna zaprasza - 788
510 302
ROBERT dla par i pań - od 8 do 20 - 605
886 197
SEXI blondi - rozgrzeje zdecydowanego
Pana po 30-stce spróbuj, a nie pożałujesz.
Pozdrawiam Marta - 515 962 144

Przyjmę panie - 508 782 626

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

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

kuchnia polska
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Brukarstwo - układanie kostki brukowej, betonowej i granitowej - solidnie
i terminowo - 608 658 351, 668 165 266,
075 75 14 321

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Cyklinowanie, solidnie - montaż
podłóg, panele, cyklinowanie schodów,
renowacja drzwi, malowanie wnętrz i
gładzie - 697 143 799
Remonty mieszkań - szybko, tanio i
fachowo - malowanie, szpachlowanie,
panele, wod.-kan. itp. - 516 048 225
Tynki zewnętrzne, tynki strukturalne,
malowanie, tapetowanie - 600 572 161
Wszelkie obróbki blacharskie, produkuję i montuję, wykonuję remonty
dachowe o różnych kształtach i rodzajach
pokryć, szybko, spranie i fachowo z gwarancją - 507 148 918, 504 122 172

Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Awarie, przeróbki - remonty w domu i w
ogrodzie - 791 406 105

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA

Brukarstwo - wszelkie prace budowlane
- 793 240 653

Tel. 500 014 215

Budowa domów - usługi ogólnobudowlane.
Remonty pomieszczeń, budowa od podstaw
- 509 565 541

e-mail: smysliwiec@jelonka.com

Budujemy domy - Wykonujemy remonty
przebudowy rozbudowy nadbudowy Firma
budowlana Dom pod klucz - 507 445 930
Ciesielstwo - dekarstwo - pokrycia
wszelkich typów, montaż okien dachowych,
rynny i obróbki blacharskie - 663 161 072
Dachy naprawy - montaż obróbek rynny
tanio i solidnie - 516 073 128
Elektryk - Awarie usterki naprawy
modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie.
Pogotowie Awaryjne - Złota Rączka - 500
505 002
Elewacje - remonty - wykonujemy
elewacje, tynki tradycyjne, wymiana okien,
remonty domów, mieszkań, biur. Tanio i
solidnie. Możliwa negocjacja cen - 726
444 006
Elewacje, ocieplenia - budynków z
własnym rusztowaniem - tanio oraz kompleksowe wykończenia wnętrz - 721 074 711
Firma budowlana - remonty, wykończenia.
Kompleksowo. Konkurencyjne ceny - 726
901 468
Firma ogólnobudowlana - budujemy,
remontujemy, wykańczamy, regipsy, panele,
glazura, malowanie, ocieplenie, gładzie
i instalacje wodn,-kan., c.o, dachy - 504
598 644
Firma ogólnobudowlana - budujemy,
remontujemy, wykańczamy, regipsy, panele,
glazura, malowanie, ocieplenie, gładzie i
instalacje. - 508 633 244
Firma ogólnobudowlana - podejmie każde
zlecenie od prac hydraulicznych ... - 691
528 286
Hydraulik awarie - usterki naprawy
modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie.
Wymieniamy grzejniki bez spuszczania
wody z pionu. Pogotowie Awaryjne Złota
Rączka - 500 505 002
Hydraulika od a do z - montaż - pieców
na gaz, drewno, miał węglowy - kominków
- instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych - ogrzewania podłogowego Podłączenia - kuchenek - junkersów - 603 237 605
Hydraulika, junkersy – Serwis – przeglądy - naprawa czyszczenie; Junkersów,
kuchenek, pieców CO: (gazowe, olejowe,
na drewno, na miał węglowy) Tanio, szybko,
solidnie. Złota rączka? NIE! Prawdziwy
profesjonalista - 603 237 605
Instalacje C.O - podłogowe - wodno kanalizacyjne - usługi hydrauliczne - 511
639 680
Instalacje wodno - kanalizacyjne - c.o
tanio i solidnie - 783 203 200
Kominki - sprzedaż i montaż - pełne
wykonawstwo - 501 259 736
Kominki i wkłady kominowe - montaż
kominków i wkładów kominowych. Stawianie kominów dwuściennych - 691
466 704
Kompleksowe - remonty mieszkań 691 631 082
Koparko - ładowarka - roboty ziemne
- WojMag - 695 509 950
Koparko - ładowarka - z wywrotką
do wynajęcia - tanio i solidnie - 793
240 653
Koparko ładowarka - wykopy prace
ziemne tanio i sprawnie - 785 535 629
Koparko-ładowarka JCB - CAT
wykopy rozbiórki itp. tanio i solidnie 500 110 534
Kostka brukowa itd. - szybko, tanio i
solidnie - 787 210 943
MA J S T E R - p r a c e b u d o w l a n e - o d
budowy domu lub remontu mieszkania
albo pensjonatu, duże doświadczenie,
profesjonalne wykonawstwo za rozsądną
cenę - 605 209 140

Zakład usług
wielobranżowych, roboty
budowlane, więźby dachowe.
Dachy wszelkiego typu. Z
gwarancją solidnego wykonania. 2% zysku wykonawca
przekaże na wskazane przez
inwestora konto instytucji
pożytku publicznego - piotr_
pyszczek@o2.pl
511 609 417 - 75 741 25 35
Kominy frezowanie kominów, szlamowanie kominów, wkłady
kominowe, wentylacje
- 602 528 380
Hydraulik - tanio - 605 180 403

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

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

Maszynowe tynki wewnętrzne - Maszynowe tynki wewnętrzne - 721 353 655
Minikoparka - Bobcat z operatorem 793 240 653

Usługi budowlane - nie ma żadnego
problemu nawiązać z nami współpracę.
Ocieplimy elewacje, ocieplenie poddasza
wraz z zabudowa. Regipsy i nie tylko. Prosto
i dokładnie - 667 106 084
Usługi hydrauliczne - montaż instalacje
wodno - kanalizacyjne, ogrzewania - 511
639 680

Montaż i naprawa mebli - Montaż i
naprawa mebli - 791 406 105

Usługi ogólnobudowlane - Usługi ogólnobudowlane - 793 767 323

Płytki, panele, malowanie - remonty
mieszkań - tanio i solidnie - 509 362 908

Wlokbud - prace budowlane - wykonujemy, prace ziemne i ogólnobudowlane do
wynajęcia koparko-ładowarki z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653

Pomaluję, wykonam gładź - prace remontowe drobne i większe, własne narzędzia.
Doradztwo - 602 741 924
Przyjmę zlecenia - na budowę domów
jednorodzinnych - 603 108 777
Remont od A do Z - malowanie, reqipsy,
płytki, itd. - 795 690 475
Remontowo - budowlane - jesteśmy firmą
specjalizującą się w remontach mieszkań,
domów, biur i sklepów jak i w wykańczaniu
nowych budynków. Oferujemy profesjonalne,
solidne i szybkie wykończenie w konkurencyjnych cenach - 608 026 379
Remonty - przebudowy, lokali biur mieszkań itp. wycena gratis, wystawiamy fak-vat
posiadamy doświadczenie gwarantujemy
jakość. - 509 061 763
Remonty - wykończenia - gładzie, tynki,
płytki, panele, regipsy, instalacje wodnokanalizacyjne, montaż drzwi, okien - 518
854 126
Remonty - wykończenia wnętrz - wykonujemy kompleksowe remonty - glazura
panele, tapety, malowanie, hydraulika - 601
792 196
Remonty dachów - balkony, ocieplenia,
stawianie altanek, zadaszenia balkonowe
- 516 049 356
Remonty i wykończenia - wnętrz, mieszkań renowacje drzwi, okien schodów,
szybko, solidnie - 512 441 518
Remonty mieszkań - kompleksowo i
solidnie renowacje drzwi, schodów, okien,
szafy na zamówienie, serwis sprzątający
- 512 441 518
Remonty mieszkań – malowanie, gładzie,
regipsy, panele i inne prace remontowe 691 936 900
Remonty mieszkań – malowanie, panele,
sufity podwieszane, drobne naprawy
domowe itp. - 509 529 965
Remonty mieszkań - montaż drzwi, okien,
glazury, paneli, płyt k-g, gładzie, przebudowy
wietrz, atrakcyjne ceny - 796 856 881
R emo n ty m i e s z k a ń - w y k o ń c z e n i a
wnętrz, hydraulika, renowacje drzwi i
okien, schodów, układanie paneli podłogowych - 512 441 518
Remonty mieszkań - wykończenia,
łazienki, kuchnie, kafelki, hydraulika,
elektryka - 665 670 536
Remonty od a do z - wolne terminy,
tanio i solidnie, umowa i pisemna gwarancja - 883 755 680
Remonty POLMARKUS - usługi ogólnobudowlane - 782 129 073
Remonty, gładzie, tynki - płytki, panele,
regipsy. Montaż drzwi, okien. Solidnie
fachowo - 518 854 126
Renowacje schodów, drzwi, okien remonty wykończenia mieszkań solidnie
i kompleksowo - 502 284 598
Rozbiórki i wyburzenia - Firma wykona
szybko i fachowo rozbiórki i wyburzenia
- 793 240 653
Serwis naprawa junkersów - Serwis
- przeglądy - naprawa czyszczenie; junkersów, kuchenek, pieców CO: (gazowe,
olejowe, na drewno, na miał węglowy)
Tanio, szybko, solidnie. Złota rączka?
NIE! Prawdziwy profesjonalista - 603
237 605
Solidne remonty mieszkań - łazienki
- kompleksowo. Tanio i solidnie - konkurencyjne ceny - 783 203 200
Stolarstwo schody, drzwi - meble
wyposażenie wnętrz - 608 240 130
Tani remont - remonty - szybko i solidnie
kompleksowo - 609 272 704
Usługi remontowo-budowlane - kompleksowo - 607 730 648

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

Malowanie mieszkań - i inne drobne
remonty oraz docieplanie domków i innych
małych budynków - tanio i solidnie - 783
411 148

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

Współpraca - chciałbym nawiązać
współpracę na zasadzie podwykonawcy lub
głównego wykonawcy, który po zakończeniu
zlecenia udziela prowizji w wysokości 5-10%
wartości inwestycji. Zainteresowanych proszę o kontakt - 608 026 379
Wykonujemy elewacje - ocieplenia, kompleksowe wykończenia ... - 783 485 952
Wykończenia - elewacje, ocieplenia,
stawiamy kominki - 783 485 952
Wymiana grzejników - Awarie usterki
naprawy modernizacje itp. Szybko tanio i
solidnie. Wymieniamy grzejniki bez spuszczania wody z pionu. Pogotowie Awaryjne
Złota Rączka - 500 505 002
Wynajem rusztowań - 721 074 711
Wyremontuję mieszkanie prywatnie - nie
firma - pełny zakres prac, bezrobotny budowlaniec - posiadam zdjęcia wykonanych prac
- polecam - 691 273 914
Zamrażanie rur usługowo - Awarie
usterki naprawy modernizacje itp. Szybko
tanio i solidnie. Wymieniamy grzejniki bez
spuszczania wody z pionu (zamrażanie
rur). Pogotowie Awaryjne Złota Rączka 500 505 002

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648
Studentka 3 - go roku - anglistyki udzieli
korepetycji (Piechowice), przygotuje do
matury, tanio (o kontakt proszę po 16-tej)
- 790 406 966
Studentka 3 - go roku Filologii Angielskiej
udzieli korepetycji z matematyki (podstawówka i gimnazjum) oraz j. angielskiego.
Dojazd do ucznia, 15zl/h. - 725 078 429
Udzielę korepetycji - tanio - z j. niemieckiego na poziomie gimnazjum - 605
454 781
Udzielę korepetycji z chemii i matematyki.
Cena: 30 zł. za godzinę zegarowa. Posiadam doświadczenie - 667 556 995
Udzielę korepetycji z chemii - Możliwy
dojazd do ucznia - 793 443 004
Udzielę korepetycji z języka niemieckiego
- szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.
Tanio - 793 997 789

Zaopiekuję się małym dzieckiem - 796
629 452, 075 64 34 613
Opiekunka osoby starszej, chorej podejmie pracę - również całodobowo
- 513 571 537

USŁUGI
RÓŻNE
Książka Przychodów i Rozchodów
(KPiR) - od 70,00 zł netto - cena uzależniona od ilości dokumentów. Księgi
Handlowej (KH) - od 500,00 zł netto - cena
uzależniona od ilości pracowników i
dokumentów. Ryczałt ewidencjonowany
- od 100,00 zł netto. Płace - 20,00 zł netto
za jednego pracownika - cena stała - 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

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

USŁUGI
MUZYCZNE

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

Zespół muzyczny - wesela z akordeonem oraz inne imprezy okolicznościowe
- 609 563 928

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA

Muzyczny duet - wesela, bankiety, dancingi - 609 851 863

Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu

Orkiestra Najlepsi z Najlepszych - zawodowi muzycy - obecnie najlepsza orkiestra
na rynku zapewni profesjonalna oprawę
Twojej zabawy studniówki, wesela - 603
560 398

Księgowość – pomoc w zakładaniu
działalności gospodarczej - 782 020 635

Angielski - korepetycje - nauczyciel,
Cieplice - 505 440 014
Angielski - korepetycje - gimnazjum,
przygotowanie do matury, z możliwością
dojazdu do ucznia - 663 369 045
Angielski profesjonalnie - udzielę lekcji
angielskiego, dzieci, młodzież, dorośli
Cieplice i okolice - 880 200 811
Centrum Szkoleniowe ACADEMICUS
- organizuje szkolenia zawodów - 609
107 379
Historia - korepetycje, powtórki, arkusze maturalne - 697 926 130
Indywidualne kursy podstaw fotografowania - pomoc w przygotowaniu
portfolio. Dag-studio - 501 737 067
Korepetycje z angielskiego - Studenta 4-go roku anglistyki udzieli korepetycji, przygotuje do matury, profesjonalnie,
tanio, dojazd do ucznia - 514 673 953
Korepetycje z fotografii - nauczę od
podstaw. 25 - letnie doświadczenie - 691
300 164
K o r e p e t y cj e z m a t e m a t y k i - n a
wszystkich poziomach. Przygotowanie
do matury. Cena 50 zł. / 60 min. - 607
304 106
Korepetycje z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556
Niemiecki - pomoc w nauce - w odrabianiu zadań, nauka od podstaw i na poziomie zaawansowanym, przygotowanie do
matury. Zapraszam - 506 481 118
Student Politechniki - udzieli korepetycji z chemii, matematyki, fizyki. Na
dobrych warunkach z dojazdem - 666
893 365

Muzyczne umilanie rozwodów - profesjonalna orkiestra na każdą okazję. W
skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy
z wyższym wykształceniem muzycznym 603 560 398

Profesjonalna Orkiestra - na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą zawodowi muzycy z wyższym wykształceniem
muzycznym skład m.in. Sax, akordeon z
wokalem - 603 560 398
Summy Swoi - Band - Zawodowi muzycy
- obecnie najlepsza orkiestra na rynku
zapewni profesjonalna oprawę Twojej
zabawy studniówki, wesela. Pomyśl już
teraz - 603 560 398
Zespół „Pieszczochy” - wesela, zabawy,
dancingi - bogaty repertuar - 604 186 987
Zespół muzyczny Topaz - wesela, studniówki, imprezy okolicznościowe - Zapraszamy - 693 295 832
Zespół Ultimatum - wesela, imprezy
firmowe, karaoke! Zapraszamy na przesłuchania na żywo - 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906
Pielęgniarka zaopiekuję się starszą
osobą - dyspozycyjna - 075 64 33 036,
509 850 678
Zaopiekuję się osobą starszą, chorą,
również całodobowo - 513 571 537
Prywatny dom: „Jesienny Liść” oferuje: pobyty osób potrzebujących opieki,
usługi pomocowe i opiekuńcze w domu
klienta - 516 067 924, 75 76 12 393

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
– 601 837 677
Poprowadzę księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635

Garaże blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39 025,
501 234 403
Naprawa pralek i sprzętu AGD - Dariusz
Simoniuk - ul: Karłowicza 25, zakład
czynny PN-PT 10-17, SB 10-13 - 075 64
21 598, 603 835 483
Naprawa telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 100 695
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej, faktury VAT - 075
76 72 773, 603 646 803
Karcher – podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji,
kosmetyka samochodowa – 075 64 203
15, 609 600 807
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia – 695 133 584
Renowacja mebli i tapicerstwo. Antyki
i współczesne u klienta i w pracowni 504 476 123
Kominy - wkłady kominowe, wentylacje,
frezowanie kominów, szlamowanie kominów - 602 528 380
Szukasz pracownika? Oferujemy pomoc
w zakresie zatrudnienia pracowników z
Ukrainy w formie zatrudnienia bezpośredniego lub leasingu. Kontakt: 601 667 090,
msbiuro@interia.pl
Tanio przyjęcia weselne „Kawiarnia
Sonata” Cieplice - spotkania, smaczne
dania - 075 75 572 17, 692 046 727
Ubezpiecz mieszkanie już od 50 zł za
rok - biuro Wojska Polskiego 54 koło
sądu w Jeleniej Górze - 790 465 460, 75
75 22 475

Tanie OC, brak zwyżki za wiek - biuro
Wojska Polskiego 54 koło sądu w Jeleniej
Górze - 790 465 460, 75 75 22 475
Tanie OC, 12 towarzystw w jednym
m i j e s c u - b i u r o Wo j s k a P o l s k i e g o
54 koło sądu w Jeleniej Górze - 790
465 460, 75 75 22 475
P or ó w n a j s t a w k i 1 2 t o w a r z y s t w
ubezpieczeniowych - biuro Wojska
Polskiego 54 koło sądu w Jeleniej
Górze - 790 465 460, 75 75 22 475
Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowofinansowej - 601 837 677
A n te n y s a t e l i t a r n e - m o n t a ż , s e r wis. Szybko, tanio i solidnie - 663
577 396
Anteny serwis - CS-MONT montaż
zestawów TV-SAT, anteny naziemne,
instalacje RTV-SAT, naprawa, sprzedaż, Telewizja n, TV na kartę info@
csmont.pl - 792 859 985
Auto wymiana oleju - filtrów, odkażanie klimatyzacji - promocje - 785
770 025
C iasta , w y p i e k i d o m o w e - b r a k c i
czasu na pieczenie? Jeśli doceniasz
walory smakowe i zdrowotne, pozbawionych chemicznych ulepszaczy
ciast i wypieków domowych, zadzwoń
i zamów! - 662 113 091
D e k o r a cj a w n ę t r z - w s p ó ł p r a c ę
podejmę - projekt i wykonanie, ręczne
grawerowanie motywów na lustrach
- szkle, zdolności artystyczne, niesamowite pomysły - 695 870 787

Renowacja zabytków, mebli
i przedniotów zabytkowych 726 840 342
Świadectwa Energetyczne
Pomiary termowizyjne:
nieszczelności w ociepleniu
awarie instalacji CO, CWU
kontrola budynków
- 790 273 163
Uwaga NOWOŚĆ - zakupy na
telefon oferuje sklep na ul.
Wolności 63 - szczegóły 75
64 35 493, 603 055 948

Świadectwa Charakterystyki
Energetycznej
nr upr.MI/ŚE/440/2009
609 174 477
e-mail:ebx@poczta.onet.pl
Biuro: 58-500 Jelenia Góra,
ul: K. Miarki 18

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dorabianie kluczy - Dorabianie kluczy
domowych i samochodowych, naprawa
obuwia, awaryjne otwieranie zamków. Ekspresowo i tanio! ul. Karłowicza 39/pawilon
- 793 687 758
Drobne usterki, awarie w domu - naprawie, powieszę karnisz, żyrandol itp. - 691
631 082
Elektryka A-Z - pomiary odbiorcze i
okresowe, alarmy, RTV, monitoring, tanio i
solidnie - 661 813 117
Fachowa renowacja mebli - wraz z pozłacaniem, malowaniem i innymi technikami
zdobniczymi - 695 024 808
Hobas Team ogłasza nabór nowych
zawodników na sezon 2010. Zapraszamy
ambitnych amatorów kolarstwa. Chętne
osoby prosimy o kontakt na office@hobas-team.pl
Instalacje elektryczne - pomiary - szybko
tanio faktura - 668 016 416
Instalacje elektryczne - pomiary, odbiory
w mieszkaniach, domkach, pensjonatach
solidnie i z gwarancja - 693 217 893
Instalacje elektryczne od A do Z - wraz z
pomiarami oraz instalacje alarmowa, strukturalna, telewizyjna i monitoring, w biurze,
domku lub mieszkaniu - 661 813 117
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci Wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery 5
m 7 m i 8 m3. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy - 511 508 841
Obsługa Insert GT - informatycznie i
księgowo - 609 742 835
PC Serwis - naprawa, konserwacja, modernizacja komputerów. Odzyskiwanie danych,
itp. Dojazd do klienta Jelenia Góra i okolice
- 794 373 768
Po włamaniu - zabezpieczenie mienia
po włamaniu, wymiana zamków naprawa
drzwi, wstawianie krat na przyszłość wystawimy fakturę dla ubezpieczyciela
- 500 505 002

Serwis i naprawa rowerów - konkurencyjne
ceny, możliwość przyjazdu po rower i odwiezienia go po naprawie, Cieplice ul Szrenicka
36 - 696 672 736
Serwis naprawa junkersów - Serwis - przeglądy - naprawa czyszczenie; junkersów,
kuchenek, pieców C.O: (gazowe, olejowe,
na drewno, na miał węglowy) Tanio – szybko
- solidnie. Złota rączka? Nie! Prawdziwy
profesjonalista - 603 237 605
Skuteczna reklama - Chcesz mieć więcej
klientów? Ulotki reklamowe + kolportaż na
terenie Jeleniej Góry i okolic, wizytówki,
strony WWW. Profesjonalnie i tanio!! - 883
777 085
Szafy wnękowe - producent mebli na
zamówienie zaprasza do punktu przy ul.
Wolności 29 - 500 452 760
Szybka pożyczka - Umowa podpisywana w
domu klienta raty miesięczne Stara Kamienica i okolice. Piechowice - 783 706 358
Ścinka drzew - oraz drewno opalowe +
kominkowe. Wystawiam rachunki - 798
428 031
Unispot - Oferta dla każdego - 696
441 067
Usługi piaskowania - felg, konstrukcji
s t a l o w y c h , h a l , b u d y n k ó w, m o s t ó w,
kostki brukowej, drewna itp. możliwość
piaskowania u klienta - 668 007 610
Wiosenny kredyt - gotówkowy - 510
171 225
Wodomierze i legalizacja - szybko
tanio i kompleksowo. Partner firmy
WODNIK plombujemy i wyręczamy z
formalności legalizacji. Krótkie terminy
realizacji. Jelenia Góra Złota Rączka 500 505 002
Złota rączka - awarie usterki naprawy
modernizacje oraz zabezpieczenie
mienia po włamaniach itp. Szybko tanio
i solidnie. Pogotowie Awaryjne - 500
505 002

Podciśnieniowe czyszczenie - pranie
dywanów tapicerki meblowej samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt i środki
firmy Karcher ‘”Marcus - Karcher’”- 792
216 960

Złota rączka - naprawię wszystko,
co dotyczy mieszkania, domu i sprzętu
gospodarstwa domowego. Chętnie
pomogę w drobnych naprawach mechanicznych - 663 361 292

Pogotowie komputerowe - naprawa,
modernizacja komputerów, notebooków w
domu lub firmie Klienta. Usuwanie wirusów Jelenia Góra i okolice - 695 299 500

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Pomiary elektryczne dla hoteli - pensjonatów, ośrodków wczasowych - duże
zniżki. - 693 217 893

Firma „Kopciuszek” - sprzątanie od
A do Z, pielęgnacja ogrodów, robienie
zakupów - 502 161 581

Pranie dywanów - wykładzin, tapicerek
meblowych i samochodowych. Tanio,
dokładnie - profesjonalnie. Podciśnieniowo
środkami i maszynami firmy KARCHER 601 566 508
Pranie dywanów, tapicerki - meblowej i
samochodowej. U klienta. Szybko i solidnie
- 602 741 924
Produkcja, sprzedaż - rożnego asortymentu z litego drewna do Twojego domu.
Stoły, krzesła, schody, szafy itp. Możliwość
ustalenia wzoru i koloru - 601 586 473
Przeglądu, budowa, remonty - instalacji
gazowych - 697 999 894
Przyjmę zlecenie na malowania - lub
narysowania - pejzażu, obrazka z reprodukcji itp. Technika: graficzna, ołówkiem,
farbami akrylowymi - 604 758 424
Rozliczenia roczne - os. fizycznych
oraz firm, wnioski VZM - zwrot wydatków
na remont lub budowę, wnioski do Urzędu
Pracy. Tanio - 662 866 505
Rozliczę PIT-y - tanio - 693 483 778
Schody drewniane - sosnowe, dębowe,
bukowe, jesionowe. Parapety oraz inne
usługi stolarskie w najniższych cenach! 782 848 759

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222
369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice
– 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk – 075 75 182 55, 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis – 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy
południowe – 075 75 182 55, 607
222 369
Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i
okolice – 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075
75 182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369

Licencjonowane przewozy do Niemiec – obsługujemy całe Niemcy od 99
zł. do 160 zł. – miła obsługa, komfortowa
jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec
z adresu na adres- bez przesiadki – 075
75 182 55, 607 222 369
Autoholowanie 1 zł - km - 7 osób +
1760 ładowności, laweta 2500 kg (tanio,
szybko, profesjonalnie). Przeprowadzki,
transport osób na lotnisko - 075 64 39
025, 501 234 403
Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75 76 73
971, 516 146 075
Lotniska - Przewozy - Praga - Wrocław Katowice - 505 092 579
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice F-ra
VAT. Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki - kraj, zagranica, ekipa
nosząca, faktura VAT - 698 720 269
Przeprowadzki - transport - Bus Maxi.
Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter, 25 m3,
Iveco Daily 17 m3, ład. 1,5 tony, 4,60 dł.
powierzchni ładunkowej. Tanio i solidnie.
Faktury VAT - 509 211 282
Tani transport samochód dostawczy - Ład.
800 kg, możliwa stała współpraca - 606
100 421
Tanio bus 9 osobowy - Tanio bus. 9
osobowy. - 666 126 902
Transport 1 zł. km - kraj zagranica,
miasto 50 zł godz. bus maxi. Szybko i
solidnie - 500 219 600
Transport, przeprowadzki - tanio i
solidnie - 503 004 482
Usługi kurierskie - Paczka do 3 kg
– 29 zł. 3 – 10 kg – 39 zł., 10 – 20 kg
– 49 zł., 20 – 30 kg – 59 zł. w dowolne
miejsce w kraju. Zadzwoń kurier przyjedzie po paczkę - 500 431 313
Usługi transportowe - 1 zł za kilometr - 511 209 408

Ośrodek Terapii Zintegrowanej
Gabinet psychiatryczny
606 921 436
Gabinet psychoterapeutyczny
602 638 645
Jelenia Góra ul. Grottgera 7
(II piętro budynku Poradni
Przeciwgruźliczej
i Chorób Płuc)
Piękne stópki wiosną! - Zapraszamy do
Gabinetu Specjalistycznej Pielęgnacji
Stóp i Dłoni na wiosenne porządki po
zimie dla Twoich stóp. Także stopy z
problemami. Pomożemy z chęcią, tylko
się nie wstydź! - 792 870 508
Problem ze stopami? - Masz problem
ze stopami? Odciski, modzele, wrastające
paznokcie, zrogowacenia, grube, trudne
do obcięcia paznokcie..? Pomożemy.
Zapraszamy - 792 870 508
Profesjonalne przedłużanie rzęs
- Metoda 1:1 efekt 6 tygodni. Nowość trwała ondulacja rzęs, podkręcone 6-8
tyg. Zapraszam - 889 853 585
Rehabilitacja z dojazdem - do domu
pacjenta - 793 443 004
Salonik Tips - Beaty Paula - oferuje
zabiegi pielęgnacyjne dłoni, stóp, zabiegi
parafinowe, depilacja woskiem, świadczymy usługi w prywatnym gabinecie
- 500 870 034
Sauna na Zabobrzu - Zapraszamy do 4
osobowej sauny fińskiej lub na podczerwień. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny. Studio Rolletic Kiepury 67 - 698 339 403
Stopy na wiosnę - już czas na specjalistyczny zabieg po zimie dla Twoich stóp.
Gabinet Specjalistycznej Pielęgnacji
Stóp i Dłoni w przychodni Zabobrze (za
Rondem). Pełen profesjonalizm, na każdą
kieszeń. - 792 870 508

Usługi transportowe i przeprowadzki
10% taniej - 601 561 366

Strzyżenie na gorąco - Elżbieta Staniszewska zaprasza na strzyżenie na
gorąco do salonu metamorfoza na Kiepury
60/4 Zabobrze III - 603 163 561

USŁUGI
ZDROWIE URODA

Tanie zabiegi kosmetyczne - Mikrodermabrazja od 75 zł, nowoczesne
oczyszczanie 100 zł, Kwas migdałowy
z algami 90 zł. Masaż twarzy od 35 zł.
- 660 687 031

Gabinet rehabilitacji i terapii
manualnej. Skuteczne leczenie
bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji i narządu ruchu - mgr
Eryk Olszak - 075 613 74 28, 697
855 631
8 III - Dzień Kobiet - Z okazji DNIA
KOBIET życzymy Paniom wszystkiego
najlepszego i zapraszamy na próbny
zabieg GRATIS! VACU bieżnia i rower,
platformy wibracyjne, rollmasaż. Slim
Studio Zabobrze, ul. Kiepury 57 - 504
018 881
Chcesz schudnąć? - Nie wierz w
cuda. Dyplomowany dietetyk zaprasza
n a s p o t k a n i a . I n d y w i d u a l n e d i e t y,
trwałe efekty. Pomiar zawartość tkanki
tłuszczowej. Na terenie Jeleniej Góry
również dojazd do klienta. - 696
441 067
Masaż, sauna, laseroterapia - magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia,
rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacustic - migrena, depresja,
nerwica - 600 106 329
Paznokcie na każdą kieszeń - Okazje - przedłużanie paznokci metoda
żelową, tipsy żelowe, również zdobienie naturalnych paznokci - tanio
- 666 074 107

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 14 marca 2010 a od 15 marca 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.

Tipsy - tanio - żelowe - dłonie - stopy
- dopełnienia. Tanio i solidnie - 661
305 201
Usługi fizjoterapeutyczne - własna
d z i a ł a l n o ś ć d l a h o t e l i , p e n s j o n a t ó w,
przychodni oraz dojazd do pacjenta 607 711 847
Usługi kosmetyczne - dla hoteli i pensjonatów - 783 485 952
Wiosenne porządki stóp - Zapraszamy
do Gabinetu Specjalistycznej Pielęgnacji
Stóp i Dłoni na wiosenne porządki po
zimie dla Twoich stóp. Także stopy z
problemami. Pomożemy z chęcią, tylko
się nie wstydź! - 792 870 508
Wzmocnienie paznokci! - Zapraszamy
na zabieg wzmacniający naturalną płytkę
paznokcia. Polecany głównie dla słabych,
łamiących się i rozdwajających paznokci.
Nowość! Gabinet Specj. Pielęgnacji Stóp
i Dłoni. - 792 870 508

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Chcesz się pozbyć nieprzydatnych
sprzętów AGD i RTV lub innych rzeczy metalowych, własny transport i
świadczę usługi transportowe - Benz
310- 605 726 890
Przyjmę odkurzacz - pilnie dziękuję
- 609 494 710
Przyjmę narożnik rozkładany do
pokoju - 609 494 710
Przyjmę stół + krzesła do kuchni dziękuję - 609 494 710
Przyjmę algi morskie - - 667 138 290
Przyjmę łóżko piętrowe - możliwa symboliczna zaplata - 501 456 760

ZA DARMO
ODDAM
Gruz oddam za darmo - posiadam transport - 501 313 877

Kasacja samochodów - skup samochodów - osobowe, dostawcze, całe i
powypadkowe również angliki, odbiera m w ł a s n y m t ra n s p o rt e m, z a ś w i a d czenia do wyrejestrowania - 796
913 718
Każde auto - całe lub rozbite - 511
209 408
Każde auto - gotówka od ręki - 889
829 776
Kupię każdy samochód do 500 zł.
- m o ż e b y ć u s z k o d z o n y, b e z o p ł a t ,
niekompletny itp. Posiadam własny
transport. Odpowiadam również na
sms - 504 554 515
Samochody Dostawcze - cale i
powypadkowe, również angliki, odbieram własnym transportem Jelenia Góra
i okolice - 796 913 718
Skoda Oktavia - 1.9 TDI DO 14 TYS.
- 691 837 144
Skup aut - auta do 2000 zł. Odbieram
własnym transportem stan obojętny 796 913 718
Skup Samochodów - osobowe,
dostawcze, całe i powypadkowe odbieram własnym transportem Jelenia
Góra i okolice - 796 913 718

FELGI
KUPIĘ
Alufelgi 14 - 144x100 gwiazdy
najlepiej z oponami letnimi w dobrym
stanie - 603 937 189
Alufelgi 14 4*100 - z oponami
letnimi do 300 zł Renault 19 - 509
522 581
Opony 205/50r15 - dwie opony używane 205/50R15 - 606 150 653

FELGI
SPRZEDAM
Alu Ford 14 - i 5 szt., cena 350 zł 602 741 924
4 alufelgi 15” - 4x100 (Opel, Honda,
VW i inne), 5-cio ramienna gwiazda 200 zł. - 785 991 501
Aluminiowe felgi Ronal 14” 6Jx14H2 4x108 Stan bdb. Szprychowe
chromowane wentyle, 2 dekielki gratis
2 opony letnie 4 mm. Pasują Ford
Citroen - 506 202 399
Alusy 15 stan db. - na oponach 205
65 r 15 - cena 800 komplet do Passata
lub Audi - 609 261 631
Op o n y + f e l g i d o S p r i n t e r a 225/70r/15c Kleber - zima - 663 226
009
Oryginalne alusy do Audi - rozstaw
4X108 trójramienne z letnimi oponami
lub zamienię na alu do Mazdy - 507
055 419
P r aw i e n o w e o p o n y F u l d y 195/65R15-95T na alufelgach - 721
009 698

MOTORYZAC JA
SPRZEDAM
Fiat 126p - z 1979 roku za 1000 zł.
- 601 560 396
F i at C i n q u e c e n t o 7 0 4 c m 3 - r o k
1997 ważny przegląd i OC, komplet
kół zimowych, cena 1750 zł. - 666
054 127
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M o to r o w e r P. G . O , s k u t e r 1 9 9 8 ,
stan bardzo dobry, zadbany, zarej e s t r o w a n y i u b e z p i e c z o n y, c e n a
2500 zł - Jelenia Góra - pojemność
50 cmm - 075 75 146 14
Toyota Yaris - 2003, 1.0 kupiony
w salonie, I właściciel, 82 tys., alufelgi, ABS, centralny zamek, radio
+ CD, komputer, 3 drzwi, wspomaganie, bezwypadkowy, 18500 - 606
605 115
Go l f 3 - 1 6 0 0 p o j . 1 9 9 4 r o k , 2 3 0
tys., szary metalik, 5 drzwi, szyberdach, ważny przegląd i OC - 600
572 161

RÓŻNE
SPRZEDAM
Największy wybór obrączek
ślubnych i biżuterii oraz
najwyższa cena skupu złota
w mieście. Zapraszam Galeria Karkonoska ul. 1 Maja
27 - 075 75 234 90 oraz w
markecie Carrefour ul. Jana
Pawła II 51 - 075 75 423 13
Sprzedam pilota uniwersalnego nowy, dużo funkcji - 781 957 491
Komputer - cena 950 mogę dorzucić biurko - 663 860 006
PlayStation 3 - 80 GB, na gwarancji, pełne okablowanie, pad plus 6
gier Gta 4, Fifa 10, NFS Undercover
Street Fighter 4 Ratchet Clank Tools
of des - 509 282 553
K i l k u l e t n i e d ż e m y, k o m p o t y własny wyrób - bez konserwantów
-TANIO - 510 042 734
Komplet do chrztu - dla dziewczynki - kolor ecru rozmiar 68-74.
Cena 80 zł. - 667 315 629
Maszyna do szycia ŁUCZNIK - cena
170 zł. - 510 042 734
Maszynka do krojenia makaronu nowa 28 zł./szt. - 605 857 016
Suknia ślubna - rozmiar 36-38,w
kolorze miętowym ... - 601 560 396
Prosięta tuczniki różnej wagi - z
możliwością zamówienia pieczonych - 605 209 637
Drewno kominkowe i opałowe,
suszone, pocięte, porąbane, cena
120-180 zł m - 695 725 857
Komoda oraz szafa - antyk - 695
702 259, 075 75 42 057
Ta n i e p i e l u c h o - m a j t k i - 6 6 7 1 3 8
290
Magiel elektryczny, stojący - wał
90 cm, wys. 95 cm - 511 669 240
Kocioł CO - elektryczny, 18 W 230 380 V, sterowany elektrycznie, cena
2200 zł. - 075 71 306 14
Sukienka komunijna - stan bardzo
dobry - tanio lub sukienka komunijna stan idealny z dodatkami, cena
do negocjacji - 721 775 610
Meble stylowe do remontu. Deski
sosna - czereśnia - stare mają 100
lat i więcej - 506 487 498

RÓZNE
KUPIĘ

Ford Escort 91 rok - 1.4 szyberdach,
centralny zamek, ważny przegląd i
ubezpieczenie, cena do uzgodnienia
- 518 854 126

Antyki - meble, porcelanę, obrazy,
z e g a r y, s r e b r o , s z k ł o , m o n e t y,
figury, 695 702 259, 075 75 42 057

Honda Civic 96 rok - 3d - 8200 zł.
do negocjacji - 788 901 880

S i o d ł o j e ź d z i e c k i e We s t e r n 1 6 500 290 337

Mercedesa 123 COMBI - Mercedesa
123 COMBI - 510 042 794

Kupię rozbiórkowy materiał budowlany - 796 489 565

Opel Astra 92 rok - aktualny przegląd i OC - stan dobry, cena 2200 do
uzgodnienia - 513 271 663
Opel Calibra 92 rok - wspomagan i e k i e r o w n i c y, k u b e ł k o w e f o t e l e ,
ABS, centralny zamek, elektryczne
lusterka, elektryczny szyber, komputer pokładowy, alufelgi 3.800 zł.
- 500 219 604
Peugeot 106 1.0 - zielony, uszkodzony rozrząd, cena 700 zł. do negocjacji - 883 380 085
Rena ult - 5 pojem ność 14 00 rok
prod.1990 ważne OC - stan dobry
cena 700 zł. - 667 138 290

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Golf 3 - rok 1996, 1.4 benzyna, 3
drzwiowy, ABS i immobilizer, kolor
czerwony - 602 195 974

Firma PODOL - AUTO oferuje skup aut
za gotówkę, posiadamy własny transport
auto-laweta do 1700 kg z wyciągarka do
3,6t - 608 382 458

Tanio silnik Syrena 105 oraz inne
części - 075 746 22 33

ZN ALEZIONO
Znaleziono tablicę rejestracyjną
- DJ 47174 - 798 654 319

HURTOWNIE
SKLEPY
KOMISY
Hurtownia Materiałów Budowlanych - posiadamy w ofercie styropian,
wełnę, tynki, regipsy, izolacje, papy,
tapety z włókna szklanego. U Nas
negocjujesz ceny - 500 110 126
Sklep z panelami - przy Wrocławskiej
zapewnia najniższe ceny w mieście na
panele podłogowe i inne akcesoria do
podłóg - mila obsługa doradztwo - 669
932 654
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Z GÓRY WIDAĆ LEPIEJ

Tym razem dwie perspektywy na dawne przedmieścia jeleniogórskie powstałe na przełomie XIX i XX wieku za torowiskiem wytyczonym w roku 1868 na trasie Breslau – Goerlitz. Wybudowane tu kamienice zasiedlili głównie kolejarze z rodzinami. Także po roku 1945
i przejęciem miasta przez Polskę tu kwaterowano głównie pracowników kolei. U góry zdjęcia – gmach I LO im. Żeromskiego z 1913 roku. Jedna z małych fotografii przedstawia widok z okna auli tego budynku na fotografowane z samolotu zabudowania.
Widać niekonsekwencję urbanistyczną Niemców, którzy zderzyli ze sobą dwa style: secesję z przełomu wieków z funkcjonalizmem lat 20. i 30. XX stulecia w formie tanich kamienic czynszowych. Widać też stadion miejski pochodzący z tamtych czasów, oraz ogródki
działkowe. Dziś ten obszar często nazywany jest „trójkątem bermudzkim” z racji większego niż w innych rejonach miasta zagrożenia przestępczością.

(tejo)
FOT. AGNIESZKA TKACZ
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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Janina Hobgarska, Janusz Jaremen, Krzysztof Kuczyński, Zbigniew
Kulik – oto autorzy prezentowanej
wystawy zatytułowanej „Aura Karkonoszy”. Ekspozycja była już pokazywana w kilku miejscach, ale jej
ponadczasowość sprawia, że fotografie nań zgromadzone znudzić się nie
mogą.

Magiczna aura Karkonoszy
Zbiór zdjęć z gór to pomysł Zbigniewa Kulika i Krzysztofa Kuczyńskiego. Ten pierwszy, na co dzień
dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu i ceniony fotografik,
mieszka niemal u stóp gór. Drugi
widzi je z oddalonej nieco bardziej
Jeleniej Góry. Ale obaj stworzyli
niezmiernie ciekawe obrazy Gór
Olbrzymich. – Aura, to chwila, która
nigdy więcej się nie powtórzy, a która
trwa na zdjęciu – tłumaczył Zbigniew
Kulik.

Osobliwe są zdjęcia Krzysztofa
Kuczyńskiego, który pokazał takie
Karkonosze, których nikt nie widział:
robił zdjęcia na filmie czułym na podczerwień. Dla Janiny Hobgarskiej,
na co dzień szefowej Biura Wystaw
Artystycznych, zdjęcia pokazane
na wystawie to przede wszystkim
wspomnienie sprzed 10 lat, kiedy
fotografowała zupełnie inaczej niż
dziś. – To dla mnie taka terapia zajęciowa. Kiedy idę w góry, po prostu
fotografuję te miejsca, które wydają
się tego godne – usłyszeliśmy od
Janusza Jaremena.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Wystawa została przygotowana przez
Kamilę Wilk wspólnie z Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu. Wspomniano
też o Piotrze Komorowskim, obecnym w
galerii, który opatrzył katalog wystawy
ciekawym wstępem.

Krzysztof Kuczyński, Janusz Jaremen, Janina Hobgarska i Zbigniew Kulik
podczas wernisażu w KK.

Miłość do detalu
„Zatrzymane w obiektywie” to tytuł
wystawy Tadeusza Biłozora otwartej
w minioną środę w Eurocentrum w
Jabloncu nad Nisou. Prezes Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
pokazał czeskim widzom zdjęcia fascynujące spojrzeniem na detal. – Detale
fascynowały mnie od zawsze – mówi
autor wystawy, który zaprezentował
cztery różne tematycznie zestawy
fotografii pod wspólnym mianownikiem: magia szczegółu. Część zdjęć
autor już pokazywał na kilku wysta-
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Eliksir młodości

Fot. Tejo

Subtelne obrazy Gór Olbrzymich w obiektywach
czterech znanych postaci
fotografiki naszego miasta
i regionu można oglądać od
minionego wtorku w Galerii
Małych Form Książnicy Karkonoskiej.
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Nigdy nie jest za późno na realizację swoich marzeń – oto
dewiza słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którzy postanowili rozpocząć swoją przygodę z
wach. Jedna pachnie nowością. To fotografowaniem i zorganizowali wystawę swoich prac.
fotografie, które powinny się spodobać
miłośnikom motoryzacji. Połyskujące
detale rozmaitych pojazdów udowadniają, jak ważne są szczegóły, które – w
oderwaniu od całości – komponują
się na bardzo udane, przyciągające
wzrok zestawieniem barw obrazy.
Wernisaż zgromadził kilku fotografów,
przyjaciół autora z Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego, a także gospodarzy, czeskich twórców z
grupy Kontakt, do której należą także
polscy pasjonaci fotografii. Wszystkich
przywitała po polsku Marta Prohazkova, szefowa Eurocentrum. Otwarcie
wystawy uświetniły mini-recitalem
dwie urocze flecistki, uczennice szkoły
muzycznej w Jabloncu nad Nisou.

(tejo)

Nowoczesne sposoby na naukę języka

Ekspozycja sekcji fotograficznej
KUTW zatytułowana „Świat wokół
Nas”, została uroczyście otwarta
w miniony piątek w galerii „Przestrzeń” w bibliotece Kolegium
Karkonoskiego. Wystawę otworzyła
Janina Peikert, primator uniwersytetu. Gratulowała studentom samozaparcia i ciekawych fotografii.
Władze Kolegium Karkonoskiego
reprezentowała kanclerz Grażyna
Malczuk.

Prowadzący sekcję Ryszard Literacki podkreślił, że uczestnicy sekcji
samodzielnie przeszli wszystkie etapy przygotowania wystawy. Zrobili
zdjęcia, obrobili je, zlecili wywołanie
powiększeń w labie, zaprojektowali
folder i przygotowali poczęstunek
dla gości. Każdy z wystawiających
miał jedną ramę do dyspozycji. Mógł
tam umieścić trzy swoje prace.

(Ania)

Autorzy zdjęć to: Grażyna Baryła, Zofia Kosecka, Jerzy Janus, Elżbieta Jasińska, Elżbieta
Hołyńska, Maria i Mieczysław Kapuścińscy, Elżbieta Leśniewska, Renata Pietrawska, Antonina
Sobierajska, Włodzimierz Stojek, Danuta Wilmont. Wystawa czynna będzie przez najbliższy
miesiąc w galerii „Przestrzeń” BKK przy ul. Lwóweckiej.

PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE II

Firma SITA jest laureatem ubiegłorocznej IV edycji Największego Projakościowego Programu Promocyjnego w Polsce „Jakość Roku”.
Dofinansowane kursy SITA

Firma Sita w ramach akcji „Bliżej
Europy” daje możliwość mieszkańcom Jeleniej Góry i okolic skorzystać z
dofinansowanych kursów językowych
prowadzonych Metodą SITA.
Do wyboru będą dwa języki: angielski i niemiecki.
Nauka będzie prowadzona w 8-10
osobowych grupach przez doświadczonych lektorów i metodyków Sita,
dzięki temu każdy uczestnik będzie
w stanie zwiększyć swoje umiejętności
językowe. Propozycja ta skierowana
jest do każdego, kto ukończył 15 lat.
Dzięki grupie polskich firm każdy
uczestnik kursu w Legnicy zapłaci za
szkolenie 529 złotych, czyli zaledwie płyt CD i podręcznik o wartości 229
40 proc. wartości (normalna cena złotych. Zajęcia z Lektorem SITA oraz
kursu to 1190 -1600 zł).
Opiekunem odbywać się będą dwa
razy w tygodniu przez 11-12 tygodni
Firma SITA jest laureatem w godzinach popołudniowych Jeleniej
Górze.
ubiegłorocznej IV edycji NajZajęcia odbywać się będą dwa
większego Projakościowego razy w tygodniu. Na jednym z tych
Programu Promocyjnego w spotkań uczestnicy kursu skorzystają z urządzeń SITA, najpierw w
Polsce „Jakość Roku”.
stanie relaksu powtórzą poprzednią
Jeden poziom nauki języka obcego lekcję, a następnie przyswoją słówmetodą SITA porównywalny jest z ka i całe zwroty nowej lekcji. Na
siedmiomiesięcznym kursem metodą kolejnym spotkaniu przez półtorej
tradycyjną. W tej kwocie uczestnik godziny uczestnicy kursu będą
otrzymuje dodatkowo komplet sześciu używać nowo poznanych słów w
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rozmowie z lektorem, a także poznawać gramatykę.

PLEBISCYTOWY

Jak się zgłosić

Przyjazne

Warunkiem wzięcia udziału jest
przysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony www.blizejeuropy.pl.
na adres E-mail: k.leszak@sita.pl tel.
0509-416-216 lub 75 610 63 62.

Jakość Roku 2009
SITA Sp. z o.o.
w kategorii: innowacja
za:
nowoczesną metodę nauki języków obcych SITA

Biznes Raport
Redaktor Naczelny

przedszkole to:
………………..................
.......................................
.......................................

Trwa II edycja plebiscytu, w
którym macie Państwo okazję
wyróżnić „najbardziej przyjazne”
Waszym zdanie przedszkole w
Jeleniej Górze. W tym tygodniu
prezentujemy Niepubliczne Przedszkole Bajka, które mieści się przy
ulicy Piłsudskiego 15 w Jeleniej
Górze. Obecnie uczęszcza tam
205 dzieci. Dyrektorem placówki
funkcjonującej od września 2001
roku jest Kr yst yna Michalak.
Poza zabawami i zajęciami standardowymi dzieci uczestniczą w
zajęciach z języka angielskiego,
rytmice, gimnastyce profilak-

tycznej, tańcach towarzyskich
i wielu innych. Placówka jest
czynne od 6 do 19.00, dzięki czemu część dzieci może korzystać z
przedszkola po południu i korzystać z zajęć świetlicowych. Nad
bezpieczeństwem dzieci czuwa
dwudziestu nauczycieli zatrudnionych, dodatkowo w młodszych
grupach są nauczyciele wspomagający. Maluchy zajęcia spędzają
w pięknych, kolorowych salach
wyposażonych w zabawki i gry
edukacyjne. Jest też plac zabaw
przed budynkiem.

(Angela)

Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
email...............................
.......................................
...............................
..............................
. ............................... .
...............................
..............................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach
rekrutacji zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133,
poz. 883)

Fot. Organizator

PLEBISCYTY

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

