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Anna Ragiel
zastępca przewodniczącego rady miejskiej

Fot. Konrad Przezdzięk

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zaprosiła przedstawicielki
różnych środowisk Jeleniej Góry na uroczysty koncert w Filharmonii
Dolnośląskiej zyskując tym samym sympatię głównie emerytek płci
pięknej oraz feministek. Przed Bożym
Narodzeniem zorganizowała także
damską Wigilię. Takie podejście
paniom bardzo się spodobało, a
miłośniczkom parytetu – zwłaszcza.
Panowie są mniejszymi entuzjastami poczynań wiceszefowej rady
miejskiej. No, może za wyjątkiem
dwóch: Huberta Papaja, przewodniczącego rady, i Miłosza
Sajnoga, zastępcy prezydenta.
Podczas wspomnianych imprez
rzeczeni robili za rodzynki w
tym damskim cieście, które rosnąc jak na drożdżach,
większa szanse radnej przed
jesiennymi wyborami.

(tejo)
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Synka zamknął, poszedł pić
Mężczyznę, dla którego wódka była ważniejsza niż opieka nad
czteroletnim synkiem, zatrzymali w miniony wtorek policjanci
z Karpacza. Pijany tatuś był agresywny w stosunku do funkcjonariuszy. Pił z sąsiadem zamiast zająć się dzieckiem pod
nieobecność żony, która była w szpitalu.
Podwskazanymwzgłoszeniuadresem
drzwi były zamknięte na klucz. Policjanci
usłyszeli jednak płacz dziecka. Okazało
się, że w mieszkaniu jest zamknięty 4-letni
chłopczyk, którego ojciec pozostawił
bez opieki. Sam poszedł do sąsiada pić.

Trzecioklasiści z różnych gimnazjów spotkali się w miniony
czwartek w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej
Górze na dniach otwartych placówki, aby poznać jej ofertę.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze ma obecnie pięć
kierunków: technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik handlowiec,
technik obsługi turystyki oraz technik
prac biurowych, po którym absolwent
znajdzie pracę w urzędzie czy instytucji.
Placówka planuje od września otworzyć
osiem klas.
– Około 30 procent przybyłych do
nas uczniów już potwierdziło, że w
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– str. 13
– str. 14
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– str. 15
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– str. 20

Fot. Konrad Przezdzięk

Pola energii A. Obidniak

Humor i rozrywka

(tejo)

URZĘDNIK BRAŁ W ŁAPĘ?
Wydział antykorupcyjny wrocławskiej policji zatrzymał w
miniony czwartek Hieronima K., urzędnika zatrudnionego w
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Uboczu koło
Gryfowa Śląskiego. Mężczyzna miał przyjął znaczną korzyść majątkową przy rozdysponowywaniu środków unijnych.

Hieronim K. to mieszkaniec Wlenia i radny
powiatu lwóweckiego. Od wielu lat pracował
w ARiMR w Uboczu.

Wrocławiu – Mężczyzna ten jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej
w zamian za obietnice w załatwieniu
pewnej sprawy. Został doprowadzony
w piątek do prokuratury – wyjaśnia
rzecznik prasowy Komendy Wojeawódzkiej Policji we Wrocławiu mł. asp. Paweł
Petrykowski. Śledczy zdecydowali,
że zatrzymany spędzi najbliższe dwa
miesiące w areszcie.

(KAM)

O Jeleniej Górze w stolicy
11 marca w Państwowym Muzeum
Archeologicznym w Warszawie spotkanie promocyjne rocznika najstarszego polskiego popularnonaukowego
czasopisma „Z otchłani wieków” p.t.
„Archeologia Ziemi Jeleniogórskiej”.
Wzięli w nim udział wybitni naukowcy
z różnych środowisk oraz przedstawiciele władz. Odczytano wiele listów
gratulacyjnych, w tym od prezydenta
Jeleniej Góry Marka Obrębalskiego.
Szczegółowo zaprezentowano zawartość rocznika. Podkreślono wkład
archeologów jeleniogórskich w jego
powstanie. Inicjatorem wydania numeru był Stanisław Firszt, szef Muzeum
Przyrodniczego.

(RED)

Rośnie nowe na Bankowej

przyszłości będą chcieli się u nas uczyć –
zaznacza Maria Witkowska, wicedyrektor popularnego „hotelarza”. – Pierwsze
wrażenie jest bardzo dobre. Myślę, że po
tej szkole znajdę dobrą i dobrze płatną
pracę – mówił Wojciech Gondek z Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze.

(Angela)
Kolejne, na które mogą przyjść wszyscy chętni gimnazjaliści odbędą się 16 i 24 marca. Można też zadzwonić
do szkoły i zaprosić przedstawicieli szkoły, by przyjechali do danego gimnazjum z prezentacją.

ZACZAROWALI BIBLIOTEKĘ
Dorota Fluder, Lidia Lisowicz,
Radosław Biniek i Sławomir Mozolewski, aktorzy Zdrojowego Teatru
Animacji z koszem kwiatów po

kobieta – od matki, poprzez kochankę, żonę, aż do
teściowej – dostarczyli przybyłym na ten poetycki
wieczorek mnóstwa pozytywnych wrażeń.

Studenci polonistyki Kolegium Karkonoskiego to pasjonaci literatury i prawdziwe artystyczne dusze. Kamil Reichel
sprawdził się już na deskach
Teatru Odnalezionego Łukasza
Dudy w „Piaskownicy” Walczaka (u boku Agaty Mamzer
i Piotra Kamoli). 8 marca
– w towarzystwie dwóch
dam i gorąco oklaskiwany przez inne panie oraz
panów – ponownie dał
próbkę swojego talentu
aktorskiego. Nie ustępowały mu Agata Grajewska
i Małgorzata Płonczkier.
Wszyscy w tekstach, których
wspólnym mianownikiem była

W „Ekonomie” fajnie jest

– str. 12
– str. 13

Agata Grajewska
Małgorzata Płonczkier
Kamil Reichel
studenci Kolegium Karkonoskiego

Mężczyzna był bardzo agresywny i rzucał
– Nie znamy bliższych szczegółów,
się do bicia. Śmierdział wódką.
ponieważ nikt nas o tym jeszcze nie
Po krótkiej szarpaninie sprawca został informował – mówił w piątek dyrektor
obezwładniony i trafił do policyjnego ARiMR we Wrocławiu Kazimierz Huk
aresztu.
Informację potwierdził oficer praso(tejo) wy Komendy Wojewódzkiej Policji we

Okazało się, że to właśnie ojciec miał obowiązek zajmować się synkiem, gdyż matka dziecka w tym
czasie przebywała w szpitalu. Mężczyzna naraził dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia bądź
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ojcu może grozić kara do czterech lat więzienia.

10 lat szpitala
Z gminą do sądu

PLUS TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk

NA TOPIE

Fot. Tejo
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Kolejna luka w zabudowie śródmieścia zostanie niebawem
wypełniona przez nową kamienicę.

Jej budowa trwa przy ulicy Bankowej, na niezabudowanym do tej
pory gruncie między kamienicą,
premierze „Czarownic w bibliote- nicy Karkonoskiej okazały się gdzie działa Cukiernia Firmowa a
ce” wg Gripari’ego. Dwie zabawne przyczynkiem wybuchu dziecięcej budynkiem ze sklepem „Żabka” na
bajki wystawione we wnętrzach agresji.
parterze. Przez długie lata na tym
Książ(tejo)
terenie nie działo się nic. Później
został odgrodzony, a w ubiegłym
roku rozpoczęto prace budowlane
od głębokiego wykopu.
Powstanie tu kamienica mieszkalno-usługowa z podziemnymi
garażami. Pozostaje mieć nadzieję, że jej forma wpisze się w
krajobraz ulicy Bankowej, której
zabudowa pochodzi w znacznej

większości z drugiej połowy XIX
wieku oraz początku ubiegłego
stulecia.
Plomba przy ulicy Bankowej
to – po budynkach przy ul. Piłsudskiego, Solnej, Krótkiej i Bolesława
Chrobrego – kolejna nowa kamienica w śródmieściu Jeleniej Góry.
Trwa poza tym budowa obiektu
przy placu ks. kard. Wyszyńskiego.
Największą inwestycją jest Pasaż
Grodzki, który w imponującym
tempie powstaje na placu między
ulicami Jasną i Grodzką.

(tejo)
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Wspomniane budynki oraz inne architektoniczne nowości mogą wziąć udział
w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w
związku z zapowiedzianymi na dni 14 – 16 maja Karkonoskimi Spotkaniami
Architektonicznymi. Propozycje można zgłaszać na stronie internetowej SARP do
30 kwietnia. Z kolei 16 kwietnia w Książnicy Karkonoskiej odbędzie się inauguracja
Karkonoskiego Salonu Architektonicznego. Będą to cykliczne debaty z udziałem
znanych projektantów.

PLUS ROKU 2009

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Nasze Plusy w Feniksie

Sala hotelu Feniks wypełniła się gośćmi niemal do ostatniego
miejsca. Spotkanie było nie tylko dla elity. Zaprosiliśmy wszystkich
zainteresowanych.
Złota dziesiątka laureatów
„Plus Roku 2009” otrzymała w minioną środę z rąk
wydawców tygodnika i portalu Jelonka.com honorowe
dyplomy. Ze statuetki zwycięzcy ucieszył się Zbigniew
Leszek, lider cyklistów i
narciarzy, który ze 174
głosami wygrał pierwszą edycję naszego
rankingu osobowości
miasta i regionu.

Gratulujemy im tego z serca.
Gratulujemy pomysłowości, zapału
i pasji. Życzymy niewyczerpalnego
źródła energii, która pozwala wyróżnienionym, starać się uczynić
ten nasz lokalny świat choć trochę
lepszym!
Galę, którą prowadził Jacek Ziobro
oraz

pani Doroty Królikowskiej, Paweł
Górecki, Nikola Tabor, Dominik
Szlacheda i Lucja Domańska, młodzi
tancerze ze Szkoły Tańca Beata i
Tomasza Taborów.
Wystąpiły także laureatki Plusa
Roku: wspaniałe śpiewaczki Joanna Moryc i Anna Skóra, które – z
towarzyszeniem Róży

w duecie z Piotrem Grosmanem, kujemy wszystkim! Zapraszamy do
uczestnikiem plebiscytu i nauczy- kolejnej edycji PLUSA ROKU za… 10
cielem ze Szkoły Podstawowej nr 7. miesięcy.
Zaśpiewali „Dumkę na dwa serca” z
Konrad Przezdzięk
filmu „Ogniem i mieczem”.
FOT. TEJO/ANIA
Dziękujemy Państwu za udział
w naszej zabawie! Dziękujemy dyrekcji Szkoły

Było w tym plebiscycie
sporo emocji. Rozgrywaliśmy go na trzech poziomach.
Każdy ma swojego laureata.
Po przeliczeniu kuponów
drukowanych w gazecie
wygrała Alina Obidniak.
Niekwestionowanym laureatem edycji internetowej
został Zbigniew Leszek. Z
Laureaci ze „złotej
kolei w głosach wysyłanych
dziesiątki” z Markiem
za pośrednictwem SMS górą
Obrębalskim. Wiktorem
okazała się Jadwiga RederMarconim i Markiem
Sadowska. Liczy się jednak
Tkaczem. W tle
suma wszystkich głosów
i to z niej wynika nasza
– wspaniały chór
klasyfikacja.
„Kopernikusy”
– Naszym bohaterom,
uczestnikom Pleb i s c y t u P LU S
ROKU 2009 – nie
wystarczy samo
„być”. Nie wystarczy im „zwyczajne” spełnianie
obowiązków. „Robią
swoje” – jak śpie- Regina Chrześcijańska,
wał Młynarski – z Wiktor Marconi i Konrad
pasją daną ludziom, Przezdzięk
którymi kieruje poczucie misji i pociecha
z tego, co na co dzień
czynią – mówiłem do zePaweł Górecki, Nikola Tabor, Dominik Szlacheda i
branych, w tym licznej
Lucja Domańska, młodzi tancerze ze Szkoły Tańca
grupy mieszkańców, dla
Beata i Tomasza Taborów.
których spotkaniem w
gościnnych wnętrzach
było otwarte.
Anna Skóra i Piotr
Czy to urzędnicy, czy naWysockiej (wszystkie Podstawowej nr
uczyciele, czy społecznicy, czy też ludzie niżej podpisany.
Grosman w „Dumce na
tworzą zespół „Vocalis”) 3, pani Dorocie
ze świata sztuki – wszyscy do swojego W y s t ę p a m i a rdwa serca”.
Królikowskiej
–
wykonały
trzy
utwory,
tystycznymi
uro„być” dokładają jakość pozwalającą ini drogim nam
w
tym
popularną
pieśń
neapolitańczystość
uświetnili
nym na czerpanie szczególnej radości
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr ską „Funiculi, funiculá”. Na finał uczniom! Dziękujemy
i korzyści z owoców ich dzieła.
3 z chóru Kopernikusy pod dyrekcją po raz drugi wystąpiła Anna Skóra tancerzom i Jackowi Ziobro. Dzię-

KLASYFIKACJA
ZBIGNIEW LESZEK – 174
ZYGMUNT KORZENIEWSKI – 120
ALINA OBIDNIAK – 116
ANNA SKÓRA 112
MARIAN PIASECKI – 93
JADWIGA REDER-SADOWSKA – 64
MARCIN NOWAKOWSKI - 58

JOANNA MORYC – 54
MARCIN ZAWIŁA – 41
REGINA CHRZEŚCIJAŃSKA – 30
Robert Futerhendler - 27
Łukasz Duda – 22
Tadeusz Wnuk - 14
Krzysztof Bosek - 13
Jacek Grondowy – 13

Stanisław Firszt - 12
Zuzanna Dziedzic - 12
Artur Zych - 12
ks. Andrzej Bokiej – 11
Bogdan Koca - 11
Bolesław Osipik – 10
ks. Bogdan Żygadło - 10
Andrzej Więckowski – 10
Elżbieta Kotlarska - 8

Jiri Nosalek – 8
Dariusz Miliński - 8
Stanisław Dąbrowski - 8
Paweł Krzaczkowski – 8
Bogdan Nauka - 7
Jacek Musiał - 7
Pavel Herebrandt - 7
Danuta Razmysłowicz - 6
Jan Owczarek - 6

Grzegorz Rybarczyk - 6
Cezary Wiklik - 5
Agnieszka Romanowska - 5
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak - 5
Jan Koprowski - 5
Michał Kasztelan - 5
Eugeniusz Gronostaj - 5
Tadeusz Kuta - 5
Piotr Grosman - 5

Dziękowali
i prosili
Laureaci, którym nagrody wręczyli Wiktor
Marconi i Marek Tkacz, wydawcy Jelonki,
w kilku słowach dziękowali Czytelnikom
za głosy. Była też okazja do swobodnej
wymiany zdań. Marian Piasecki, zdobywca
V miejsca, zaprosił młodych wykonawców
programu artystycznego do odwiedzenia
swojego raju w miniaturze, Parku Miniatur
Dolnego Śląska w Kowarach. Zygmunt
Korzeniewski (II miejsce) podkreślił, że w
prowadzonej przez niego filii DODN dzieje
się bardzo dużo. – Bolączką jest brak utwardzonego parkingu – powiedział patrząc na
prezydenta miasta. Joanna Moryc nakłaniała chętnych do zapisania się do jednego z
dwóch chórów, które prowadzi. Dziękując
za wybór podkreśliła, że jest to dla niej tym
bardziej cenne, bo w Jeleniej Górze mieszka
od niedawna. Zwycięzca Zbigniew Leszek,
który wystąpił w „rytualnym” kapeluszu
dekarza, dedykował wyróżnienie wszystkim
rowerzystom i swoim sympatykom. Zwrócił
się też do prezydenta miasta, aby pomógł
cyklistom w organizacji różnych imprez.
Wezwany „do tablicy” szef Jeleniej Góry
pogratulował wszystkim sukcesu. Dodał,
że nie zapomni o wspomnianych sprawach,
które poruszy z zainteresowanymi w
rozmowach indywidualnych.
Alina Obidniak i Marcin Nowakowski nie
mogli przybyć na galę. Upominki wręczymy
im przy okazji. Prosili o przekazanie podziękowań tym, którzy ich wybrali.
Leszek Gański - 5
Małgorzata Kasztelan - 5
Adam Spólnik – 5
Jan Hanc - 4
Ryszard Nowak – 4
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OKIEM RADNEGO

GŁOSEM LEWICY

Czysta strata
Ktoś, kto nie poznał Marka Obrębalskiego, doktora nauk ekonomicznych
(wprawdzie niehabilitowanego, ale jednak) stracił w
życiu przynajmniej jedno
ogromne doznanie – otóż nie
dowiedział się, ile głupstw
może zrobić człowiek, który
nie robi nic.
Z pozoru to niemożliwe. Nawet
nasze babcie mawiały przecież
– „Kto śpi, nie grzeszy”. Ale ten
aforyzm nie odnosi się do Marka
O., albowiem ten podjął trud „nicnierobienia aktywnego”. Zaczęło
się już w trakcie kampanii wyborczej, kiedy to skupił się głównie
na krytykowaniu konkurentów.
Józefa Kusiaka za błędy rzekomo
popełnione, a Miłosza Sajnoga za
te, które ten mógłby ewentualnie
popełnić.
Potem MO oddał MS do sądu, a
jeszcze później mianował swoim
zastępcą. Logiki w tym nie ma, ale
poznaliśmy Pana Prezydenta na
tyle, żeby jej (tej logiki) po Nim nie
oczekiwać. Prezydent MO złożył w
trakcie kampanii kilka obietnic,
jak to kandydat ma w zwyczaju,
ale w odróżnieniu od przeciętnych

kandydatów wkładał później wiele
wysiłku w to, by żadnej z nich nie
zrealizować. Był bowiem kandydatem nieprzeciętnym i takim też
okazał się prezydentem.
Przeciętny prezydent bowiem,
nawet jeśli nie miałby tytułu doktora od nauk, zrozumiałby, że jego
nominacja jest rodzajem szczęśliwego zbiegu okoliczności (żeby
nie powiedzieć – przypadku), a
precyzyjnie, tego, że wyborcy wybierając Go głosowali… „przeciw”.
W pierwszej turze przeciw Józefowi
Kusiakowi, bo już był dwie kadencje i dosyć, a w drugiej – przeciwko
Robertowi Prystromowi, który
popierał Miłosza Sajnoga.
I dlatego wygrał Marek Obrębalski, niespełniony kandydat kilku
innych kampanii wyborczych.
Był na tyle nijaki, że nie skupiał
niczyjej uwagi. Wygrał, by pokazać,
czego nie umie zrobić. I pokazał.
Koncertowo spaprał – dla przykładu - jubileusz 900-lecia, choć zamurował kronikę tegoż jubileuszu
w „kapsule czasu”. Sęk w tym, że
zamurował kronikę, nim mieszkańcy i turyści mogli się do niej wpisać.
Jest to jedyna kronika w świecie,
która może zaimponować każdemu
ilością czystych kartek.
Kronikę wystawiono do wpisów

Można powiedzieć, że Marek O. odniósł pełny sukces w dziedzinie unikania konkretnej pracy.
Jeśli za to będą dawać kiedyś habilitacje, to Marek O. ma zagwarantowany zwyczajny tytuł
profesorski Polskiej Akademii Nauk. Dlatego też nie pasuje tymczasem do innego powiedzenia:
„po owocach jego pracy poznacie go”. Marka O. nie poznamy, bo nie ma owoców. Nawet truteń
mimochodem zapyli jakiś kwiatek, choćby niechcący i z przypadku. W przypadku Marka O.
przypadków nie ma, bowiem on świadomie i w pełni naukowo (w końcu – doktor!) wziął na
swoje barki ciężar unikania pracy i z całą pewnością w tej kategorii mógłby zostać mistrzem
świata. A my – mieszkańcy miasta, w którym panował przez całą kadencję możemy mieć z
tytułu, że był naszym prezydentem kupę satysfakcji. Z przewagą – niestety – kupy.

W minioną środę przy ul.
Karłowicz 17–latek poturbował młodszego kolegę za to,
że ten rzekomo nazwał jego
matkę „suką”. Świadkowie
zajścia wezwali policję, która
zatrzymała młodego bandytę.
Okazało się, że uciekł on z
ośrodk a wychowawczego.
Ponadto był kompletnie pijany,
miał 1,5 promila alkoholu w
organizmie. Poszkodowany
nastolatek doznał ogólnych
stłuczeń i zadrapań. Sprawca
stanie przed sądem rodzinnym i nieletnich. To drugie
pobicie w tym rejonie. Tydzień
temu pisaliśmy o brutalnym
skopaniu 14-latka, który dochodzi do zdrowia po zabiegu
operacyjnym głowy. Policja
dotąd nie zatrzymała sprawcy
incydentu.

(Angela)

mieszkańców w holu Ratusza w
piątek, zapomniano skutecznie
powiadomić mieszkańców, że powinni się wpisywać (a kto zdrowy
na umyśle przychodzi do Ratusza
w trakcie weekendu?). A na poniedziałek rano było już zamówiona
dworska telewizja, żeby uwiecznić
wiekopomny akt zamurowania.
Potomni, jak ją odkują, nie będą
mogli się nadziwić, że mało kto
coś tam skrobnął. Ale kto miał
skrobnąć, jeśli nie ma o czym? Jeśli
Marek O. pracą się nie plamił, to
niby dlaczego ktoś miałby plamić
czyste kartki kroniki, by pisać o
Jego osiągnięciach? Może dlatego
między pocztówkami, wizytówkami, kilkunastoma wpisami
zgonionych naprędce urzędników
znalazła się też jedna skarga na
władze komunalne.
Faktycznie – kronika będzie
dla potomnych odkryciem, jak
mało co.
Można powiedzieć, że gdyby
tyle samo pracy Marek O. włożył
w pracę, co w jej unikanie, to
Jelenia Góra spływałaby miodem
i mlekiem. Ale jeśli ktoś – tak jak
On - tyra wyłącznie po to, by nie
pracować, to co ma niby spłynąć?
Pozostaje tylko jedna wątpliwość – czy owoc tej pracy, o
którym w poprzednim zdaniu,
jest wyłączną i niepodzielną,
indywidualną zasługą miłościwie panującego, czy też zasługą
całej formacji (PO), która go
wspierała w wyborach, a potem
nie mogła okiełznać, bo im się
urwał z partyjnej smyczy? Wypada
mieć nadzieję, że wyborcy ocenią
sprawiedliwie i konkurencję indywidualną, i drużynową.

ts

W minionym tygodniu jedno
wydarzenie w szczególny
sposób wstrząsnęło mieszkańcami Jeleniej Góry. Było
to dramat pewnego dziecka,
ucznia gimnazjum, które
wracając ze szkoły, w centrum miasta zostało napadnięte i brutalnie pobite przez
prawdopodobnie chorego
psychicznie.

Obecnie dziecko przebywa w szpitalu, gdzie przeszło operację. Zdarzenie miało miejsce w samym centrum
osiedla, w pobliżu sklepów i drogi,
którą chodzi wiele osób, a mimo to
jedynymi osobami, które zareagowały i prawdopodobnie uratowały życie
temu dziecku, byli starszy mężczyzna
i paru kolegów z klasy. I tu pojawia

się parę pytań: czy nikt nie widział
tego zdarzenia, czy też jest to kolejny
przykład znieczulicy?
Ta znieczulica zatacza coraz szersze kręgi, nieustannie czytamy o sytuacjach, w których ktoś ginie, bo jego
los jest obojętny innym. Słyszymy o
sytuacjach, w których ktoś umiera
w swoich czterech ścianach i przez
wiele miesięcy, a nawet lat nikt się
nie interesuje jego losem.
Dlaczego uczy się, że w przypadku
napadu, rabunku nie należy wzywać
pomocy. Dochodzi do absurdów,
kiedy osoba pokrzywdzona ma
mniejsze prawa niż napastnik. Absurdów, w których ofiara jest w
dużo gorszej sytuacji niż sprawca, a
w konsekwencji przestępcy czują się
bezkarni, a spokojni ludzie boją się
o swoje życie.
Aby zmienić tę sytuację, należy
w pierwszej kolejności dokonać
zmian w prawie i nie mówię tu o
podwyższaniu kar, ale o ich większej nieuchronności, o zwiększeniu
uprawnień policji, w której pracują
naprawdę wysokiej klasy fachowcy
oddani swojej służbie oraz usprawnieniu procedur.
Czytamy o przypadkach zabójstw,
pobić policjantów, sytuacji, które są
nie do pomyślenia. W Anglii jeszcze
do niedawna policja chodziła bez
broni, ponieważ za atak na policjanta
można spędzić wiele lat w więzieniu.
Na angielskich stadionach nie ma,
jak u nas, krat, specjalnych klatek
dla kibiców przeciwnych drużyn
itd., w Anglii bowiem można dostać
dożywotni zakaz stadionowy oraz
bardzo wysoką karę pieniężną.
Znieczulica ma też swoje drugie
oblicze, które objawia się chamskimi, nieprzemyślanymi opiniami.
Czasem dotyczą one przypadkowo
spotkanych osób, ludzi z marginesu
społecznego, bezdomnych, ubogich.
Ale czy oni zasłużyli na taką opinię?
Czy na pewno wszyscy świadomie i
dobrowolnie wybrali taki los? Czy z

Z byle czego coś fajnego
Jak to zrobić? Tego dowiedzieli się w minioną środę uczniowie Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze, którzy uczestniczyli
w warsztatach zorganizowanych przez Biuro Wystaw
Artystycznych i trzy panie reprezentujące Pożytecznych
Producentów Piękna.
Ewa Zwarycz,
Agnieszka Bar i
Agnieszk a Mucha
zaproponowały
młodzieży
nadanie
Fot. Konrad Przezdzięk

Znów biją
przy „czwórce”

Jak znieczuleni

r z e c z o m
n i e p ot r z e b ny m
n o w e g o
życia i twórcze
wykorzystanie
rozmaitych odpadków,
nie tylko makulatury,
lecz także zużytych ubrań
i innych przedmiotów,
które najczęściej trafiają
do kosza na śmieci.
Instruktorki, propagatorki estetyki ekologicznej
z wykorzystaniem surowców wtórnych,
a także projektantki

własnej woli tak żyją? Czy też w dużej
części przypadków zagmatwane
ludzkie losy doprowadziły ich do
takiego stanu?
W swojej pracy przez ponad trzy
lata miałem okazję spotykać i rozmawiać z wieloma wartościowymi
osobami, które znalazły się właśnie
w takich trudnych sytuacjach i które
nie tyle oczekiwały konkretnego
rozwiązania, co ludzkiej pomocy,
wsparcia i możliwości ponownego
startu w życiu. Nie możemy być
wobec takich osób obojętni.
Czy wspomniana na wstępie
sprawa zakończy się skazaniem i
ukaraniem winnego, czy też bandyta
zostanie złapany, aby po chwili ze
względu na „drobne przewinienie”
zostać łaskawie potraktowanym
przez sąd i wypuszczonym na wolność w pełni zdrowia, natomiast
to dziecko będzie do końca życia
nosiło ślady bandyckiego napadu?
Pokaże czas.
Może znów zorganizowany zostanie jakiś marsz przeciwko przemocy,
z którego niewiele wynika. Wszyscy
podadzą sobie ręce, aby następnego
dnia znów przeczytać w gazecie, że
kolejna osoba została pobita, zabita.
Coraz mniej szokują i dziwią osoby,
które sięgają po samodzielne wymierzanie sprawiedliwości, chociaż
oczywiście w cywilizowanym świecie
nie powinno to mieć miejsca. Może
powtarzające się przypadki samosądów są efektem słabości wymiaru
sprawiedliwości, może są podyktowane poczuciem zagrożenia?
Ze znieczulicą należy walczyć
i to od najmłodszych lat, należy
pokazywać młodzieży, jak można
pomagać sobie nawzajem, jak wiele
jest sytuacji, w których możemy
pomóc drugiej osobie. Pomóc, ale nie
po to, aby stać się bohaterem i trafić
na okładki gazet, uzyskać rozgłos,
ale dlatego, by się to wreszcie nie
sprawdzało, że kiedyś każdy będzie
potrzebować pomocy.

Hubert Papaj
ts
Fot. Konrad Przezdzięk
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Młodzież była bardzo zadowolona z warsztatów.
Więcej takich imprez! – usłyszeliśmy.
wielu przedmiotów, natchnęły mło- powstanie wystawa, część autorzy
dzież do pracy twórczej. Atelier stała się mogli zabrać sobie na pamiątkę.
duża sala wystawowa BWA. Dziewczęta
(tejo)
i chłopcy najpierw zabrali się za projektowanie, a później – za wykonanie
Na kolejną odsłonę warsztatów w ramach
naszkicowanego dzieła.
projektu „Test iluzji” maKULaTURa/Plastik
Wyobraźnia podpowiadała stworzefantastik BWA zaprasza 26 marca. Całość
nie wielu przedmiotów, często osobliwych. Można było też „rewitalizować”
realizowana jest przy wsparciu Ministerprzedmioty zużyte i brzydkie. Dekorostwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wano fantazyjnie krzesła i półeczki.
oraz miasta Jelenia Góra.
Z części wytworzonych przedmiotów

Zniszczyła lustro
Piętnastoletnia dziewczyna
kijem rozbiła lustro uliczne w
Karpaczu. Policjanci podejrzewają, że nieletnia ma na
swoim koncie znacznie więcej
podobnych wybryków. Nieletnia przyznała się i tłumaczyła
się, że zrobiła to dla zabawy.
O dalszym losie dziewczyny
zadecyduje sąd rodzinny.

Kłopoty
zamiast odlotu
Pewien 27–latek uzależniony od substancji odurzających
postanowił wyłudzić kredyt
na zak up… mebli k uchennych. Chciał je sprzedać, by
mieć na prochy. Sztuczka się
nie udała. Oszustwo zostało
wykr yte. Mężczyźnie grozi
teraz kara do ośmiu lat więzienia.

(tejo)
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Krzemowa
kotlina marzeń

Są inwestorzy

Po protestach wyłoniono
wykonawcę I etapu obwodnicy
południowej dla Jeleniej Góry,
którym zostało polskie-chorwackie konsorcjum. Złożyło
ofertę na kwotę 82 mln 885
tys. 561 zł. Wyłoniony został
też wykonawca remontu ulicy Sygietyńskiego. Wygrało
Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Jeleniej
Góry. Prace zakończą się w
przyszłym roku.

Maryha w majtkach

Własne majtki posłużyły
pewnemu dziewiętnastolatkowi jako skrytka na 40 porcji
narkotyków. Młodzieńca zatrzymała policja, która sprawdza, czy wspomniany osobnik
nie sprzedawał „towaru” osobom trzecim.

Ciężarowe pod lupą

Przemysł kojarzy się najczęściej z XIX-wiecznym obrazkiem
wielkich hal i wysokich kominów fabrycznych z czerwonej
cegły, z których snują się kłęby czarnego dymu. Pojawiają się
tysiące ubranych jednakowo ludzi, ciężko pracujących fizycznie. Dziś czasy się zmieniły i zmienił się też przemysł.
Oczywiście, ze istnieją jeszcze na
ziemi miejsca odpowiadające mojemu opisowi, ale raczej w Afryce czy
Azji. W Europie przemysł to głównie
technologia, odpowiedzialność za środowisko i o estetykę. W programie „Z

Podejrzany o zamordowanie na Zabobrzu w nocy z 6 na 7
maja 2009 roku Roberta Stankiewicza, zwanego „Premierem”, kolejny raz stanął 9 marca przed Sądem Okręgowym
w Jeleniej Górze. Przysłuchiwał się zeznaniom świadków,
wśród których znaleźli się jego rodzice, znajomi, a także
nauczyciel.
Na wtorkowej rozprawie sąd
planował przesłuchać kilkunastu
świadków. Jeden z nich, ze względu
na wyjazd do Holandii nie dotarł,
jednak jego zeznania nie były na tyle
istotne, że podjęto decyzję o konieczności jego powrotu do Polski. Jeden
ze świadków, obecnie aresztowany,
przed sąd został doprowadzony
przez policję.

Zielona Młynówka

To „dobry chłopak”

Okazja
czyni złodziejkę

Portfel z dokumentami ukradła z pozostawionej na ladzie
torebki mieszkanka Szklarskiej Poręby. Do zdarzenia
doszło w jednym ze sklepów
odzieżowych w Jeleniej Górze wskutek niefrasobliwości
klientki, która zostawiła na
ladzie otwartą torebkę i zajęła
się przymierzaniem płaszcza.
Sprawczynię ujęła policja.
Kobieta okazała się notoryczną
złodziejką, często notowaną za
takie przestępstwa.

NA EKRANACH I NA ŁAMACH
oraz Andrzejem Latuszkiem, prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej nad tym, dlaczego Kotlina
Jeleniogórska nie jest miejscem wielu
nowoczesnych inwestycji.
Czyżby nasze uczelnie i kadry nie
były właściwe? A może nie mamy zbyt
taniej siły roboczej? Przecież u nas w
Kotlinie jest kilka specjalnych stref
ekonomicznych a samorządy starają
się o przyjazne warunki do inwestowania. Jest też jakaś (zawsze mogła
by być lepsza) infrastruktura.
Być może odpowiedź kryje się w
postrzeganiu nas na zewnątrz. Nie je-

steśmy terenem przemysłowym.
Kojarzymy się raczej jako region
turystyczny. To też jest bardzo ważne.
Musimy zadbać o zrównoważony
rozwój. Potrzebujemy czystych technologii, właśnie po to aby zachować
piękno naszego regionu. I najlepiej
było by aby jej wytwarzać właśnie
tutaj. Aby w imię ochrony nie blokować, tego czego nam potrzeba
– nowoczesności.
W „Dialogach Jelonki” moim gościem jest Jerzy Górniak, komendant
Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Tematami są codzienne sprawy z życia

SM: trakt śródmiejski i samochody
łamiące zakaz ruchu. Wydano ponad
dwa tysiące kart parkingowych dla
niepełnosprawnych. Ma tam siedzibę blisko dwa tysiące podmiotów
gospodarczych.
Nasze pierwsze skojarzenie ze
strażą miejską to blokady na kołach.
Czy rzeczywiście praca strażnika
to tylko blokowanie aut? Polecam
ten wywiad o codziennej, często
niedocenianej i krytykowanej pracy
stróżów miasta.

Wasz Wiktor Marconi

Czy Dawid K. zabił „Premiera”?

75 pojazdów ciężarowych
skontrolowali policjanci w
ramach akcji Truck. W trzech
przypadkach źle działał tachograf. W pięciu pojazdach kierowcy źle zabezpieczyli przewożony ładunek . Zatrzymano
25 dowodów rejestracyjnych
w związku ze złym stanem
technicznym pojazdów lub
brakiem badań technicznych.
Dwudziestu prowadzących zostało ukaranych mandatami.

– Traktowałam go jako kolegę, on
chciał czegoś więcej. Ja nie chciałam
być jego dziewczyną. To go denerwowało. Mówił mi, że mnie kocha,
że chce ze mną być. Był dziwaczny.
Zanim go poznałam, słyszałam o
nim różne rzeczy, ale dla mnie był
bardzo dobry, miły – mówiła 18letnia dziewczyna.
Do niej Dawid K. pisał w smsach: „stary wyje...ł mnie z domu”.
Oskarżony kilkakrotnie żegnał się
też dziewczyną, bo w planach miał
wyjazd do Warszawy, gdzie miał
znaleźć pracę. Do 18-latki wysłał też
wiadomość, że „idzie do zamknięcia”,
ale dziewczyna twierdziła, że nie
dopytywała go o co chodzi.

Mimo wcześniejszych zeznań, w
których świadkowie nie wypowiadali
się o oskarżonym zbyt pozytywnie,
we wtorek na sali wielu próbowało
udowodnić, że w gruncie rzeczy
Dawid K. to „dobry chłopak”. Tak o
nim mówiła m.in. dziewczyna., w
której kochał się Dawid K., i z którą Zepsuł imprezę
miał się on pokłócić tragicznej nocy.
O dziwnym zachowaniu Dawida
Wcześniej zeznała, że Dawid K. ją na- K. mówiła też jego koleżanka, u
której Dawid K. był
kilka dni po śmierci
Roberta Stankiewicza.
W pierwszym z zeznań kolejny świadek,
koleżanka Dawida K.
podkreślała, że Dawid K. na jej urodzinach był wyciszony,
intensywnie o czymś
myślał, mówił też,
że „zrobił coś, czego
żałuje”. Zeznała, że
przez niego zepsuła
się cała atmosfera na
imprezie.
Świadek wspomniała, że spotkali
Oﬁara: Robert Stankiewicz na
kilka dni przed tragiczną śmiercią. się 13 maja, było sześć
osób. Dawid siedział
na fotelu, był wyciszochodził, był obsesyjnie zazdrosny. 9 ny. Mówił, że zrobił coś, czego żałuje.
marca mówiła coś zupełnie innego. – Nie pamiętam, żeby Dawid K.

Fot. Archiwum

Pozytywną ocenę formalną
przeszedł projekt rewitalizacji
kanału Młynówka. Wniosek
obecnie trafił do oceny mer ytor ycznej. Ogólny koszt
inwestycji to ponad 7,5 mln
zł, z czego ponad 4 mln 300
ma stanowić dofinansowanie.
Koncepcja zakłada urządzenie
ścieżek spacerowych, parku
z ławeczkami, oświetlenia i
zwiększenia przepływu wody.
Inwestycja ma zostać zrealizowana za rok.

czterech stron miasta” zastanawiamy
się razem z Jarosławem Adamskim z
Aton High Technologies, doktorem
Maciejem Pawłowskim, dyrektorem
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej
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zrobił komuś krzywdę, nie wierzę,
że mógł zabić człowieka – zeznała
dziewczyna.

Coś brał

Łukasz M., który przez 10 lat
trenował z oskarżonym zapasy, powiedział, że K. nie był konfliktowy,
nie wyróżniał się z tłumu. O wiele
więcej na temat oskarżonego mógł
powiedzieć natomiast nauczyciel
OHP, pod opieką którego Dawid K.
przebywał od trzech lat
– Przez pier wsze dwa i pół
roku Dawid K. bardzo dobrze się
sprawował, chodził do szkoły,
trenował zapasy, nie sprawiał
żadnych kłopotów. Jednak zmienił się ostatnio. Zaczął opuszczać
szkołę, ogolił sobie głowę na łyso,
zmienił towarzystwo. Przestał
chodzić na treningi, oczy mu się
błyszczały. Zadzwoniłem do jego
matki i powiedziałem, że podejrzewam, że Dawid K. pobierze
jakieś środki odurzające – mówił
nauczyciel.
Matka powiedziała, że też podejrzewała go o branie narkotyków. Zadzwoniłem do Monaru i załatwiłem
Dawidowi wizytę, ale nie poszedł.
Kiedyś przyszedł do mnie i poprosił,
bym umożliwił mu wcześniejsze
zaliczenie egzaminów, bo chciał
wyjechać do Warszawy do pracy.
Obiecałem, że mu pomogę, ale na
egzaminie się nie pojawił – mówił
nauczyciel.
Na świadków powołano też matkę
i ojca oskarżonego, jednak jako osoby
najbliższe skorzystali oni z możliwości odmowy składania zeznań.

Będzie biegły i wyrok

Na koniec obrońca Dawida K.,
Jerzy Janik wnioskował o przesłuchanie na kolejnej rozprawie
trzech dodatkowych osób, które
miałby wypowiedzieć się na temat
osobowości, cech charakteru oraz
przebiegu procesu wychowawczego
Dawida K.

założeniu w planach było powadzenie przebudowy
wstanie drogi dojazdowej do
części ulic Kilińskiego
i Pijarskiej, z wyłączaDODN, a później – połączenie
z
Osiedlem Robotniczym.
niem
tego
etapu,
który
Firma Parkridge obiecuje, że prace budowlane przy cenPijarska miała być motrum Fokus Park przy ul. Kilińskiego ruszą latem. Tym miał być realizowany w
dernizowana od wysokości
ramach budowy
razem – podobno – na pewno.
wjazdu do byłej siedziFocus Parku.
by straży
W
t
y
m
– Zgodnie z zapewnieniami wiDat rozpoczęcia budowy podawanych przez inwestora było ceprezes Magdaleny Książek, na
już kilka. Czy nie jest to kolejna początku czerwca prace się tam
fikcyjna zapowiedź? – Parkridge rozpoczną i zostaną skoordynojest firmą z kapitałem brytyjskim wane z projektem uwzględnionym
i łączy się ze światowymi rynkami w ramach Lokalnego Programu
finansowymi, stąd też nastąpiło Rewitalizacji, czyli z przebudową
tam pewne załamanie, ale nigdy ulic Kilińskiego – Pijarska – dodaje
jeleniogórska inwestycja nie została szef miasta.
Opracowany został projekt i
skasowana – mówi prezydent Marek
Jerzy Bigus i plany przebudowy ulic Pijarskiej i
pozyskane zezwolenie na przeproObrębalski.
Kilińskiego.

Fot. Angela

KLĄTWA ZDJĘTA

Dawid K. na ławie oskarżonych. Grozi mu nawet
kara dożywocia.

Brutalne morderstwo na Zabobrzu wstrząsnęło jeleniogórską społecznością wiosną ubiegłego
roku. Zginął Bogu ducha winny człowiek, którego sprawca zabił, bo pokłócił się z dziewczyną
i powiedział, że pozbawi życia pierwszego napotkanego człowieka. Domniemanego mordercę
zatrzymano dopiero po kilku tygodniach po wyznaczeniu nagrody za jego wskazanie. Dawida
K. „wsypał” kolega, któremu przestępca miał wyznać, że ma na sumieniu człowieka. Robert
Stankiewicz pozostawił żonę i syna.
Zarówno prokurator Maria Olba,
jak i sędziowie Marek Klebanowicz
(sędzia referent) i sędzia Robert
Bednarczyk uznali wniosek za bezzasadny i próbę przedłużenia procesu.
Wówczas obrona wystąpiła o przesłuchanie biegłej psycholog.
Do tego wniosku sąd się przychylił wyznaczając termin kolejnej
rozprawy na 13 kwietnia br. Na

ten dzień przewidziane są również
głosy stron. Na koniec sąd przedłużył
oskarżonemu o cztery miesiące tymczasowy areszt. Jeśli sąd uzna Dawida
K. winnym morderstwa z pobudek
zasługujących na szczególne potępienie, mężczyźnie grozi kara nawet
dożywotniego więzienia.

miejskiej. – Miasto miało przygotować boczne odcinki ulic
Pijarskiej i Kilińskiego, które
łączyłyby się z tym, co miała wykonać spółka Parkridge – mówi
Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. Zgodnie ze

wcześniejszymi zapowiedziami,
koszty części przebudowy miałby
pokryć inwestor w ramach kary
umownej za niezagospodarowanie gruntu po byłym targowisku
po określonym terminie (minął
w 2002 roku).

Angelika Grzywacz

Angela

Multino – znak zapytania
Pod znakiem zapytania pozostaje uruchomienie w Fokus Parku multipleksu.
– Na podstawie informacji internetowych wiem, że inwestor podał w swoim programie inwestycyjnym obiekt dużo mniejszy niż planował wcześniej i nie sądzę żeby w tym obiekcie znalazło
miejsce na Multikino – mówi Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. – Dopóki nie
zostanie tam wbita łopata i inwestycja się nie rozpocznie, ja dystansuje się od jakichkolwiek
rozważań co do tego, co tam ma powstawać – podkreśla Sajnog.

Fot. Angela

RYTM TYGODNIA
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Rozpoczęła działalność restauracja w dawnym holu dworca
głównego w Jeleniej Górze. W
stylowo urządzonym lokalu odbywać się mogą różne uroczystości,
w tym wesela, w niepowtarzalnej
atmosferze przyjazdów i odjazdów
pociągów.

Omijaj szlak

W związku z prowadzonymi
pracami wycinkowymi Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prosi spacerowiczów
i rowerzystów, aby w ciągu nadchodzących dwóch tygodni nie
wybierali się szlakiem na Perłę
Zachodu. – Trwa tam wycinanie pni
chorych drzew. Osoby, które znajdą
się w zasięgu prac, są narażone na
niebezpieczeństwo – mówi Michał
Kasztelan, prezes MPGK. –Lepiej
przełożyć wycieczkę Borowym
Jarem na późniejszy termin, a do
Schroniska Perła Zachodu – udać
się przez Siedlęcin.

Okradł potencjalną
teściową

Narzeczony córki pani domu
przychodząc w odwiedziny, wykorzystał nieuwagę domowników i
z portfela matki zaczął podbierać
pieniądze. Łącznie w ciągu tygodnia
ukradł 500 zł. Kiedy pokrzywdzona
zorientowała się, że została okradziona powiadomiła policję. Jako
osobę podejrzewaną o ten czyn
wytypowano 19-letniego chłopaka
córki, który najczęściej pojawiał się
mieszkaniu pokrzywdzonej. Mężczyzna przyznał się do przestępstwa.
Oświadczył, że pieniądze przeznaczył na swoje przyjemności.
Trafił do policyjnego aresztu.

Katyń: okrutna prawda
Nie tylko dzieła sztuki, lecz także historia „trafia” do muzealnych gablot. Bywa, że ta najtragiczniejsza. Taka jest
właśnie otwarta w miniony czwartek Skansenie Uzbrojenia
Wojska Polskiego przy ulicy Sudeckiej wystawa poświęcona,
między innymi, zagładzie polskich elit przez sowieckich
Wcześniej przybyłych
na wydarzenie przywitała
Gabriela Zawiła,
dyrektorka Muzeum
Karkonoskiego. Wśród
obecnych pojawili się
wojskowi, zarówno
służby czynnej, jak i w
stanie spoczynku. Przybyli
kombatanci oraz szefowie
szkół i nauczyciele. Ich
współudział
Przejmująca piosenka Pawła Kukiza
przy organizacji
„17 września, Polsza nie zagranica”
wystawy był szczególnie
zakończyła prezentację multimedialną
cenny. Gabriela Zawiła
przygotowaną przez, między innymi,
Stanisława Wilka,
MOŻNA JEDYNIE
szefa skansenu
ŻAŁOWAĆ, ŻE SKANSEN
przy ul. Sudeckiej.
JEST ODDALONY OD
„Więc polej wódki
CENTRUM I NIE MA TAM
Grisza, bo zaraz
oddasz strzał, w DOBREJ KOMUNIKACJI. TA
podziękowała
WYSTAWA POWINNA BYĆ
tył głowy, potem
za pomoc
ZDECYDOWANIE
BLIŻEJ.
do dołu ciało na
historykowi z ZSO
ciało się zrzuci” –
nr 1 Mariuszowi
te słowa na długo brzmiały w uszach
Kokotowskiemu, a także dyrektorowi
gości dzisiejszego wernisażu wystawy
tej placówki Pawłowi Domagale.
„Zagłada polskich elit Akcja AB - KaWymieniła też Jadwigę Dąbrowską,
tyń”.

Do wystawy przygotowano ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach której w Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego
odbędą się multimedialne lekcje muzealne na temat zbrodni katyńskiej. Rezerwację terminów
lekcji muzealnych można wykonać elektroniczne pod adresem biuro@militaria-muzeum.pl lub
telefoniczne pod numerem 75 – 64 29 222 – informuje Muzeum Karkonoskie.

Tę wystawę koniecznie trzeba zobaczyć

PISANKOWE MISTERIUM
Wielką Sobotę. Niektóre czyniły to – już po raz drugi prowadziła
pierwszy raz w życiu pod okiem muzealne warsztaty.
Przez ponad godzinę dziewczęta
doświadczonej twórczyni, która
wielkanocne zdobienie jaj ma w i chłopcy z karpaczańskiej szkoły
małym palcu. Maria Ivaniszyn
pokrywali skorupki wydmuszek
z Ukrainy – po ubiegłoroczrozmaitymi wymyślnymi wzornych doświadczeniach
kami. Przeważały kwiatki, ale
były też serduszka oraz postaci
ludzkie i zwierzęta. Do dzieła
zabrała się też wychowawczyni Małgorzata Lipińska. W pracy pomagały
pracownice Muzeum
Karkonoskiego z Anetą Firszt
na czele. Personel placówki
przeszedł odpowiednie szkolenia i z malowaniem jaj radzi
sobie całkiem nieźle.
Każdy uczeń zabrał swoją
pisankę do domu. Zajmie honorowe miejsce w koszyczku wielkanocnym. Wprawdzie nie będzie
można jej zjeść, ale jako element
Uczniowie z Karpacza z nauczycielką
dekoracyjny posłuży znakomicie.

Fot. Konrad Przezdzięk

Zapomnianej sztuki ozdabiania
jaj, które już niebawem trafią do
koszyczków z pokarmami do poświęcenia, nauczano najmłodszych
w Muzeum Karkonoskim. Mistrzynią
ceremonii

Małgorzatą Lipińską.

Muzeum Karkonoskie zaprasza wszystkich
chętnych, w tym całe rodziny, na podobne
warsztaty w niedzielę, 21 marca w godz.
10.00 – 15.00.
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Ekspozycja przygotowana w formie
planszowej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, podzielona została
na kilka bloków tematycznych. – Długo
na nią czekaliśmy. Wędruje po Polsce już
od kilku lat. W końcu dotarła do Jeleniej
Góry. Będzie tu krótko, bo zaledwie do
końca kwietnia – mówił Stanisław Wilk.

zbrodniach, o których napisano wiele
kłamstw. A jak mawiał szef propagandy
III Rzeszy Josef Goebbels, kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Do
dziś w Rosji, która jest spadkobierczynią
ZSRR, autora potwornej zbrodni, nie
brakuje głosów, że Katyń to sprawka
nazistów.
W klimat wystawy wprowadził przybyłych Mariusz Kokotowski. Zalecił
szczególnie oglądanie dolnej części,
gdzie przedstawiane są sylwetki ofiar
ludobójstwa. Nie były to osoby przypadkowe. – Ostrze represji skierowane
było w elity. Unicestwiając profesorów,
oficerów, inżynierów i innych inteligentów okupanci chcieli zabić ducha
narodu – mówił historyk. Dodał także,
że – o ile Niemcy przyznają się otwarcie
do zbrodni wojennych, o tyle Rosja
wciąż nie potrafi jednoznacznie
potępić okrucieństw Stalina i jego
pallatynów.

dyrektor ZSO nr 2
z Cieplic.
Adresatami
tej wystawy są
bowiem uczniowie, którzy do skansenu będą przybywać, aby poznać
prawdę o jednym z najtragiczniejszych
epizodów II Wojny Światowej: męczeńskiej śmierci polskich inteligentów
zamordowanych w ramach przez katów
ze Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich w kwietniu 1940 roku, a
także ludobójstwu z rąk nazistowskich
oprawców z III Rzeszy Niemieckiej.
Zebrani obejrzeli fragment zrealizowanego na początku lat 90. XX
wieku filmu o wydarzeniach w Katyniu,
Ostaszkowie i Starobielsku. Wydarzeniach, o których zakazano wspominać
podczas lekcji historii w czasach PRL.
O których prawda była niewygodna
dla ówczesnych rządzących. Filmu o
R

była Maria
Ivaniszyn z Ukrainy.
W salach MK
zapachniało 11
marca klimatem wielkanocnych przygotowań.
Wprawdzie nie były to aromaty
ciast i pieczystego, ale – topionego
w ogniu świeczek wosku. Skupione
przy nim dzieci, uczniowie Szkoły
707 z Karpacza zdobiły wydmuszki, które trafią do koszyczków w

7
Fot. Konrad Przezdzięk
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Pierwsza pomoc na medal

Fot. Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk

cały czas ich zmaganiom towarzy- popularny „Okrąglaczek”. Trzecią K a r o l i n a G ł a w d e c k a p r z e d
szy trema. Drużyna liczy na Bartka, lokatę zdobył „Kacperek”. W Mateuszem Kotowskim i Martyną
który jest bardzo błyskotliwy – kategorii klas I – III wygrała SP Wincent y. Nagrody wręczali
mówiła Małgorzata Latosińska, nr 10 przed SP nr 11 i cieplicką organizatorzy z Maciejem Gałęskim
„szóstką”. Wśród najstarszych z Euroregionu Nysa na czele.
opiekunka grupy.
z podstawówek Wymienione ekipy spotkają się w
Oczekiwanie na werdykt jury
regionalnym etapie konkursu w
umilili uzdolnieni artystycznie
hali sportowej
uczniowie SP nr 8 z integracyjnego zespołu „Canto”, a
także chór „Ósemki” i trzy
zespoły taneczne. Wyniki
odczytała Marzena Hryniewicka, dyrektorka placówki.
Wcześniej podziękowała
współorganizatorom, w
tym zastępcy dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego, który
ufundował nagrody, a
także przedstawicielom
poszczególnych służb,
Energii PRO i Kolegium
Zwycięzcy w kategorii klas IV – VI: uczniowie SP nr 8
Karkonoskiego, którego wolont ariusze
pomagali w przeprowadzeniu
zawodów.
Wśród najmłodszych triumfowało bezkonkurencyjna okazała się
Przedszkole nr 4
„ósemka”. Wicemistrzami została p r z y
ul.
wyprzedzając
reprezentacja SP nr 11, a na trzecim Złotniczej w kwietniu.
Mateusz Kotowski, wicemistrz wśród gimnazjalistów, w akcji resuscytacji.
fawo r yt ów –
miejscu uplasowała się „piątka”.
(tejo/Ania)
P r z e d s z ko l e
Indywidualnie w kategorii
gimnazjów
Przedszkolaki z „czwórki”, oraz uczniowie z „dziesiątki” acjach kryzysowych. Udzielali n r 2 7 ,
zawody
i „ósemki” – oto triumfatorzy IV Mistrzostw Jeleniej Góry pierwszej pomocy pozorantce,
wygrała
która
na
ścieżce
rowerowej
złamała
w Edukacji dla Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8.
rękę.
Ratowali
chłopca,
który
na
Wykazali się świetną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i awansowali do kolejnego etapu rozgrywek. głównym deptaku miasta dostał
ataku padaczki. Trzeba było znać
W czwartej edycji imprezy, 9 uczestników sprawdzali przed- poszczególne znaki drogowe,
marca, wzięły udział reprezentacje stawiciele służb ratowniczych: wiedzieć, jakie rośliny podlegają
wszystkich podstawówek w mie- ratownicy medyczni Pogotowia ochronie, a także wskazać prepaście, były też niektóre przedszkola. Ratunkowego, strażacy, policjanci raty, które muszą znaleźć się w
Gimnazjaliści wystartowali indywi- oraz strażnicy miejscy i leśnicy.
przydomowej apteczce.
Uczniowie musieli wykazać się
dualnie. Zawody toczyły się w kilku
– Pytania są łatwe, uzbieraliśmy
klasach „ósemki” przerobionych na znajomością zasad bezpiecznego dużo punktów, a zawody bardzo
poszczególne stacje. Umiejętności zachowania się w różnych sytu- nam się podobają – mówili zgodnie
Ala, Mikołaj i Agata, reprezentujący
Słowa podziękowania skierowano także do Mariana Stebelskiego, autora metod i podręczników przedszkole nr 10. Uczniowie
edukacji dla bezpieczeństwa. Jurorzy podkreślili wysoki poziom przygotowania uczniów. ze Szkoły Podstawowej nr 13
ogromne nadzieje pokładali zaś w
Nadmieniono jedynie, że uczestnicy mieli kłopoty z zastosowaniem resuscytacji krążeniowo- 10-letnim Bartku Zającu. – Dzieci
Policyjny egzamin dla sześciolatków.
oddechowej, czyli popularnym sztucznym oddychaniem.
bardzo przeżywają mistrzostwa,

Maciej Treter, licealista z Legnicy,
wygrał kolejną edycję Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
przeprowadzonych w filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Jeleniej Górze. Kolejne
miejsca zajęli uczniowie z XIV LO
we Wrocławiu: Krzysztof Trnka,
Dorota Wieczorkowska, Wojciech
Giemza. Laureaci awansowali do
etapu ogólnopolskiego Olimpiady
na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zwycięzca dostał laptop od przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego
Jerzego Pokoja.

(tejo)
Połączą zdjęcia

„Stara fotografia – najcenniejszym źródłem wiedzy, kultury i
tradycji regionu” to tytuł projektu
jaki obecnie jest realizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach. W jego ramach zostanie
przedstawione życie i historia ludzi
okresu powojennego. Pod uwagę
zostaną wzięte ich wcześniejsze działania, praca jaką wykonywali, przekonania i pasja. Efektami projektu
mają być wystawa fotograficzna i
prezentacja multimedialna. Chodzi
o to, żeby mądrość i doświadczenie
życiowe starszych ludzi zostało przekazane młodszemu pokoleniu.

(Ania)

Za marihuanę na ławę oskarżonych

SZARE BUDYNKI NABIORĄ KOLORÓW

W lipcu 2009 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji
dokonali przeszukań na terenie
dwóch posesji w Wieściszowicach
i Błażkowej (powiat kamiennogórski). – Na terenie jednej z nich
w budynku ujawniono plantację
ziela konopi a także wytworzony
z niego susz. Z kolei na terenie
drugiej posesji były ślady prowadzenia tam wcześniejszej uprawy
– informuje jeleniogórska prokuratura okręgowa.
– Podejrzanemu, Rafałowi G.,
Ujawniona w Wieściszowicach
zarzucono również uprawianie uprawa była dobrze zorganizowbrew przepisom ustawy wana. Do jej prowadzenia Rafał
konopi innych
G. kradł prąd. Mężczyzna
niż włókniste.
został na
W
to
ku
śledztwa zabezp
Wielkość planwniosek
ie
cz
on
o na poczet grzy
tacji mogła i nawiązki orzekanej na
wny jak p r o k u r a ce
le
zw
iązane z zapobieg
d o s t a r c z y ć i zwalczaniem na
aniem t ora t ymrkomanii mieni
znacznej ilo- war tości po
e podejr zanych
czasowo
nad 230 tysięc
o aresztowaści środka grozi ka
y złotych. – M
ężczyznom
ra więzienia od
odurzające- m
6 miesięcy do
ny na trzy
ował prokurator
go o czarnoMarcin Zarówny 8 lat – poinfor- m i e s i ą c e .
, naczelnik Wyd
Śledztw Prokur
r ynkowej
zi
Podczas poatury Okręgow
ej w Jeleniej Gó ału s t ę p o w a n i a
wa r t o ś c i
rze.
ponad 1
sąd wypuścił
miliona i 400 tysięcy złoG. z celi i zatych. Rafał G. miał także uprawiać stosowano
wo b e c n i e g o
zakazane rośliny w innym miejscu, poręczenie majątkowe (100 tysięz drugim oskarżonym Tadeuszem cy złotych).
G. Plony z tej plantacji pozwalały na
(tejo)
pozyskanie narkotyków wartych nie
mniej niż 690 tysięcy złotych.

Mieszkańcy budynków socjalnych przy ulicach Lwóweckiej, Weigla i Powstańców Śląskich Do Sądu Okręgowego w Jelejeszcze w tym roku mogą liczyć na nowe elewacje, remonty klatek schodowych czy wy- niej Górze wpłynął w minionym tygodniu akt oskarżemianę okien.
nia przeciwko mężczyznom
W odniesieniu do projektów do- scach, gdzie trzeba wprowadzić
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji wnioski zostały tyczących pozostałych budynków wpisy dotyczące pomocy publicz- podejrzanym o prowadzenie
złożone w dwóch grupach. Jedna w całym województwie Urząd nej. – Po wprowadzeniu t ych nielegalnych uprawy konopi
dot yczy dwunastu budynków Marszałkowski miał problem z ich zmian wnioski powtórnie zostały indyjskich, z których pozypoddane ocenie formalnej – mówi skiwano środki odurzające
socjalnych, druga – siedemnastu oceną formalną.
Wystąpił do podmiotów skła- Jerzy Lenard, zastępca prezydenta warte fortunę. Przestępców
pozostałych czyli m.in. wspólnotowych. Za ponad milion dwieście dających wnioski o uzupełnienia Jeleniej Góry.
latem ubiegłego roku zatrzytysięcy złotych blask zyskają bu- i zmiany wniosków w tych miej(Angela) mali funkcjonariusze Cendynki nr 19, 21, 29, 31, 33 i 35
tralnego Biura Śledczego.
przy ulicy Lwóweckiej. Przy
ulicy Weigla za 700 tys. wyremontowane zostaną numery
26/28 i 30/32.. Cztery budynki
zostaną też wyremontowane przy ulicy Powstańców
Śląskich czyli. Koszt: ponad
milion złotych.
Wnioski złożone na renowację budynków socjalnych
są już po pozytywnej ocenie
formalnej. Teraz czekamy
tylko na ocenę merytoryczną.
Prace rozpoczną się tuż po
podpisaniu umów i przeprowadzeniu na wiosnę przetargów. Odnowione zostaną
części wspólne, poczynając
od elewacji i termomodernizacji
klatek schodowych, na dachach
kończąc, wymienione zostaną
też okna

Fot. Tejo

Nasi słabo

Mieszkańcy ulicy Drzymały czekają
na remonty.
Z Jeleniej Góry wnioski złożono na dofinansowanie siedemnastu budynków wspólnotowych
przy ulicy Drzymały, 2, 4, 6, 8, 10, 11 – 13, 12, i 14, przy ulicy Flisaków 4, 6, 8, przy ulicy
Kilińskiego oraz Złotniczej 2, 4, 6, 8 i 10. Obecnie pojawiła się informacja, że wszystkie
zgłoszone wnioski już zostały ocenione pozytywnie.

ROZMAITOŒCI

WIDZIANE Z DYSTANSU

Las Vegas
w Karkonoszach
Jaka miła niespodzianka. Jelenia to ponoć dźwignia handlu, więc
Góra przeistacza się w Las Vegas! od przybytku głowa nie będzie
Zaczyna się od błysku. Błysku ekra- bolała. To, że zęby bolą patrząc
nów w ważnych i widocznych miej- na inwencję graficzną twórców
scach miasta. Stojąc, na przykład, tego reklamowego śmietniska, to
na swiatłach przy Sudeckiej można problem posiadacza zębów.
Oczywiście panuje absolutna
dowiedzieć się z takiego ekranu i o
swoboda działalności gospodarczej,
dekarzu i o fryzjerze i o...
Niestety przeoczyłem, bo światło a miasto udzielając pozwoleń na
się zmieniło na zielone i niecierpli- kolejne powierzchnie reklamowe
wi stojący za mną spędzili mnie ze poprawia saldo budżetu. Prywatni
skrzyżowania. Miasto się rozwija i właściciele działek też chcą zarobić,
korki rosną więc ktoś trzymający więc ochoczo zezwalają na postarękę na pulsie nowoczesności wienie rusztowania pod bilboard,
zadbał, aby czas w nich mijał mi- bo zajęcie jakby niewielkie, kasa
lej. Chyba trzeba przedłużyć fazę płynie sama, a jednocześnie obraz
czerwonego, bo człowiek odjeżdża miasta zyskuje na estetyce przez
niedoinformowany. Podobno nie- wprowadzenie różnokolorowych
którzy specjalnie robią pętelkę, aby akcentów.
Ta sama dążność do ożywienia
zobaczyć do końca.
A zaczęło się wszystko niewinnie otaczającej przestrzeni króluje praod nowatorskiego ruchomego wie na każdej szybie wystawowej,
paska świetlnego na zabytkowej że nie wspomnę o neonach i napifasadzie Teatru Norwida. Pomysł sach z nazwami sklepów. Przecież
złamania znajdującego się pod ku- nie wystarczy tylko jednym eleratelą konserwatora zabytków sta- ganckim napisem zaznaczyć swoją
rego i nudnego architektonicznie obecność. Trzeba dać o sobie znać
frontu tego budynku estetycznym wieloma napisami, pod różnymi
i nowoczesnym akcentem było kątami i maksymalnie zróżnicowapomysłem godnym nabardziej wy- nej czcionce, bo tylko taka reklama
jest prawdziwa
smakowanych
i przyciąga.
znawców kultuREKLAMA, TO DŹWIGNIA
Ograniczać
ry i estetyki..
HANDLU, WIĘC OD
tego nie należy,
Tak więc aż
PRZYBYTKU GŁOWA NIE
się prosiło, aby BĘDZIE BOLAŁA. TO, ŻE ZĘBY bo o gustach
pójść za ciosem BOLĄ PATRZĄC NA INWENCJĘ i estetyce dysGRAFICZNĄ TWÓRCÓW
k utować nie
i na przeciwleTEGO REKLAMOWEGO
przystoi, a i
głym rogu też
dodać ożywia- ŚMIETNISKA, TO PROBLEM swobody ograPOSIADACZA ZĘBÓW.
niczać się nie
jący element
powinno.
wspaniale pasuTak więc dobrodziejstwem jest,
jący do formy innej poniemieckiej
dość starawej, choć (sprawa rzadka że jeleniogórzanie podróżują i są
w Stolicy Karkonoszy) utrzymanej otwarci na nowinki warte kopiow dobrym stanie budowli. Zabieg wania. Unowocześniają tym swoje
niewielki, a jak podnosi rangę tego miasto i stanowczo podnoszą jego
miejsca. Dosłownie wali tam po atrakcyjność turystyczną. I dobrze
rownież, że władze miejscowe nie
oczach wielkomiejskością.
Eksperyment chyba się udał, bo hamują tej ze wszech miar zdrowej
ekranów przybywa. No i nareszcie oddolnej inicjatywy.
Nie należy również zapominać
coś się w mieście rusza i dzieje. Stare formy reklamy się przeżyły. Ich o aspekcie oświatowym tej całej
pstrokatość przestała przyciągać. działalności. Dobrze więc, że odPróbowano to zmienić mnożąc powiedzialni za estetykę miasta
banery i billboardy, aż zaczęły się nie redukują tej ważnej dźwigni
wzajemnie zasłaniać i już nikt nie podnoszenia wrażliwości i wywidział, że mintaj luzem w tym chowania estetycznego starszych i
młodszych jeleniogórzan.Wszyscy
tygodniu jest tańszy.
Mamy demokrację i każdemu pracujmy na to, bo warto.
wolno się reklamować, a reklama,
Paweł Kucharski

PLOTKI
I FAKTY
Bryll i Brel

Autorom programów konkursów recytatorskich i poezji
śpiewanej organizowanych przez
miejskie placówki kultury mylą
się czasem nazwiska znanych
twórców. I tak oto podczas jednej z
prezentacji utrzymywano uparcie,
że piosenkę „Nie opuszczaj mnie!”
napisał Ernest Bryll, polski dramaturg (ten od „Pastorałki”) zapominając zupełnie, że to dzieło Belga
Jacquesa Brela. W innej placówce
autorstwo tejże przypisano z kolei
niejakiemu „W. Malczewskiemu”.
Kto zacz? Nie wiemy. Podobnie jak
domyślać możemy się tylko, że Jan
„Sztaniger” to Jan Sztaudynger,
a P… (trzy kropki w oryginale)
„Cohelo” to nikt inny jak Paulo Coelho, pisarz brazylijski. Oczywiście
takie byczki wybaczyć można, ale
trochę głupio, jeśli widnieją one
na programach korygowanych
przez ludzi, którzy powinni nieść
oświaty kaganek.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Monika, ach Monika!
Dziewczyna ratownika!

– Pół rady tutaj marzy, ale…

Dobrą pamięć…

… ma zastępca prezydenta
Miłosz Sajnog. Podczas koncertu
okolicznościowego z okazji Dnia
Kobiet wiceszef miasta złożył
jeleniogórzankom życzenia wierszem. To on poeta jeszcze? Nie, nie!
Aż tak to nie. Miłosz Sajnog posłużył się tekstem ulubionego poety
swojego pokolenia, Macieja Maleńczuka, którego nauczył się był
na pamięć. Recytacją wprawił w
osłupienie panie przyzwyczajone
do życzeń banalnych: „szczęścia,
zdrowia, pomyślności i z życia
radości”. W inwencji twórczej M.
Sajgonowi nie ustępowała zastępczyni przewodniczącego rady
miejskiej Anna Ragiel, która panie
uraczyła Sienkiewiczem. Nie, nie
mówiła z pamięci, tylko czytała
z kartki. Prozy wszak trudniej
nauczyć się niż wiersza.

– … to się nie zdarzy!

(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.

Monika Filip, radna niezależna, Jerzy Pleskot, radny Lewicy i Demokratów.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Na dobre
tory
Oślepieni blaskiem zacnego jubileuszu legendarnego 900-lecia Jeleniej
Góry, który – choć miał miejsce
dwa lata temu, wciąż pozostaje
wydarzeniem znaczącym – ledwo
zauważyliśmy i zauważamy inne,
mniej medialne rocznice. Smutne,
bo związane z likwidacją tramwajów
jeleniogórskich oraz linii kolejowej
Jelenia Góra – Karpacz.
Tę pierwszą wspominaliśmy rok
temu. 1 maja 1969 roku w paradną
trasę pochodu pierwszomajowego
wyruszył ostatni tramwaj w Jeleniej
Górze. Zjechał do zajezdni lamusa
historii. Po 30 latach jego los podzieliły także pompatyczne pochody z
okazji święta pracy. Z wystawności
najważniejszego święta opcji czerwo-

nej pozostały popłuczyny animowane
przez garstkę działaczy i emerytów. Z
czerwonych tramwajów zostały nieruchome pomniki: wagony pamiątki,
które nigdy już w trasę nie wyruszą.
Nie przez przypadek zestawiam te
dwie sytuacje. Tramwaje zlikwidowane zostały bowiem wskutek nierozsądnej decyzji ideologicznej marnie
motywowanej względami praktyczno-ekonomicznymi. Lobby taniego
paliwa z bratnich krajów realizmu
socjalistycznego wygrało: łatwiej
było utrzymać kopcące autobusy niż
łożyć w modernizację przestarzałego
– to prawda – ale przyszłościowego
transportu szynowego.
Opcja, która tramwaje z naszego
miasta wymiotła, sama też po 20

latach (1989) zeszła z rzeczywistości, dernizacja oraz promocja? Po co?
choć jej upiory wciąż jeszcze straszą. Przecież to wylewanie pieniędzy w
Nadejście „nowego” nie wiązało się błoto, a lud i tak woli samochód lub
jednak z poprawą szynowej koniunk- autobus. Pociąg to przeżytek. Taki
tury. Nowa władza, już czystymi sam, jak kiedyś tramwaj. Najładniej
wygląda na złoideologicznie
mowisku.
długopisami, ale
MÓWI SIĘ WIELE
Te idiotyczne
z gorliwością i
O ODBUDOWIE
argumenty saretoryką niemal
identyczną jak u I MODERNIZACJI KOLEI. ALE mych kolejarzy,
poprzedników, ZE SŁÓW I WIELU KARTEK którzy cięli, co
OŚWIADCZEŃ, LISTÓW
się tylko dało,
podpisywała
OTWARTYCH TOROWISK
aby utrzymać
kolejne likwidaODBUDOWAĆ SIĘ NIE DA.
zbiurokratyzotorskie wyroki,
waną machinę
tym razem na
administracyjną przedsiębiorstwa
lokalne koleje.
Fatalny był dla nich przełom molochu – zderzyły się z powrotem
wieków. 1 kwietnia 2000 roku po mody na koleje. W wielu regionach
raz ostatni ruszył z dworca PKP po- rozmaitych krajów zaczęto na nie
ciąg relacji Jelenia Góra – Karpacz. chuchać i dmuchać, aby tylko przeKolej o blisko wiekowej tradycji – w trwały ciągnąc za sobą ciekawą
rozumieniu decydentów – zestarza- spuściznę tradycji i historii.
Władzom spod Śnieżki, które z
ła i zdekapitalizowała się na tyle,
że najprostszym wyjściem było powodu cięć na liniach wylały kropostawienie kozła oporowego. Mo- kodyle łzy, ale likwidacją pociągów

specjalnie się nie przyjęły, zrobiło
się łyso. Łysinę tę przykryły dość
niezgrabnie tupecikiem skruchy
i – udając dobrą wolę reaktywacji
nieczynnych połączeń – rozkładają
ręce powtarzają znaną gadkę o
braku pieniędzy.
Okrągła rocznica likwidacji linii karpackiej zbliża się wielkimi
krokami w roku wyborczym AD
2010. Politycy kolejami lubią szarpać deklinację, więc i tym razem
będzie (już jest) podobnie. Zapędy
likwidatorskie minęły z prostej
przyczyny: nie bardzo jest już co
likwidować. Mówi się o odbudowie
i modernizacji. Ale ze słów i wielu
kartek oświadczeń, listów otwartych
i innych dokumentów, torowisk
odbudować się nie da.
Pasjonaci tramwajów zdawali i
zdają sobie doskonale sprawę, że
powrót czerwonych wagonów na
ulice Jeleniej Góry nie jest realny,
choć jest możliwy. Miłośnicy kolej-

nictwa są w korzystniejszej sytuacji,
bo tory jeszcze – choć w fatalnym
stanie – pozostały.
Światełkiem w tunelu jest lwia
postawa samorządu z Lwówka
Śląskiego, który pazurami starosty
Zycha (jego przynależność polityczna niewiele mnie w tym kontekście
obchodzi) wybronił przed wyrokiem
śmierci linię z Jeleniej Góry do
Zebrzydowej. To dowód na to, że –
volenti nihil dificile – dla chcącego
nic trudnego.
I choć to nie wyczyn tak spektakularnie medialny jak wybudowanie
hoteli molochów u stóp Karkonoszy,
to jednak – zważywszy na przesądzony los pozostałych historycznych
szlaków kolejowych – ze wszech
miar pochwały godny. I niech otworzy semafor wskazujący ludziom
tory dobrego wyboru podczas jesiennego głosowania.

Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk

Drwina śmierci

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Grozą i złowieszczym dymem kadzideł powiało ze
sceny Teatru im. C. K. Norwida, który w minioną
sobotę wystawił historyczne, bo pierwsze
w dziejach polskie teatralne wykonanie
„Czarnej maski” w reżyserii Bogdana
Kocy. Widzowie zobaczyli mroczny dramat laureata nagrody Nobla Gerharta
Hauptmanna po przeszło 80 latach
od powstania dzieła.
wyst awiony po
raz pierwRobert Dudzik jako muzyk
szy dwa lata
później, nie jest
Hadank
powiastką do poduszki. To sztuka,
której głębia wymaga od odbiorcy sporo
zaangażowania i wiedzy o czasach
zamkniętych w klamry fabuły. Choć
oczywiście nie brakuje przesłania
uniwersalnego.
Spotkanie towarzyskie na obiedzie
w bogatym domu burmistrza
Schullera w roku 1662 w Bolkowie (Bolkenhein) to punkt
Piotr
wyjścia dramatu. Tutaj, po krwawej religijnej wojnie trzydziestoletniej
Konieczyńi pokoju westfalskim, podczas okresu
ski jest
karnawałowego w oazie spokoju – jak
„urodzosię okaże – jedynie pozornego - zjawia
Czarna
maska”,
ny” do ról
się cały niezwykle szalony różnorodny
służących. dramat napisany korowód postaci.
przez Noblistę
Na scenie, w dusznym wnętrzu
W „Czarnej w 1928 roku, a
mieszczańskiego salonu z XVII wiemasce”

Fot. Konrad Przezdzięk

jako Tortebad.

Wystawa i bilety dla Was
Sztuce towarzyszy wystawa poświęcona historii powstania „Czarnej
maski”. Relacja z wernisażu tego wydarzenia – na stronie 14. Teatr
im. C. K. Norwida ma dla Czytelników „Jelonki” po dwa podwójne
zaproszenia na spektakle w 20 i 21 marca. Zaproszenia do odbioru
w kasie na hasło Jelonka.com przed spektaklami, które zaczynają
się o godz. 19.

ku, akcentem skupiającym akcję jest
niczym żywcem wyrwany z obrazu
Leonarda da Vinci „Ostatnia wieczerza”
długi stół pośrodku. Mebel przesuwa
się w trakcie przedstawienia i przy nim
skoncentrowana jest akcja. Każdy z
biesiadników jest uwikłany w sprzeczne
z innymi interesy i wbrew własnemu
sumieniu usiłuje grać narzuconą sobie
rolę. A wszystko rozgrywa się na granicy realizmu i symbolizmu.
Kiedy towarzystwo – w trakcie
zabawy – zaczyna sobie wytykać rozmaite zaszłości, w ogrodzie zjawia się
tajemnicza Czarna Maska (gościnnie
Rozalia Wiśniewska). Czy jest to symbol
zapustnej zabawy czyli postać karnawałowa? Zwiastun śmierci jako sytuacji
granicznej, która sprawia,
że pękają
ramy konwenansu
i zaczynają się
ujawniać prawdziwe
oblicza bohaterów? Czy
może widmo mrocznej
przeszłości burmistrzowej Benigny. Jej przeciwieństwem jest
burmistrz Schuller. Miłość do żony
rozkazuje mu być ślepym na rzeczywistość i nie słuchać głosu rozsądku. Jednak oszukuje
sam siebie i pogrąża się w
samotność.
Każda postać zarysowana została dosyć
wyraziście, choć niektóre – zwłaszcza

drugoplanowe role – można by nieco
bardziej nasycić. Prym wiedzie pełniąca
godnie honory domu Benigna (Elwira Hamerska-Kijańska), małżonka
Silvanusa Schullera (Tadeusz Wnuk),
burmistrza Bolkowa. U nich spotykają
się przedstawiciele różnych wyznań,
stanów, a nawet ras.
Domownikami są także: mulatka
Arabella (Katarzyna Janekowicz),
córka Benigny ze związku ze zbiegłym
niewolnikiem Murzynem Johnsonem,
lękliwa Róża Sacchi (Agata Moczulska),
powiernica Benigny i gospodyni oraz
trzech służących w domu burmistrza:chorobliwie delikatna Daga (bardzo
sugestywna Elżbieta Kosecka), szalony jansenista Jedidja Potter (Jacek
Paruszyński) oraz hugenot François
Tortebad. W tym epizodzie Piotr Konieczyński gra bardzo udanie i to za pomocą zupełnie innych środków niż te,
którymi wykreował postać Schmidta,
służącego w „Kolacji na cztery ręce”.
Wśród zaproszonych gości pojawiają
się: wyrachowany przyjaciel burmistrza
żydowski kupiec Löwel Perl (Jacek
Grondowy), rozpustny hrabia Ebbo
Hüttenwächter (Bogusław Siwko) i
jego żona Laura (Iwona
Lach), przewrotny
katolicki

Urokliwa rola Katarzyny Janekowicz (Arabella) i
Perl (Jacek Grondowy)

Reżyserzy na premierze
Gośćmi sobotniej premiery byli znani reżyserzy teatralni, między innymi, Jan Szurmiej, który w
2002 roku wystawił na deskach Teatru im. Norwida bardzo dobrze przyjęty spektakl „Przygody
Tomka Sawyera”. Był także Henryk Adamek, reżyser „Opowieści wigilijnej” oraz Rafał Matusz,
reżyser „Pokojówek”.
opat klasztoru w Hohenwaldau Robert
Dedo (Robert Mania), ewangelicki pastor Wendt (Andrzej Kępiński) i muzyk
Hadank (Robert Dudzik).
Wokół postaci spektaklu o wręcz
pogmatwanej psychice krąży widmo
śmierci. Wszędzie pleni się zło i jak
dżuma zaraża sobą ludzi. W skutek
nieszczęśliwej historii życia Benigna
popada w obłęd. Grozę wzmagają
wiadomości o zbliżającej się zarazie,
śmierć służącego Pottera oraz niewyjaśniony zgon burmistrzowej. Największe
napięcie budowane z mocą muzyki
z łacińskim tekstem Carminy, Ody II
Horacego: „Z modlitwy naszej drwi
śmierć niepobożna…” . To wszystko
przy upiornej wizji dance macabre,
popularnego motywu w sztuce.
Zagrożenie szalejącą zarazą, wojnami religijnymi, niepokojami społecznymi ujawnia w bohaterach dramatu to,
co w normalnych czasach bywa skrywane: prawdziwą naturę człowieka.
Przestają obowiązywać konwenanse.
Każda z postaci ma swój grzech,
który pożera jej sumienie.
Tak było w dawnym
Bolkenhein w

wyobraźni twórczej Hauptmanna, tak
jest w dzisiejszej Jeleniej Górze. Tak jest
wszędzie. „Czarna maska” Kocy stała
się swego rodzaju metaforą napięć i
konfliktów drzemiących w relacjach
międzyludzkich.
Bogdan Koca (reżyser, a także autor
scenografii) jako pierwszy zasiał hauptmannowskie ziarno na polskim polu
desek teatru dramatycznego, którego
do tej pory nikt nie uprawiał. Znane są
muzyczne adaptacje „Czarnej maski”,
choćby opera Krzysztofa Pendereckiego. Twórczość noblisty, mimo swoistej
mody, a wręcz wewnętrznego nakazu
do jej poznania, wciąż pozostaje na
marginesie zainteresowań czytelnika.
Hauptmann stereotypowo jawi się
jako ciężki w odbiorze starzec, którego
rozumieli – a i to nie zawsze – jedynie
mu współcześni.
Polska prapremiera „Czarnej maski” jest więc pierwszym krokiem do
podniesienia kurtyny milczenia nad
dziełem mistrza pióra z Agnetendorfu. Jako realizacja
teatralna „Czarna
maska” sprawdza się, jeśli

chodzi o budowanie nastroju i
mrocznego klimatu
dzieła. Dzieje się to
także dzięki kostiumom Elżbiety Terlikowskiej. Godne
pochwały są efekty
dźwiękowe oraz
wizualne i przejmująca muzyka
Zbigniewa Karneckiego. Gorzej
ma się wartkość
akcji. Ale przecież – jak wspomniano – nie
jest to lektura do
poduszki. Chyba że ktoś
lubi senne koszmary.

W makabrycznym menuecie – główni bohaterowie: burmistrz Schuller (Tadeusz Wnuk), jego
żona Benigna (Elwira Hamerska-Kijańska). W
tle – Jacek Paruszyński jako jansenista Potter.

Konrad
Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Akcentem skupiającym akcję jest niczym żywcem wyrwany z
obrazu Leonarda da Vinci „Ostatnia wieczerza” stół.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

Ewelina Nienartowicz in memoriam
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KOLOROWO W MUFLONIE

BLISKO KOŃCA

Poetce, która odeszła przedwcześnie, będzie poświęcone dzisiejsze (poniedziałek, 15 W nadchodzącą środę (17 marca) Miejski Dom Kultury
„Muflon” w Sobieszowie zaprasza na otwarcie wystawy
marca) spotkanie z cyklu „ars poetica” w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu.
Ewelina Nienartowicz odeszła druk niezmiernie interesującej poezji przetłumaczony na język czeski w twórczości Beaty Makutynowicz „Kolorowe nastroje”.
ponad rok temu, 18 stycznia 2009,
równo trzy lata po śmierci ks. Jana
Twardowskiego. Skończyła filologię
angielską na Kolegium Karkonoskim.
Po studiach przez kilka miesięcy doskonaliła w Anglii znajomość języka.
Przez kilka lat uczyła w szkole. Później normalne życie uniemożliwiła
jej choroba.
Stowarzyszenie W Cieniu Lipy
Czarnoleskiej podjęło intensywne
starania o pozyskanie funduszy na

KRÓTKO Z KULTURY
Wielki tom o Izerach

Na 16 marca (wtorek) Książnica Karkonoska zaprasza na
promocję książki Romana Karpaša zatytułowanej: „Jizerské
hor y. O mapách, kameni a
vodé” Jest to pierwsza część
monografii poświęconej Górom
Izerskim, która zamierzona
jako wydawnictwo, będzie składać się z trzech tomów. Jak podkreślają organizatorzy, dzieło
ma monumentalny wymiar.
Początek spotkania o godz. 17.
w sali konferencyjnej.

Eweliny Nienartowicz w wydaniu
książkowym. Dzięki sponsorom, Simetowi i Jeleniogórskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ukazał się debiutancki tomik dwóch Autorek (obok
Eweliny – również Agaty Tracz)
„Duszki Boga Miłości”.
Potem Jej nagrodzone w konkursie
„Civitas Christiana” wiersze ukazały
się w almanachu „Tu mieszka Bóg”,
a na kilka tygodni przed śmiercią
Ewelina mogła zobaczyć swój wiersz

Almanachu wydanym w Libercu.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie
W Cieniu Lipy Czarnoleskiej wydało
pięknie zredagowany tomik „Prawdziwe są tylko cienie”. Edycja ta nie
wyczerpuje spuścizny Eweliny Nienartowicz, jej inne wiersze czekają
na następne wydania – mówi Maria
Suchecka ze Stowarzyszenia.
Początek spotkania – o godz. 17.

Beata Makutynowicz pochodzi
z Mazur, ale związała się z ziemią
jeleniogórską. W Cieplicach ukończyła Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych. Obecnie mieszka w
Karpaczu. Działa w stowarzyszeniach: Nowy Młyn ze Szklarskiej
Poręby oraz Regio Korkontoi w
Karpaczu.
Na wystawie „Kolorowe na(tejo)
stroje” artystka pokaże prace z
minionych czterech lat. Są wśród

Migawka pana doktora

Znany fotografik oraz poeta,
a na co dzień lekarz, doktor
nauk medycznych Kazimierz
Pichlak będzie gościem czwartkowego spotkania Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. K. Pichlak opowie o
swoich przygodach z aparatem
nie t ylko podczas licznych
wypraw wysokogórskich. Początek o godz. 18, 18 marca, w
sali konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej.

Janusz Nykiel i goście

Koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej oraz zespół kameralistów z
tego zespołu, przyjaciół pierwszego skrzypka, zapraszają na
wieczór poświęcony arcydziełom muzyki kameralnej. Zagrają
19 marca o godz. 19 w sali
koncertowej Filharmonii Dolnośląskiej W programie: Johannes
Brahms – Kwintet h-moll op. 115
na klarnet i kwartet smyczkowy,
Franz Schubert - Oktet F-dur op.
166 (D 803) na dwoje skrzypiec,
wiolonczelę, kontrabas, klarnet,
róg i fagot. Narracja – Andrzej
Więckowski.

Nagrody
i wyróżnienia
Fotografie Kacpra Kowalskiego zostały nagradzane i
wyróżnione w najważniejszych polskich i międzynarodowych konkursach fotograficznych:
World Press Photo 2009 – 2. miejsce w kat. Arts &
Entertainment
Nikon Photo Contest International – nagroda jubileuszowa 75th NIKKOR
Grand Press Photo – 2 nagrody
National Geographic – wyróżnienie
Pilsner Urquell International Photography
Award – 9 nagród

Wzorki polskie (Polish patterns) to najnowszy projekt
fotograficzny Kacpra Kowalskiego. Zdjęcia laureata
prestiżowego konkursu Word Press Photo 2009
będzie można od najbliższego piątku podziwiać
w Galerii Skene w foyer Teatru im. Cypriana
Kamila Norwida.
Abstrakcyjne, malarskie kadry
wyglądają raczej jak obrazy niż
fotografie. Kompozycje graficzne
powstające z pól, dróg i łąk, jeziora
jak rozsypane elementy układanki,
zaskakująco powtarzalne wzory
na zamarzniętym jeziorze. Takie
cuda można sfotografować tylko z
powietrza.
– Piękno natury jest tak oczywistym tematem w sztuce, że trudno
jest odbiorców zaskoczyć, zatrzymać

ich uwagę na dłużej
– mówi autor. – Ten
cykl abstrakcji spełnia taką rolę.
Wszystkie zdjęcia robiłem na Pomorzu, w promieniu 50 km od domu.
Polski krajobraz jest tak różnorodny,
że w poszukiwaniu wyjątkowych ujęć
nie trzeba daleko podróżować.
Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Magna Silesia. Ekspozycja czynna będzie do 24 kwietnia.

(tejo)

PASYJNIE PRZED WIELKANOCĄ
W nadchodzący piątek
(19 marca) swoje fotografie pokaże Dagmara Reczka. Wrażliwa
artystycznie licealistka fotografuje modę, a
efekty jej pracy można będzie zobaczyć w
Klubie Osiedlowym „Orlik” przy ul. Wita Stwosza 6.
Festiwal muzyki związanej z warzyszyć będzie Orkiestra
tajemnicą zmartwychwstania Symfoniczna Filharmonii
rozpocznie się w Jeleniej Górze Dolnośląskiej pod dyrekcją Ala27 marca (sobota, godz. 19) na Urbanka oraz Kameralny
w Kościele Łaski pod Krzyżem Chór Męski „Cantilena” i Chór
Chrystusa wykonaniem dzieła Uniwersytetu Wrocławskiego
Zbigniewa Preisnera dedykowa- „Gaudium”. Nie jest wykluczonego Krzysztofowi Kieślowskie- ne, że do Jeleniej Góry zawita
mu „Requiem dla mojego przy- sam kompozytor.
W
jaciela”. Solistom
Wielki
toFot. TEJO/ ARCHIWUM

Kolorowe chwile

17 marca (środa) Jeleniogórski Klub Literacki oraz
Książnica Karkonoska zapraszają na spotkanie z Cezarym
Wiklikiem, autorem książki
„Kolorowe chwile w historii
Jeleniej Góry”. W programie
prezentacja multimedialna.
Początek o godz. 17.00 w sali
konferencyjnej.

(tejo)

Fot. Organizator

DKF „KLAPS” zaprasza na
projekcję filmu peruwiańskohiszpańskiego „Gorzkie mleko”
dramat, reż. Claudia Llosa.
Początek we wtorek (16 marca)
o godz. 18 w sali widowiskowej
przy ul. Bankowej 28/30. Tytułowe gorzkie mleko to trauma
po gwałcie. Bohaterka jest jego
owocem – i… Zobaczcie sami.

nich zarówno dzieła namalowane
temperą jak i obrazy olejne oraz
prace graficzne. A na nich? – Jabłka
w kuchni, kwiaty w ogrodzie, zabawki dzieci. Okazuje się, że świat
wokół nas może naprawdę być
kolorowy wystarczy inaczej spojrzeć na niego …i takie są właśnie
moje nastroje – kolorowe – mówi
B. Makutynowicz.

We wzorkach cała Polska

Kino z Peru

Czwartek,
1 kwietnia
o godz. 17 (sala
koncertowa) wystąpi
Albada Quartet (na
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Do wnętrza ziemi

Do 22 marca będzie czynna
wystawa prac Tomasza Mordarskiego „Podróż do wnętrza
Ziemi”. To zdjęcia jaskiń, które
zwiedził autor i utrwalił podczas
podróży. Zaprasza Galeria N…
(Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
Filia w Jeleniej Górze).

Akty w „Korytarzu”

Do końca miesiąca można
podziwiać świetne zdjęcia Waldemara Wydmucha „Akt – lata
60 i 70 ubiegłego wieku”. Autor
jest jednym z nestorów jeleniogórskich fotografików. Fotografią
zajmuje się od 1953 roku. Członek

Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego, gdzie przez
wiele lat pełnił funkcję prezesa.
Będąc również instruktorem kategorii S przez długie lata nauczał
młodzież obcowania ze sztuką
fotografii. Brał udział w bardzo
wielu wystawach zbiorowych i
indywidualnych. Wspomniana
jest 25. autorską wystawą Artysty. Czynna będzie do 31 marca
w Galerii „Korytarz” JCK przy
ulicy Bankowej.

O tartaku w Sobieszowie

Powiększenie
Kacper Kowalski urodził się w 1977 roku. Z wykształcenia architekt i licencjonowany instruktor
paralotniowy, jako fotograf specjalizuje się w fotografii lotniczej. Wykorzystując niezwykłą
perspektywę i kontrolę nad obrazem, jaką posiada będąc jednocześnie fotografem i pilotem,
Kowalski pokazuje wzory, symetrie i asymetrie zazwyczaj niedostępne dla oka ludzkiego. W
czasie wolnym od fotografowania Kacper Kowalski lata wyczynowo na paralotni bez silnika
(do sesji zdjęciowych używa napędu). Konkurencja w której startuje – XC (Cross Country) –
Open – polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu przy wykorzystaniu jedynie siły wiatru
i prądów powietrznych. W 2009 roku Kacper Kowalski został wicemistrzem świata.
zdjęciu) w składzie: Alba Roca
(Hiszpania) – skrzypce, Elisabeth
Gex (USA) – skrzypce, Farran
James (Kanada) – altówka oraz James
Bush (Nowa Zelandia) – wiolonczela.
Narracja: Robert Gonera. W
programie oratorium
Josepha Haydna
„Siedem ostatnich
słów Chrystusa na
krzyżu”.
Wydarzeniem
Wielkiego Piątku, w który przypada piąta
rocznica śmierci Ojca Świętego Jana
Pawła II, będzie wykonanie Stabat
Mater Pergolesiego. O godz. 17 w
sali koncertowej zagra kwartet
MUSICARIUS w składzie: Mikołaj Zgółka – skrzypce, Adam
Pastuszka – skrzypce, Piotr Chrupek – altówka oraz Bartosz Kokosza
– wiolonczela. Partie
solową wykonają:
Marzena Lubaszka (sopran) oraz Jarosław Thiel
(wiolonczela).

(tejo)

Do 17 marca oglądać można
wystawę fotografii ze zbiorów
Bożeny Rygollo i Bolesława Osipika „Tartak Sobieszów” Galerii
Klubu Osiedlowego „Orlik” przy
ul. Wita Stwosza 6. Prezentowane
są zdjęcia wykonane w zakładzie
w latach 70-tych, 80-tych oraz
w dniu jego zamknięcia, ponad
rok temu.

(tejo)

Humanistyka i moda
W nadchodzący piątek (19 marca) swoje fotografie pokaże
Dagmara Reczka. Wrażliwa artystycznie licealistka fotografuje modę, a efekty jej pracy można będzie zobaczyć w
Klubie Osiedlowym „Orlik” przy ul. Wita Stwosza 6.
Dagmara uczy się w
drugiej klasie (profil
humanistyczny) I LO
im. Żeromskiego. Fotografowaniem interesuje się od dwóch lat.
Dziewczynę pasjonuje
uwiecznianie mody z
uwzględnieniem stylizacji ubioru. Fascynują ją wielcy kreatorzy.
Choć w fotografowaniu
stawia dopiero pierwsze
kroki – pewni jesteśmy,
że może w tej dziedzinie zajść daleko. Czego
zresztą życzymy.

(tejo)

FOT. DAGMARA RECZKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bożena i Piotr Przybylscy
Czernica

Wielu mieszkańców Zabobrza pamięta rozkopany plac budowy, która nie
miała końca. Rozpoczęta jeszcze w PRL,
gnębiona kryzysami i brakami materiałów, przetrwała zmianę ustroju i dopiero
10 lat po transformacjach zakończyła się
sukcesem. Nie do końca pełnym, bo po
otwarciu jeszcze przez jakiś czas usuwano usterki i inne wady powstałe podczas
tworzenia giganta. Na
pieczątkach przez

długi czas jeszcze była nazwa: Szpital
Wojewódzki z budowie.
Ze wszystkim musiała sobie radzić
pierwsza szefowa placówki Alicja Kućba.
Po kilku miesiącach zastąpił ją Krzysztof
Grybel. Dyrektorskiego stołka nie zagrzał długo: w 2003 roku zasiadł na nim
Maciej Biardzki, którego przed trzema
laty zastąpił Stanisław Woźniak. Ta karuzela stanowisk dowodzi, że rządzenie
szpitalem nie jest łatwe.

Fot. Archiwum

Dużo pieniędzy do obsługi pacjentów, bo obecnie są straszne
kolejki do lekarzy, na zabiegi i
operacje. Nie jest to wina szpitala,

Budowa ślimaczyła się 20 lat. W końcu miasto dostało długo
oczekiwany, nowoczesny szpital wojewódzki. Obiekt oddano z pompą: był biskup legnicki Tadeusz Rybak, przyjechała
sekretarz stanu ministerstwa zdrowia Anna Knysok. To było
w marcu 2000 roku. Co z tego mamy dziś, po 10 latach?

ale funduszu zdrowia. Wychodzę
właśnie z oddziału okulistycznego, gdzie przebywałem cztery dni
i jestem zadowolony. Lekarze i
pielęgniarki są mili i sympatyczni.
Warunki też są bardzo dobre.

Ryszard Szczepanowski
Jelenia Góra

Wszystkiego najlepszego dla pacjentów
i obsługi. Rzadko
korzystam ze szpitalnych usług, bo
raz na czterdzieści lat chodzę
do lekarza, dlatego nie mogę
o nim za dużo
powiedzieć, ale
wizualnie podoba
mi się ta placówka.
Jest ładna, czysta i
zadbana.

Zofia Staniewska
Siedlęcin

By w przyszłych latach dostał
z NFZ – u więcej pieniędzy na
leczenie. Nie leżałam jeszcze w tym
szpitalu, ale sam obiekt podoba mi
się. Jakiś czas temu
miałam tutaj kogoś
z rodziny, obsługa była bardzo,
bardzo miła,
a lekarze
uczynni i
profesjonalni.

notowała
Angela

Na jubileusz placówki zorganizowano uroczyste
spotkanie. Niektórzy zobaczyli się powtórnie, po 10
latach. Placówkę święcił poprzednik ks. bp. Stefana
Cichego, ks. bp Tadeusz Rybak. Towarzyszył mu
także ks. Tadeusz Dańko – pierwszy z prawej.

Tysiące pacjentów
W 86 - tysięcznym mieście Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze przyjmuje rocznie około
76 tysięcy pacjentów, z czego najwięcej, bo aż 35 587 osób trafiło w minionym roku na
szpitalny odział ratunkowy, 11074 osoby skorzystały ze stacji dializ, 4212 osób trafiło na II
oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej, 3824 na oddział położniczo - ginekologiczny, 3687
na onkologię, ponad 2200 na oddział okulistyczny, ponad 1900 osób na kardiologię, ponad
1800 osób było leczonych na oddziale chorób wewnętrznych, ponad 1700 na I oddziale
chirurgii ogólnej i onkologicznej, niemal 1700 na otolaryngologicznym, po ponad 1500 osób
na oddziałach neonatologicznym i chirurgii urazowo – ortopedycznej, niemal 1500 na oddziale
urologicznym, po ponad 1300 na oddziałach dziecięcym i pulmonologicznym, ponad 900 osób
na neurologicznym i dwieście osób na anestezjologii i intensywnej terapii.

Najpierw działały tu same przychodnie, a od początku marca 2000 roku
sukcesywnie przenoszono na ulicę
Ogińskiego szpitale z Cieplic i z Jeleniej
Góry. Przez te dziesięć lat, z roku na rok,
powstawały nowe oddziały i przychodnie, w miarę możliwości finansowych
był dokupowany nowy sprzęt. Na
plus zmieniały się profile i możliwości
diagnostyczne.
– Z czasem został utworzony oddział
kardiologii interwencyjnej, następnie
dzięki środkom urzędu marszałkowskiego udało nam się pozyskać nowy
audiograf. Zaczynało się tworzyć centrum onkologiczne. Dzisiaj mamy duży
oddział onkologii klinicznej, pełnoprofilowe poradnie. W ośrodkach ościennych wykonywana jest radioterapia,
bo nie mamy jeszcze takie sprzętu, ale
wszystkie konsultacje i kwalifikacje
odbywają się u nas, co skraca drogę i
czas oczekiwania pacjentów na leczenie
– mówi Zbigniew Markiewicz, zastępca
dyrektora ds. lecznictwa.
Dodatkowo utworzony został oddział
chirurgii dziecięcej, który początkowo
funkcjonował jako pododdział chirurgii
ogólnej. Powstał też kompleks pulmonologiczny z specjalistami wysokiej
klasy. Obecnie ta część szpitala jest
rozbudowywana sprzętowo. Wiele ze
zmian funkcjonuje od początku 2010
roku, roku jubileuszowego.
– Działa nowa pracownia mammografii, ostatnio została dokupiona
przystawka z możliwością wykonania
biopsji stereotaktycznej, która pozwala
na diagnozowanie zmian, które są
niewyczuwalne badaniem, a widoczne
w mammografii – mówi wiceszef
placówki.

dziesięciu lat funkcjonowania szpitala.
Przez cały ten czas największą bolączką
szpitala były niewystarczające środki
finansowe i ciągła walka z NFZ o
kontrakty.
Zapotrzebowanie na usługi
medyczne w naszym regionie jest Pod względem technologii
bardzo duże, jesteśmy na dużym medycyny było to
obszarze jedynym ośrodkiem
przeniesienie się w nowy,
dysponującym taką dużą ilością
lepszy świat – mówi
sprzętów i do prawidłowego
Kazimierz Pichlak.
funkcjonowania potrzebne
są nam większe możliwości fitam też trudne momenty finansowe
nansowe. Możliwości kadrowe i
szpitala, strajki, zamykanie oddziasprzętowe posiadamy – usłyszeliśmy.
Brakuje specjalistów z zakresu me- łów. Z przyjemnych spraw warto
dycyny ratunkowej, co jest bolączką podkreślić to, że możemy pomagać
ogólnopolską, specjalistów z zakresu coraz większej liczbie pacjentów i
onkologii klinicznej, laryngologii czy czujemy się bardzo potrzebni dla
kardiologii. W ostatnim przypadku środowiska jeleniogórskiego. Pacjenci bardzo doceniają naszą pracę.
sytuacja powolutku się stabilizuje
W planach szpitala na najbliższe To jest dla nas największą nagrodą,
lata jest uzupełnienie i wymiana największym podziękowaniem za te
sprzętu i tworzenie kolejnych nowych dziesięć lat pracy – mówi Ryszard
Kędra.
oddziałów.

Setki numerów

Ryszard Kędra, ordynator II oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej,
pamięta trudne początki i rozwój szpitala. – Kiedyś były większe problemy
z dostępem pacjentów do pewnych
operacji specjalistycznych, z zakupem
protez naczyniowych. Teraz pacjenci
mają zdecydowanie lepiej niż kiedyś.
Pamiętam sam moment przenosin
całego szpitala z Cieplic. Wówczas
pojawiły się problemy natury technicznej, bo musieliśmy się odnaleźć
w tym wielkim gmachu szpitala,
musieliśmy się nauczyć, gdzie jest
laboratorium, krwiodawstwo.
Musieliśmy też uczyć się, pod jaki
numer dzwonić po konsultację, tych
Walka o kontrakty
To tylko kilka z pozytywnych zmian, numerów były setki. Szpital w Ciejakie pojawiły się na przestrzeni tych plicach był o wiele mniejszy. Pamię-

W nowy świat

Bardzo podobne wspomnienia ma
Kazimierz Pichlak, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. –
Trafiłem tu z niedużego, kameralnego
szpitala przy ulicy Żeromskiego, gdzie
się wszyscy znali, a tutaj zderzyliśmy
się z ogromnymi przestrzeniami.
Oddział mieliśmy zlokalizowany na
dwóch piętrach: na drugim i piątym.
Wymagało to ciągłego biegania,
czasami bezcelowego. Powoli się do
tego przyzwyczailiśmy. – Plusem tego
szpitala były duże przestrzenie, piękny
blok operacyjny, nowa aparatura. Pod
względem technologii medycyny było
to przeniesienie się w nowy, lepszy
świat – kończy Kazimierz Pichlak.

(Angela)

KULAWA PRZYSZŁOŚĆ DLA NARCIARZY
Nadleśnictwo w Szklarskiej Porębie zablokowało budowę miały zakończyć się podpisaniem
nowego wyciągu krzesełkowego na Szrenicę. Austriacki kilku umów oraz aneksów.
Wszystko
inwestor, który miał ulokować w ten projekt 50 mln złotych
wskazywało
– jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie – wycofa się.
Ta inwestycja miała być kołem
napędowym całej turystyki w mieście pod Szrenicą. W planach była
budowa nowoczesnego, szybkiego i
najdłuższego w Polsce wyciągu narciarskiego z 6-osobowymi kanapami,

bez stacji pośrednich. Przy okazji
planowano poszerzyć i połączyć
niektóre nartostrady. Władze miasta
prowadziły ustalenia zarówno z Lasami Państwowymi, jak i Karkonoskim
Parkiem Narodowym. Rozmowy

Zmniejszająca się liczba turystów, z których miasto przecież żyje, oznacza poważne kłopoty dla
gestorów hoteli, właścicieli restauracji i miejscowych sklepików. Przewodnicząca Komisji Sportu
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zwróciła uwagę, że podobny problem istnieje w wielu turystycznych miastach, wymieniając choćby Karpacz czy Zieleniec. Elżbieta Zakrzewska wyraziła
jednak nadzieję, że obaj marszałkowie pomogą w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Fot. Karolina

Szpitalowi życzą:

na to, że
załatwienie
w s ze lki c h
niezbęd-

Piotr Kaczmarski widzi
przyszłość Szklarskiej
Poręby w czarnych
kolorach.

nych formalności dobiega ku szczęśliwemu końcowi. Ale nadleśnictwo
poinformowało, że zmieniły się
warunki prawne i nie ma możliwości
aneksowania umowy, dotyczącej
nowej inwestycji.
Sekretarz Lokalnej Organizacji Turystycznej Piotr Kaczmarski podczas
uroczystości rocznicowych 50-lecia
miasta pod Szrenicą nazwał je skansenem narciarstwa, Polski i Europy.
Odwołując się do wystąpienia Kaczmarskiego, leśniczy Jarosław Zając
powiedział, że problemem wycinki
lasów są procedury. Mówił o potrzebie partnerstwa, a nie traktowania
siebie nawzajem jak wrogów. – Żeby
na końcu ten leśniczy nie został sam.
Żeby nie powtórzyła się sytuacja z

Zieleńca i nie trzeba było spotykać się
w sądzie – apelował nadleśniczy.
Swoją pomoc i wsparcie w negocjacjach z nadleśnictwem zadeklarowali, wicemarszałek województwa
dolnośląskiego Jerzy Łużniak oraz
starosta powiatu jeleniogórskiego Jacek Włodyga wierzący, iż uda się osiągnąć porozumienie z nadleśniczym
Zytą Bałazy. Swoje zaangażowanie
w tę sprawę obiecał także ks. biskup
Stefan Cichy. – Nie możemy dopuścić
do tego, aby stracić inwestycję wartą
50 mln złotych – oznajmił burmistrz
Szklarskiej Poręby, Arkadiusz Wichniak. Brak nowego wyciągu narciarskiego doprowadzi do omijania
miasta szerokim łukiem.

Karolina

Fot. Angela

10 lat stuknęło szpitalowi!

Mieszkańcy trzech budynków, tzw. popowodziowych, przy
ulicy Zielonej w Mysłakowicach będą sądzić się z gminą.
Zdecydowali w ten sposób egzekwować swoje prawa po
tym, jak dowiedzieli się, że zostanie im udzielona jedynie
70-procentowa bonifikata, jeżeli zdecydują się wykupić
swoje lokale.

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Szklarskiej Porębie
promuje się zdrowy styl życia i zachęca dzieci do rozwijania swoich
różnorakich talentów. Służą temu
liczne zajęcia, zabawy, konkursy i
uczestnictwo w zawodach sportowych. Przedszkole zorganizowało
ostatnio zimowe igrzyska dla
swoich podopiecznych oraz konkurs fotograficzny. Wiele tego
typu wydarzeń przeradza się w
coroczną tradycję.

(Karolina)
Z bronią do szkoły

Policjanci z Lwówka Śląskiego
zatrzymali 16-latka, który posiadał przy sobie broń gazową bez
wymaganego zezwolenia. Chłopak twierdził, że znalazł pistolet
w bolesławieckich bunkrach.
Teraz za swój czyn odpowie przed
sądem rodzinnym.

(KAM)

Ostatecznie mieszkańcy pozostaną w nich na stałe, bo nowy
dom nie został wybudowany.
Mieszk ańcy pogodzili się z
t ym. Przeprowadzili nawet
niezbędne remonty.
Dorota Feist, jedna z mieszkanek domków przy ulicy
Zielonej w połowie ubiegłego
roku zdecydowała się wykupić lokal na własność. Udała
się więc do Urzędu Gminy
i tam usłyszała, że rajcy przewidzieli t ylko 70-procentową
bonifikatę.
– Było to dla mnie ogromne
zaskoczenie, tym bardziej, że
gmina nie poniosła żadnych nakładów w remonty naszych budynków. Nie można powiedzieć,
że są to mieszkania luksusowe.
Owszem, dzięki poczynionym
przez nas inwestycjom, prezentują się całkiem nieźle, ale jest
to w zasadzie tylko inicjatywa

Awantura o płot
Członkowie wspólnoty mieszkaniowej budynku nr 29 przy
ulicy Wiejskiej w Kowarach zostali obciążeni kosztami za
odbudowę płotu, który zawalił się w 2007 roku z powodu
wichury. – Musimy płacić za coś, co nam nie służy – mówi
Leon Hasiuk.
Materiałów budowlanych dostarczył Zakład Eksploatacji Zasobów Komunalnych, zaś robocizną
zajął się mieszkaniec domu,
radny i znany wynalazca
Lucjan Łągiewka, który
również uiści opłatę za
remont ogrodzenia.
– W 2007 roku zawalił się płot, ogradzający
ogród jednej z sąsiadek. Kobiet a
by ł a j u ż w
p o d e szłym

Leon Hasiuk, mieszkający przy
ulicy Wiejskiej 29/4. Płot stanął
przy domu. Z tym, że
kosztami obciążono
członków wspólnoty mieszkaniowej.
L. Hasiuk, któr y
również zaangażował się w od-

samych mieszkańców – mówi chowuje pięcioro dzieci i zależy
jej na tym, żeby w mieszkaniu
Dorota Feist.
Przykładem jest ogrzewanie. było ciepło i schludnie.
Bonifikata w wysokości 70
Dopóki nie zdecydowałam się
n a b u d ow ę ko m i n k a , k t ó r y procent została ustalona przez
kosztował około 15 tys. złotych, rajców w Mysłakowicach. Wójt
c o d wa m i e s i ą c e w o k r e s i e Zdzisław Pietrowski tłumaczy,
że rada
zimowym
ma takie
przychokompetend z i ł y m i Rozstrzygnie sąd
o g r o m n e Sprawę ostatecznie rozstrzygnie więc sąd. Rozprawa cje. – Radr a c h u n k i odbędzie się w kwietniu. Zostanie wówczas określone, n i m o g l i
za prąd. Na czy uchwała Rady Gminy Mysłakowice jest zgodna z d e c y d o wać także
o g ó ł by ł a
t o k w o t a z obowiązującymi przepisami, czy może rację mają o t y m ,
w i e l k o - mieszkańcy i wywalczą większą bonifikatę na wykup lokali ż e o b i e kty te w
ś c i 14 0 0 komunalnych, które zamieszkują.
ogóle nie
złot ych.
zostaną
Z t ym, że
w mieszkaniu było strasznie sprzedane. Są to nowe budynzimno, zaledwie 12 stopni Cel- ki i uznali, że nie można ich
sjusza. Pisałam w tej sprawie sprzedać za taką samą kwotę,
pisma do gminy, ale nic nie uda- jak stare. Poza tym ich budowa
ło mi się zyskać – mówi Dorota została w części sfinansowana
Feist, która razem z mężem wy- z budżetu państwa, ale także
– Regularnie opłacam czynsz
za mieszkanie (150 złotych). Prawie zawsze mam jakąś nadpłatę.
W tym roku okazało się jednak, że
jest inaczej. Podczas spotkania w
marcu 2009 roku z pracownikami
ZEZK-u powiedziano mi, że mam
niedopłatę. Nie wiedziałem o co
chodzi. Okazało się, że muszę
uiścić ponad sto siedemdziesiąt
złotych za remont płotu i około
118 zł za liczniki – mówi Leon
Hasiuk. Mieszkaniec nie rozumie,
dlaczego musiał zapłacić za płot,
który właściwie nie stanowi dla
niego żadnej korzyści, bo mieszka
on w drugiej części domu.
Koszt ami obciążono t akże
Lucjana Łągiewkę. Ten

Fot. Ania

KRÓTKO Z REGIONU
Wesoło i aktywnie

W budynkach przy ulicy Zielonej mieszkają ludzie, którzy
ucier pieli w powodzi z 1997
roku . Obiekty te powstały zaledwie w dwa miesiące i miały
służyć jako tymczasowe lokum.

Groźne psy

Kilka muflonów w ciągu roku
zagryzają psy puszczane luzem
przez właścicieli. W 2010 roku na
terenie Przesieki w taki sposób
zginęły już dwa. Ofiarą czworonogów stały się także jelenie
w lasach Rudaw Janowickich.
Ochroną zwierząt zajmują się
myśliwi m.in. z Koła Łowieckiego
Ostoja.

(Ania)

Leon Hasiuk ma 79 lat, w życiu widział i doświadczył już wiele rzeczy.
Sprawa płotu jest dla niego jednak niejasna, bo nie rozumie dlaczego ma
płacić za coś, co w ogóle mu nie służy.
wieku i zmarła. Wcześniej ZEZK
zgodził się postawić nowy płot.
W tej sprawie pisma pisał sąsiad, Lucjan Łągiewka – mówi

FOT. PAWEŁ RUBAJ

Urodzaj na trojaczki

Burmistrz Olgierd Poniźnik przekazał rodzicom
dzieci specjalny wózek.
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Z gminą do sądu

– Nie odpuścimy – zapowiada mieszkanka
domków dla powodzian.

Znaczy to, że za mieszkanie
będą musieli zapłacić 30 procent jego wartości, a nie jak
to na ogół bywa, w przypadku
lokali komunalnych, za pięć, a
nawet jeden procent.

AKTUALNOŒCI

budowę płotu, był przekonany,
że remont zostanie wykonany
na koszt ZEZK-u. Tak się jednak
nie stało.

zdawał sobie sprawę, że będzie
musiał zapłacić za remont ogrodzenia, ale nie wiedział, że kosztami zostanie obciążony również

Nikola, Igor i Marcin tak nazywają się trojaczki, które po raz
pierwszy przyszły na świat w powojennym Gryfowie Śląskim.
Szczęśliwi rodzice, Wirginia i Piotr, dostali w minionym tygodniu prezencie od burmistrza Olgierda Poniźnika wózek ze
specjalnym numerem rejestracyjnym GRYF 001.
Rodzice trojaczków mają już prawie
dwuletniego synka Oliwiera. Teraz w
domu wychowuje się czwórka dzieci.
W opiece pomaga babcia. Nikola, Igor i
Marcin śpią w jednym łóżeczku. Rodzice
wynajmują mieszkanie o powierzchni
około 25 metrów kwadratowych. Od
pokoju większa jest tylko kuchnia, w
której śpi Oliwer. Nikt nie ma swojego
kąta. Dopóki trojaczki większość dnia
przesypiają, wszystko jest dobrze.
Jak podrosną, będzie gorzej. Matka
rodzeństwa poświęca czas dzieciom.

Ojciec pracuje dorywczo przy budowie
marketów. Rodzina liczy na każdą pomoc materialną.
Pomoc zadeklarował także burmistrz Gryfowa,
który obiecał
wsparcie w
znalezieniu
większego
mieszkania.

(KAM)

sąsiad. – Jako członek wspólnoty
mieszkaniowej liczyłem się z
tym, że będę musiał zapłacić za
odbudowę płotu w takiej części,
jakiej jestem właścicielem budynku mieszkalnego nr 29 w
Kowarach. Jest to uzależnione
od wielkości nabytego lokalu.
Faktem jednak jest, że dla Leona
Hasiuka nie ma on żadnego
znaczenia. Poza tym decyzja o
remoncie płotu, zapadła zanim
sąsiad nabył mieszkanie na własność. Zresztą ja sam nie tylko
zaangażowałem się w remont,
ale dostarczyłem również niektórych materiałów budowlanych
– mówi Lucjan Łągiewka.

Ania

Kto ma rację
– Jestem zaskoczona takim obrotem
sprawy, ponieważ pan Leon Hasiuk 29
czerwca 2009 roku dostał pismo, w którym
zostały wyjaśnione wszystkie kwestie dotyczące obowiązków i korzyści związanych
z nabyciem lokalu. Jest w nim napisane
również to, że członek wspólnoty ponosi
w odpowiedniej części koszty związane z
remontami – wyjaśnia Anna Perłowska
dyrektorka Zakładu Eksploatacji Zasobów
Komunalnych w Kowarach. – Dlatego
mimo iż decyzja o odbudowie płotu została
podjęta zanim Leon Hasiuk stał się właścicielem lokalu, to jednak w momencie jego
nabycia zobowiązał się do pokrycia kosztów
związanych z remontami – dodaje.
REKLAMA

Fot. Anna Pisulska

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

z wziętego na ten cel kredytu,
który gmina Mysłakowice musiała spłacić – mówi Zdzisław
Pietrowski.
Takie argumenty nie przekonują mieszkańców. Zdecydowali
się więc rozstrzygnąć sprawę w
sądzie. Poza tym zaznaczają, że
w tej sprawie radni nie mogą
wziąć pod uwagę kredytu, ponieważ został wzięty po wybudowaniu budynków – Jak mogli
wziąć kredyt na nasze nieruchomości, skoro w momencie
p o d p i s a n i a u m ow y o n e j u ż
stały. Poza tym uwzględniono w
nim trzy księgi wieczyste, przy
czym dla budynków przy ulicy
Zielonej prowadzona jest tylko
1 nr 47059, druga nie jest już
prowadzona, a trzecia dotyczy
nieruchomości przy ulicy Włókniarzy – mówi Dorota Feist.

Anna Pisulska
Zima trzyma, wiosna tuż

Opady śniegu z piątku na
sobotę znacznie pogorszyły warunki na drogach. Na krajowej
trójce między miejscowościami
Goduszyn i Wojcieszyce doszło
do dachowania pojazdu. Trudne
warunki na drogach będą – zgodnie z zapowiedziami meteorologów – towarzyszyć kierowcom
jeszcze przez kilka dni. Prognozy
długoterminowe są jednak optymistyczne. Na horyzoncie widać
ocieplenie i – jeśli synoptycy nie
pomylą się – kolejny weekend ma
być już prawdziwie wiosenny.

(tejo)
Nie bał się prądu

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim
otrzymali zgłoszenie od pracownika zakładów energetycznych o
zniszczeniu przydrożnej skrzynki energetycznej. Po przyjeździe
na miejsce policjanci potwierdzili akt wandalizmu i rozpoczęli
poszukiwania sprawcy . Jeden
z dzielnicowych przypuszczał,
że zniszczenia mienia mógł
dokonać pewien dwudziestolatek. Jak się okazało, nie chybił. Sprawcą okazał się młody
mężczyzna, który przyznał się
do przestępstwa i nie potrafił
powiedzieć, dlaczego to zrobił.
Straty wyceniono na 1700 zł, a
20-latkowi grozi teraz do 5 lat
pozbawienia wolności.

(KAM)

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA TYGODNIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

mysłowa scenografia Michała Dracza, w
dużej mierze z papieru, i same wnętrza
książnicy wzbogacone o tajemniczy
tunel, którym publiczność przechodzi,
aby obejrzeć drugą bajkę, to fantastyczne
miejsce, gdzie dziecięca wyobraźnia
może „zaszaleć”. Okazało się, że dziś
zaszalała, i to aż do przesady. Sztuka
jest interaktywna i opiera się w części
na dialogu z małymi widzami.
Ci – na widok czarownicy – nie przebierali w słowach. Podniecone dzieci,
z wypiekami na twarzach, obrzuciły
wiedźmę kilkoma dosadnymi określeniami. – Zabić cię, spalić. Jesteś starą
głupią babuchą! – wykrzykiwał co rusz
Sławomir Mozolewski jako Pierre Gripari, czyli po
pewien chłopiec. Żywy temperament
prostu – pan Piotr. Pod skorupą wiedźmy – Lidia
innego gasił co chwilę tata. Niewiele
Lisowicz.
brakowało, a maluch zbliżyłby się do
aktorki i porwał jej kostium. W drugiej
– Ty głupia babucho! Stara jesteś i brzydka! Spalić cię! Zabić! – wykrzykiwały przedszkolne części mali widzowie się nieco uspokodzieci podczas premiery Zdrojowego Teatru Animacji zwracając się do wiedźmy, bohaterki
ili, ale upiorne

wrażenia o dzieciach, które
na pewien czas wyglądały jak
mali bohaterowie filmu grozy,
pozostały.
Same aktorki nie kryły
zdziwienia atakiem agresji
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Czarownice rozbudziły agresję

O WIOŚNIE NA DYWANIE „POD RÓŻAMI”

Pikantne listy pary wielkich artystów, szczegóły z życia świata twórców imponujących
sztuk, wreszcie – mnóstwo informacji o życiu teatralnym w Jeleniej Górze w latach 70. i
80. XX wieku – to wszystko czytelnik znajdzie w najnowszej książce Aliny Obidniak.

Fot. Archiwum

W miniony czwartek w Instytucie
im. Jerzego Grotowskiego we
Wrocławiu odbyła się promocja tomu pióra Cesarzowej
Teatrów Ulicznych pt. „Pola
energii. Wspomnienia i
rozmowy”.
Część oficjalną rozpoczął Jarosław Fret, dyrektor Ośrodka Badania
Twórczości Jerzego Grotowskiego. Następnie
spotkanie z autorką
prowadził profesor
Janusz Degler. Za czasów szefowania Aliny
Obidniak w Teatrze
im. Norwida pełnił
funkcję kierownika
literackiego.
– Zebrane
w książce
tekst y,
materiały
i najróż-

Podczas spotkania Alina Obidniak
niejsze dokumenty tworzą mozaikowy, wielobarwny obraz przeczytała fragment jednego z
rozdziału, a konkretnie „Spotkania
– Jerzy Grotowski”. Wiele
emocji wzbudził
dodatek: Listy Jerzego Grotowskiego
do Aliny Obidniak (2
kwietnia 1956 – 12
lutego 1995), który
ukazuje część niezwykłego świadectwa
wspólnej bardzo trudnej drogi autora listów
i ich adresatki.
Niezwykłym wydarzeniem spotkania
było przekazanie
przez Alinę Obidniak owych około
działalności tedziewięćdziesięatru jeleniogórskiego lat
ciu oryginalnych
siedemdziesiątych i osiemlistów napisadziesiątych – pisze Degler
nych przez
we wstępie. Dla każdego,
Grotowskiego na ręce Adolfa
kto będzie chciał poznać
dzieje sceny jeleniogórskiej, Juzwenko, dyrektora wrocławskiego
stanie się niezastąpionym Ossolineum.
źródłem historycznym.
(tejo)

Jeleniogórzanie będą mieli wkrótce możliwość spotkania się z autorką
interesującej pozycji. Organizację takiego wydarzenia już zapowiada
Marcin Zawiła, dyrektor Książnicy Karkonoskiej. O szczegółach będziemy
informowali na bieżąco.

Jacek Grondowy, aktor Teatru im. Cypriana Kamila Norwida, czytał
w miniony wtorek pierwszoklasistom ze Szkoły Podstawowej nr
6 bajki poruszające tematykę najpiękniejszej i oczekiwanej chyba
przez wszystkich pory roku.
Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Czytanie na dywanie”
współorganizowanego przez cieplicką filię Książnicy Karkonoskiej.
Najmłodszych gości powitały jej szefowa Regina Firszt oraz gospodyni
pięknego hotelu „Pod Różami” Kamila Rodak. Było sporo śmiechu z
zabawnych opowieści i dobra zabawa dla najmłodszych mieszkańców
Cieplic, którzy są przekonani, że w końcu wypędzą zimę robiąc miejsce
upragnionemu wiosennemu ciepłu.
(tejo)
Zapełniła się 7 marca sala balowa w Pałacu Staniszów. Goście
w niezwykle romantycznej atmosferze obchodzili Dzień Kobiet.
W koncercie „Powróćmy jak za
dawnych lat” wystąpili Paulina
Kujawska – śpiew, Michał Braszak
– kontrabas, Tomasz Drabina –
akordeon oraz Gertruda Szymańska – instrumenty perkusyjne. W
repertuarze nie zabrakło akcentów
francuskich, amer ykańskich i
brazylijskich. Wokalistka w kilku
słowach opisywała wiele utworów
przed ich wykonaniem, dzięki czemu publiczność mogła zapoznać
się z ich pochodzeniem. Kolejny
wyjątkowy koncert w ramach

JAZZOWO I KOBIECO
Muzykaliów Staniszowskich 2010 dów”, a dla publiczności zagra na
odbędzie się w sobotę, 20 marca fortepianie i zaśpiewa Magdalena
Żuk.
o godzinie 19.00. Zatytułowany jest „Chopin w
(Ania)
Dolinie Pałaców i Ogro-

Fot. Ania

Pola energii cesarzowej

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

maluchów.
– Trochę na tym świecie żyję i długo w przedszkolnym wieku grają w
gram dla dzieci, ale jeszcze się z czymś gry komputerowe, które wywołują
takim nie spotkałam… Nie mam nic negatywne odczucia. Trudno się
przeciwko temu, żeby dzieci mówiły, że więc dziwić, że na widok brzydkiej
jestem brzydka, bo jako postać mogę im czarownicy dziecko nie będzie jej
się nie podobać – mówi Lidia Lisowicz – współczuło, tylko zapragnie ją zlikwinajnowszego spektaklu ZTA „Czarownice w bibliotece” wg Pierre’a Gripariego.
ale słowo „zabić” czy spalić nie jest dować i to tak, jak w średniowieczu.
tutaj na miejscu – usłyszeliśmy. Na stosie!
Pozbawiony będącej wciąż w remon- Lisowicz w podwójnej roli) i poczciwym
Aktorka, która skończyła
cie sceny Zdrojowy Teatr Animacji tym panie Piotrze (Sławomir Mozolewski),
Konrad Przezdzięk
kurs bajkoterapii, zamierza
razem skorzystał z gościny Książnicy który wywabia z opresji siostrę (Dorota
zrealizować projekt bajki
Karkonoskiej. Część pomieszczenia Fluder) swojego przyjaciela Bahira
terapeutycznej,
biblioteki dziecięco-młodzieżowej oraz (Radosław Biniek), uwięzioną przez
aby starać się
salę konferencyjną wykorzystano jako czarownicę. A później sam wpada w
w y t ł u m i ć Kwiaty w podzięce
scenerię dla dwóch bajek na podstawie sidła innej wiedźmy. Wówczas z pomocą
napastliwość Ponieważ spektakl nie ma właściwej sceny, tradycyjne
powiastek Pierre’a Gripariego „Czarow- przychodzi mu z pomocą Bahir. Nad
u m a ł yc h
popremierowe wręczenie kwiatów miało miejsce po
nice z ulicy Mouffetard” oraz „Czarowni- wszystkim próbuje zapanować Pani Biwidzów.
ce z szafy na szczotki”.
bliotekarka (także Dorota Fluder), której
Z pewno- sztuce, w Galerii Małych Form. Bogdan Nauka, dyrektor
To śmieszno-straszne historyjki sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy
ścią dzieci ZTA, podziękował aktorom i realizatorom za trud
wdzięcznie opracowane przez reżysera gaśnie światło.
n i e r o z - włożony w przygotowanie przedstawienia. Szczególne
Całość przy wpadającej w ucho
Michała Derlatkę w asyście Bogny von
graniczają słowa podziękowania skierował do ekipy technicznej,
Woedtke o złośliwych wiedźmach (Lidia muzyce Sebastiana Ładyżyńskiego. Poświata bajktóra – nie dość, że musiała spektakl obsłużyć – to
ki od rzeczywistości. jeszcze w zakresie jej obowiązków było przywiezienie i
Premiera w kwietniu
Karmione są rozstawienie sprzętu. Szef ZTA podziękował także paniom
Zapowiadana na 26 marca premiera sztuki „O ósmej na arce” w hipermarkecie Tesco została
pełnymi agre- bibliotekarkom z Książnicy Karkonoskiej, że musiały teatr
przeniesiona na kwiecień. Powód: 26 marca to handlowa niedziela i wystawienie sztuki ze
sji filmami ani- znosić przez czas prób.
Bogdan Nauka wręcza kwiaty Bognie von Woedtke.
mowanymi w
względów technicznych nie będzie możliwe.
W tle – Michał Dzierlatka.
telewizji. Już

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Fot. Konrad Przezdzięk/Archiwum

Toksyczna miłość

Wizualizacja kościoła św. Ducha, który do 1910 roku stał mniej więcej
przed dzisiejszym pawilonem „Biedronki”.
Kochał ten zgrzyt. Kiedy tramwaj z placu Bieruta wjeżdżał
w al. 15 Grudnia, spod kół wydobywał się przenikliwy
jęk, którego częstotliwości docierały nawet do uszu ludzi
przygłuchych, a dobrze słyszących przyprawiały o ciarki.
Nie jego. W tym paroksyzmie efektu tarcia żelaznych kół
o takież torowisko na łuku była niewypowiedziana innym
sposobem esencja jazdy tramwajem.
dowione tu i ówdzie na równinie
Kotliny Jeleniogórskiej, ograniczonej
pagórkami strzegącymi miasta
niczym najwierniejsi, choć bierni
strażnicy. Drzewiecki wyobraził
sobie, jak to wszystko dziewiczo musiało wyglądać bez żadnej brudnej
kamienicy. Bez tego miejskiego zaduchu, który spętał świeże i górskie
powietrze zamykając je w studniach
ciemnych podwórek.
Pięknie to tu było.
Motorniczy Mazurkiewicz przyspieszył. Tramwaj wjechał na teren
dawnego cmentarza Świętego Ducha. Pewnie starsi Niemcy pamiętali, jak jeszcze na początku wieku
zakątek ten przypominał scenerię
filmu grozy. Rozpadający się kościół,
któremu Duch Święty także patronował, stał zaledwie dwa metry od torowiska. Popękane od drgań wagonów
mur y świąt yni
sprawiały wrażenie, że lada
moment rozsypią się grzebiąc pod

Fot. Archiwum

Tym razem jednak jechał w stronę
Cieplic. Tramwaj wysunął się z ulicy
Długiej i majestatycznie przeparadował przez plac niknąc w cieniu
przewężenia alei Stalina. Jego dudnienie zagłuszało dzwonek zamontowany o drzwi sklepu kolonialnego
Wojciecha Leskiego. Zwiastował
on nadejście klienta właścicielowi
placówki, jeśli oczywiście krzątał
się po zapleczu. Zegar na kamienicy
wskazywał godzinę 12. 30.
Pogłos dudnienia tramwaju
zwielokrotniony przez sąsiedztwo
murów poszarzałych kamienic
zwiastował zbliżanie się wagonów
do następnej mijanki. Motorniczy
Antoni Mazurkiewicz jechał bardzo
ostrożnie. Różnie w tym przesmyku
bywało. Nawet o tej porze, wczesnym
popołudniem, mógł z bramy wytoczyć się miejscowy pijak.
Tych to nigdy w mieście nie
brakowało.
W prześwicie, niczym światełko
w tunelu, jaśniał wylot alei Stalina
na dawne cieplickie przedmieście.
Tereny, które jeszcze do początku
XIX wieku pokrywały
łany zbóż, łąki
i wiejskie
chałupy
posa-

Tramwaj wyjeżdżający z ulicy Długiej.

gruzami przejeżdżający obok tramwaj z pasażerami w środku. I pomoc
Ducha Świętego na niewiele by się
zdała. Po kościele pewnie pozostały
fundamenty, bo wyburzono go w
1910 roku nie ryzykując ewentualnej
katastrofy budowlanej. Cmentarz
zlikwidowano już wcześniej. Zostały
tylko nieliczne groby.
Tramwaj, w którym siedzieli
Drzewiecki z Paliszewskim, przejeżdżał właśnie obok sczerniałych
epitafiów rodziny Pohlów i zbliżał
się do skwerku, gdzie – pomiędzy
drzewami – jaśniała bryła potężnego
kamienia z zieloną gwiazdką (patrz
– ramka). Gdzieś w pobliżu pewnie
swoją przeszłość wspominały fundamenty wyburzonego kościoła. Zza
krzaczków przy skwerku majaczyły
się sylwetki piwoszy, którzy – zakupiwszy napitek w pobliskiej budce
w kształcie beczułki – moczyli wargi
w spienionym płynie chroniąc się
od słońca w zbawiennym cieniu
roślin*.
Jeśli ktoś w tym samym momencie wspinał się na Śnieżne Kotły, na
pewno – przy dobrej przejrzystości
powietrza tamtego letniego dnia

– widział jedynie majaczącą się w
oddali Jelenią Górę, ale nie był w
stanie dostrzec pełznącego torowiskiem tramwaju w stronę Cieplic. Za
to ten, kto w tym tramwaju siedział,
upajał się widokiem Śnieżnych
Kotłów, dominujących nad bryłą
budynków dawnego Cunnersdorfu**. Kuszących swoim widokiem,
ułudą bliskości, która pryskała,
kiedy okazywało się, że jednak nie
można dotknąć ręką tych gór. Choć
przecież przed chwilą wydawało się
to tak realne.
Jeszcze kilkaset metrów. Zwężenie na mostku nad Pijawnikiem i
tramwaj wtoczy się z łoskotem na
torowisko wiodące do mijanki przy
małej poczcie.
Wysiądziemy i pójdziemy na
jednego do Myśliwskiej.
Kiedy stanęli na przystanku prostując zdrętwiałe w tramwaju mięśnie, skrzywili się z niesmakiem.
Owionął ich mdły fetor zawiewający
od strony gór. Automatycznie spojrzeli na wzniesione około kilometra
stąd sięgające obłoków kominy,
które przypominały o założeniach
Planu Sześcioletniego. Wiskoza.
Zakłady przemysłu chemicznego.
Chluba Jeleniej Góry.
– Celwiskoza truje! – w oczy rzucił

** W Jeleniej Górze lat powojennych było
sporo pijalni piwa, charakterystycznych
beczułek. Jedna z nich usytuowana była w
miejscu dzisiejszego pawilonu „Biedronki”.
Serwowano tam napitek z browarów w
Miedziance oraz we Lwówku Śląskim. Wyszynki te likwidowano stopniowo z uwagi
na tzw. walkę z alkoholizmem wpisaną w
ideologię państwa socjalistycznego. Budki
z piwem zniknęły ostatecznie dopiero na
początku lat 70., kiedy to piwo stało się
towarem deficytowym.
*** Cunnersdorf, Kunice – dawna nazwa
przedmieść jeleniogórskich, które do
lat 20. XX wieku były osobną miejscowością.
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Na pamiątkę esperanto
Tablicę poświęconą Ludwikowi Zamenhofowi, twórcy języka esperanto, którą jeleniogórscy
esperantyści ufundowali w stulecie Wiosny Ludów w 1948 roku. Znalazła się ona na skwerku,
dawnym cmentarzu świętego Ducha,
zlikwidowanym na początku
wieku. Zamenhof co prawda z Jelenią Górą nie
miał nic wspólnego,
jest za to twórcą
sztucznego języka
międzynarodowego, który do dziś
jest jedynym tego
typu językiem przyjętym w międzynarodowej społeczności. Jeleniogórskim esperantystom (Asocio de Esperantistoj en Pollando, Cervamont Filio) udało się przeforsować u
władz pomysł związany z tablicą pamiątkową wykorzystując do tego stulecie Wiosny Ludów
i propagandową Wystawę Ziem Odzyskanych, która odbyła się we Wrocławiu w 1948 roku.
Do tego data inicjatywy zbiegła się z obchodami 840-lecia Jeleniej Góry. Najwięcej wydarzeń
z tym związanych miało miejsce w sierpniu tamtego roku. Esperantyści w stolicy Karkonoszy
działali prężnie i licznie. Za ich sprawą aż dwie ulice zyskały patronów postaci związane z
językiem esperanto: ul. Zamenhofa i Grabowskiego. W maju 1948 roku skierowali do prezydenta Jeleniej Góry, obywatela Stanisława Gorczycy, wniosek o zezwolenie na wystawienie
tablicy motywując, że język esperanto jest „czynnikiem postępu mającym wnieść poważny
wkład w rozwój kultury ogólnoludzkiej”.
Obelisk miał stanąć na skwerze przy „ulicy Stalina (dziś Wolności) w Jeleniej Górze na lewo
od wylotu ul. Skłodowskiej-Curie, naprzeciw
gmachu Milicji Obywatelskiej (dziś kamienica
naprzeciw pawilonu Biedronki)” przy wykorzystaniu istniejącego tam kamienia. – Głaz był
pozostałością po grobowcu na wspomnianym,
wówczas nieistniejącym już cmentarzu – pisze
Ivo Łaborewicz na łamach „Sudetów”. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zgodziło się na
inicjatywę esperantystów. Tablicę zamontowano. W 1969 roku usunięto, między innymi,
pełną nazwę fundatorów i wprowadzając datę
(1969). W połowie lat 70. przy modernizacji
i poszerzeniu ulicy Wolności kamień z tablicą
został przesunięty w głąb skweru.
im się wielki tytuł na płachcie „Słowa
Polskiego” rozpostartej na kolanach
mężczyzny czekającego na tramwaj,
który właśnie miał nadjechać w
kierunku centrum.
– Skandaliczne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie
B jeleniogórskiego kombinatu „Celwiskoza”. Zaniedbania doprowadziły do zagrożenia przekroczonymi
stężeniami dwusiarczku węgla. W
wyniku zażaleń ludności kombinat
odwiedziła delegacja radnych Miejskiej Rady Narodowej, która stwierdziła, że szkodliwy dwusiarczek
węgla jest neutralizowany ledwie w
27 procentach, a reszta ulatnia się
na zewnątrz. Zarzucono dyrekcji, że
wybudowane kominy są za niskie i
chronią wprawdzie załogę, ale szkodzą najbliższej okolicy – mężczyzna
przebiegał wzrokiem poszczególne
wersy gazetowych szpalt.
– Chodźmy do Myśliwskiej, tam są
zupełnie inne zapachy – Drzewiecki
starał się uśmiechnąć mimo miny
skrzywionej w reakcji na coraz
bardziej gęsty smród. Siedzący na
ławeczce patrzył, jak dwóch mężczyzn, którzy przyjechali tramwajem z centrum, niemal zatykając
nosy, oddalało się w stronę ulicy
Wyczółkowskiego.
Za nimi zamajaczył się kształt wagonu, a charakterystyczny dźwięk
dzwonka pojazdu oczekującego
na wyminięcie, wyrwał ludzi na
przystanku z letniego odrętwienia.
Rosnący w oczach wagon z napisem
DWORZEC GŁÓWNY majestatycznie
wtoczył się na przystanek i stanął
zgrzytając przeraźliwie hamulcami.
Był pełen mężczyzn w kraciastych
i przybrudzonych koszulach oraz

zdefasonowanych spodniach. Wyglądali niemal tak jak bohaterowie
socrealistycznych plakatów. Kilku
stało na pomoście z przyklejonymi
do warg resztkami sportów. Ich rozmowy zagłuszał jęk zatrzymującego
się tramwaju, a słowa ulatywały z
dymkiem tlących się papierosów.
Robotnicy. Ze zmiany wracała
przesiąknięta dwusiarczkiem węgla
załoga Celwiskozy. Część potężnych
mężczyzn wysiadła z tramwaju i
skierowała się w stronę, w którą
poszli właśnie Drzewiecki z Paliszewskim.
Po pracy trzeba iść na piwo.

Konrad Przezdzięk
cdn

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kominy Celwiskozy,
choć nie dymią już od
20 lat, stanowią wciąż
upiorną pamiątkę z
przeszłości.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zaćma

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

K C M w Jeleniej Górze
oferuje pacjentom operacje zaćmy najnowocześniejszym sprzętem do
mikrochirurgii zaćmy w
trybie ambulatoryjnym w
ramach Oddziału Chirurgii 1 Dnia. Zabiegi wykonywane są przez mikrocięcie
1, 8 mm eliminujące praktycznie astygmatyzm indukowany, jest możliwość
wyboru różnego rodzaju
najlepszych soczewek wewnątrzgałkowych łącznie
z soczewkami akomodacyjnymi. Operacje zaćmy
– tel. info 513 059 681
Misją Karkonoskiego Centrum
Medycznego jest zapewnianie pacjentom najwyższego możliwego
komfortu i jakości widzenia po
usunięciu zaćmy. Dlatego właśnie
zdecydowaliśmy się na wszczepianie asferycznych,
bezaberracyjnych soczewek

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

CIDREX Plus zawiera substancje bioaktywne, które w połączeniu z
właściwą dietą ułatwiają kontrolę masy ciała. Cidrex Plus (Vitana) to
kompozycja ekstraktu z zielonej herbaty - bogatego źródła naturalnych
polifenoli (katechiny, ﬂawonole, fenolokwasy) i metyloksantyn (kofeina,
teoﬁlina, teobromina) oraz octu jabłkowego zawierającego witaminy,
minerały i kwas jabłkowy oraz witaminy B6. Taka kompozycja poprawia
metabolizm zwłaszcza cukrów i tłuszczów oraz wspomagając proces
redukcji tkanki tłuszczowej korzystnie wpływa na poziom zawartości
lipidów we krwi, zwłaszcza cholesterolu.
Producent: Vitana; produkt: Cidrex Plus, opakowanie 40 kaps. ok. 15 zł,
dostępny w aptekach oraz na www.vitana.com.pl
Ocet jabłkowy – z czym to się je?
Statystyki wskazują, że z walką ze zbędnymi kilogramami boryka się aż
40% ludzi. I większość przegrywa, ponieważ (choć wiara czyni cuda),
cudowne diety czy głodówki pomagają zrzucić tłuszczyk tylko na moment i zazwyczaj kończą się tzw. efektem jo-jo, który w znaczący sposób destrukcyjnie wpływa na
psychikę osoby otyłej.
Wiosną, jak co roku, w tysiącach kobiecych głów narodzi się pomysł odchudzania. Drogie Panie, aby
w tym roku misja została zakończona powodzeniem, rada jest tylko jedna – najwyższy czas solidnie
się przygotować. W tej bajce cudy się nie zdarzają.
Ocet jabłkowy – z czym to się je?
Właściwości lecznicze tej przyprawy odkryto już w starożytnym Egipcie. Podobno Kleopatra zażywała rozcieńczony wodą ocet jabłkowy po każdej obﬁtej uczcie kulinarnej, dzięki czemu słynęła ze
wspaniałej ﬁgury i dobrego zdrowia. Ile w tym prawdy? Tego akurat nie wiadomo, co jednak pewne,
to fakt, że ocet z jabłek jest bardzo ważny dla systemu nerwowego czy układu krążenia. To przede
wszystkim zasługa pektyny, która poprawia procesy trawienia i pełni szereg pożytecznych funkcji w
organizmie: obniża poziom cholesterolu we krwi, poprawia stan naczyń krwionośnych, zapobiega
miażdżycy czy nadciśnieniu. W naturalny sposób tłumi apetyt, wspomaga metabolizm i usuwanie
szkodliwych produktów.
Ocet jabłkowy można przyjmować w dwojakiej postaci – płynnej lub w kapsułkach. Na dłuższą
metę nie powinno się jednak stosować go w płynie, ponieważ może uszkodzić śluzówkę żołądka.
Forma kapsułek gwarantuje brak takich skutków ubocznych. Ze względu na swoje właściwości,
ocet jabłkowy na stale zagościł już w programie odchudzania osób walczących z nadwagą. Jest
też jednym z głównych składników Cidrexu Plus (Vitana), suplementu polecanego do stosowania
jako uzupełnienie diety w substancje bioaktywne. To one, w połączeniu z właściwą dietą, ułatwiają
kontrolę masy ciała. Składnikiem preparatu jest także przydatna w odchudzania zielona herbata
– podwyższa ona spalanie tłuszczu, czyli termogenezę. Termogeneza to powstawanie ciepła, wydzielającego się w trakcie reakcji chemicznych, podczas których z tłuszczu wytwarza się dwutlenek
węgla i woda. Energia termiczna, czyli ciepło, jest wydalane z ciała wraz z wodą i dwutlenkiem węgla poprzez płuca, skórę i wydzieliny. Skutkiem tego tłuszcz zostaje zamieniony w energię cieplną i
spalony, a my mamy mniej centymetrów w talii.
Niestety do tej pory nie wynaleziono magicznego środka, który jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki zmieniałby wygląd zgodnie z życzeniami. To dlatego do znudzenia trzeba powtarzać, że odchudzanie to proces, który wymaga dokładnych i rozsądnych planów żywienia, aktywności ﬁzycznej
i odpowiedniej suplementacji.
Za wszystkie wiosenne plany trzymamy kciuki!

do wygrania 2 zestawy preparatów Vitana, wytnij kupon i przyjdz 16.03.2010 do
redakcji Jelinka.com, mieszczącej sie przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2

wewnątrzgałkowych uznanej ciesząc się ponownie możliwością pienia tego typu niedogodności
po operacji zaćmy.
światowej firmy Bausch+Lomb. innego oglądania świata.
Na czym polega operacja
zaćmy?
Operacja zaćmy polega na
usunięciu zmętniałej soczewki
własnej i wszczepieniu w jej miejsce soczewki i sztucznej . Istnieje
kilka metod operacyjnych, ale
w chwili obecnej ze względu na
duży postęp techniczny stosowana jest w 95% nowoczesna metoda fakoemulsyfikacji. Polega ona
na rozbiciu zmętniałej soczewki
energią ultradźwiękową i aspiracji oraz wszczepieniu soczewki
zwijalnej przez cięcie z reguły
2-2,5mm bez stosowania szwu.
Operacje usunięcia zaćmy i implantacji soczewek wewnątrzgałkowych wykonujemy w KCM przy
pomocy najnowocześniejszego na
rynku urządzenia do usuwania
zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
techniką tzw. mikrocięcia Bausch+Lomb Stellaris (na zdjęciu)
Oprócz możliwości wykonywania zabiegów metodą mikrocięcia
1,8mm urządzenie to pracuje w
tzw. „trybie zimnej fakoemulsyfikacji”, co oznacza dla pacjenta
minimalne uszkodzenie okołooepracyjne rogówki.
Czy wykonanie takiej operacji wymaga pobytu pacjenta w
szpitalu?
Zabiegi te są wykonywane
na całym świecie, jak i u nas w
ramach Chirurgii 1 Dnia. Pacjent
zgłasza się na godzinę przed zabiegiem operacyjnym i godzinę
po zabiegu może iść do domu,

Jakie są nowe trendy w opeW jakim znieczuleniu wykoracji zaćmy?
nywane są te zabiegi?
W niedalekiej przyszłości plaW chwili obecnej w znieczulenujemy wprowadzenie do naszej
niu miejscowm kroplowym.
oferty tzw. soczewki akomodaJakie badania pacjent musi cyjnej Crystalens HD. Soczewka
Cr ystalens HD to ultranowowykonać przed zabiegiem?
Podstawowe badania laborato- czesny wytwór zaawansowanej
ryjne , konsultację laryngologicz- inżynierii biomedycznej pozwalający w sposób zbliżony do
ną i anastezjologiczną.
Pomimo że zabiegi są w znie- naturalnego
odtworzyć naturalne mechaniczuleniu miejscowym podczas
wszystkich zabiegów obecny jest zmy akomodacji oka. Oznacza to
ostrość widzenia do bliży (czytaanestezjolog.
nie), widzenia pośredniego (praJakie soczewki są najlep- ca przy komputerze, spotkania
towarzyskie, rzut oka na deskę
sze?
Istnieje wiele rodzajów so- rozdzielczą samochodu), oraz do
czewek wewnątrzgałkowych, dali (jazda samochodem, obseroferujemy tylko te najlepsze na wacja odległych krajobrazów).
rynku.
Jaka jest cena operacji?
Dla wymagających osób propoKoszty przedstawiają się od
nuję soczewkę Akreos MICS, która
oprócz wszystkich zalet soczewki 3200-3400zł w zależności od
Akreos AO posiada możliwość rodzaju operacji.
Konsultacje do zabiegów opejej implantacji własnie poprzez
przez mikrocięcie o wielkości racyjnych z pełna diagnostyką i
wyliczeniem wszczepu soczewki
1,8mm.
Mniejsze cięcie oznacza krótszy wewnątrzgałkowej i ustaleniem
czas powrotu do pełnej spraw- rodzaju soczewki i zabiegi openości oraz - co najważniejsze racyjne prowadzone są przez lek.
-zmniejsza ryzyko wytworzenia med.specjalistę chorób oczu
Leszka Jońskiego wraz z zeast ygmat yzmu w czasie opespołem.
racji.
Zaindukowany podczas operaOperacje zaćmy - informacja
cji astygmatyzm niesie za sobą
bowiem konieczność używania tel. 513 059 681.
okularów korekcyjnych. Proponując Państwu soczewki Akreos
MICS nasza klinika oferuje mozliwość zmniejszenia ryzyka wystą-

Kiedy złapie cię skurcz łydek
Skurcz łydek pojawia się nagle i niespodziewanie powodując początkowe mrowienie, a potem ostry, szarpiący ból. Mięsień staje się wówczas twardy, czasami jest też
zniekształcony i drży. Jaka jest tego przyczyna i co robić podczas ataku?
Wielu lekarzy za przyczynę
skurczu łydki podaje brak magnezu, wapnia i potasu w organizmie
oraz przemęczenie i brak ruchu.
Skurcze częściej łapią też osoby
chore na cukrzycę, ze skaczącym
ciśnieniem, chorą tarczycą i znerwicowanych. Przyczyną może być
też intensywny wysiłek fizyczny
szczególnie w ciepłe dni. Bardzo
często takie dolegliwości odczuwają również palacze. Sztywnienie łydki może się też pojawić w
nocy podczas, gdy nieświadomie
uciśniemy nerw.
Jak się przed tym ustrzec? W
przypadku skurczy, które pojawiają się w nocy, warto przed
snem wykonać kilka ćwiczeń
rozciągających mięśnie. W tym
celu należy stanąć w odległości
około pół metra od ściany i naciskać na nią, zwracając uwagę
aby stopy mocno przywierały
do podłogi. Wówczas będzie odczuwalne rozciąganie się mięśni
łydek. W takiej pozycji wskazane
jest pozostanie na około 10 – 20
sekund. Ćwiczenie należy wykonywać każdego dnia przez okres
kilku tygodni.
Do tego należy stosować odpowiednią dietę. Należy wypijać
około 1,5 litra wody dziennie i
zadbać o dostateczną ilość magnezu w organizmie jedząc kiełki
pszenicy, otręby, siemię lniane,
orzechy, ryż i ryby oraz pijąc kakao. Należy też jeść dużo wapnia,

od pięty. Pomóc może też ciepły
kompres lub gorący prysznic, a
także rzucenie palenia.

którego z kolei można znaleźć w
mleku, serach, jogurcie, ciemnozielonych warzywach liściastych i
konserwach rybnych. Dobrze jest
też pić trzy razy dziennie napar z
miłorzębu.
W większości przypadków
skurcz przechodzi po kilku minutach. Aby ból ustąpił należy masować mięsień łydki. Należy to zrobić najlepiej na siedząco opierając
nogę na pięcie i unosząc palce ku
górze. Ulgę może też przynieść
rozciąganie mięśnia stając na
palcach stóp i powoli obniżając
piętę, lub chodząc stawiając kroki

Kiedy należy udać się do
lekarza
G d y p ow t a r z a j ą c e
się skurcze prowadzą do
zmęczenia lub kłopotów
ze snem.
Gdy po skurczu nadal
utrzymuje się silny ból.
Gdy ma się wrażenie,
że skurcz ma związek z
przyjmowanymi lekami.
Fot. Arwenaa
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TEL. 504-018-881
UL. Kiepury 57
Jelenia Góra

www.slimstudio.com.pl

STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI
Pierwsza wizyta GRATIS!

A
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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

"650,0.*4

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

00

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN

êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrjqulêêjlu
¾êjz{vêêê¾êwyqltuplêê¾ê~nvkuplêê¾êwy{|supl

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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Juniorki blisko czołówki

FOT. ARCHIWUM DOMOWE

Nasz człowiek na paraolimpiadzie

„Jedynka” górą
W Jeleniej Górze zakończył się
turniej piłki ręcznej szkół gimnazjalnych. Rywalizację chłopców
wygrało Gimnazjum nr 1, które
przegrało tylko jeden mecz z Gimnazjum nr 4. Panowie z czwórki
nie powtórzyli sukcesu koleżanek,
które wygrały rywalizację dziewcząt, ale zajęli miejsce na podium,
byli trzeci. Na drugim miejscu
znalazło się Gimnazjum nr 3,
które tak jak zwycięzcy przegrało
tylko jeden mecz, ale miało gorszy
stosunek bramek.
Gimnazjum nr 1 zagrało w
składzie: Kluk Paweł, Mazur Paweł,
Adamowicz Damian, Oszkiel Mateusz, Dąbrowski Piotr, Fidyt Filip,
Potocki Emil, Assi Dawid, Krzysztoń Sergiusz, Drąg Kamil, Nadolski
Bartek, Piwko Daniel Kijan Seweryn, KraTabela:
jewski Kac1. Gimnazjum nr 1 10pkt per.
Opiek u2. Gimnazjum nr3 10pkt
3. Gimnazjum nr4 8pkt n e m z e 4. Gimnazjum/ZSRZA 4pkt społu jest
5. Gimnazjum nr2 4pkt Katarzyna
6. Gimnazjum/ZSLiZ 4pkt Czekańska.
(arec)
7. Gimnazjum/ZSO 2pkt

Finepharm Jelenia Góra zajął piąte miejsce w turnieju
finałowym o Mistrzostwo Polski juniorek w
piłce ręcznej.

Niemal dwa tygodnie po
zakończeniu sportowej rywalizacji na Igrzyskach
Olimpijskich w Vancouver
walkę o medale rozpoczynają paraolimpijczycy.

Jarosław Rola jest wielokrotnym
mistrzem Polski w slalomie oraz
slalomie gigancie. Reprezentował
nasz kraj na Paraolimpiadzie w
Turynie.
Rywalizację paraolimpijczyków
będzie można śledzić na kanale
Eurosport oraz w Kronice ParaNaszą Kadrę Narodową na Para- olimpijskiej po głównym wydaniu
olimpiadzie w Vancouver reprezen- Wiadomości.
tuje m.in. Jarosław Rola, narciarz
(arec)
alpejski mieszkający w Miłkowie.
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Fot. R. Ignaciak

z Beskidem
Nowy Sącz
2 9 : 3 4 . Po mimo trzech
porażek zespół
zdołał się podnieść
i w meczu półfinałowym turnieju
jeleniogórzanki
pokonały po dwóch
dogrywkach gospodarza imprezy KSS Kielce
33:31.
Mistrzem Polski
został zespół Truso Elbląg, który pokonał w
finale Ruch Chorzów
26:25

Podopieczne Mirosława Urama
w decydującym meczu pokonały
w sobotę Wilanowię Warszawa.
Do przerwy było 15:13 dla jeleniogórzanek. Finepharm rozpoczął
od prowadzenia i przez cały mecz
kontrolował wynik. Około 50 minuty było już 25:20 dla zespołu z
Jeleniej Góry, ale Wilanowia zdołała
zmniejszyć straty i mecz zakończył
się rezultatem 30:28.
Wcześniej w fazie grupowej
turnieju finałowego Finepharm
przegrał wszystkie trzy mecze.
Rozpoczęły od pechowej porażki z
Sośnicą Gliwice 32:33. Kolejnym
rywalem był późniejszy zdobywca
tytułu mistrzowskiego Truso Elbląg. Tym razem jeleniogórzanki
przegrały 32:35. Na koniec zmagań
grupowych Finepharm przegrał

(arec)

A

MKS Finepharm Jelenia Góra – UKS Wilanowia Warszawa 30:28 (15:13)
Finepharm: Bieńko 7, Bielecka 5, Demuth, Konarzewska 2, Kosmala, Latuszek 5, Murczak, Pałysa, Pawliszak 7, Sawicka 4

KPR bez punktów we Wrocławiu
wianki zdołały wyrównać. Później
gra w wykonaniu KPR-u układała
się gorzej. AZS AWF wykorzystał
słabszą dyspozycję obrony w tej
części meczu. Akademiczki z Wrocławia oddały kilka celnych rzutów z
drugiej linii. O ostatecznym wyniku
przesądził także brak skuteczności
w ataku zespołu jeleniogórskiego w
ostatnich minutach spotkania.
– Mecz był wyrównany. Dopiero
końcówka zadecydowała o końcowym rezultacie – powiedziała Dila
Samadowa.

– W pierwszej połowie gra funkcjonowała bardzo dobrze zarówno
w obronie jak i w ataku – powiedziała po meczu Dila Samadowa. Do
przerwy jeleniogórzanki prowadziły
14:11. Około 40 minuty wrocłaR

E

K

L

A

M

Fot. R. Ignaciak

Piłkarki ręczne KPR-u Jelenia Góra przegrały w pierwszym
meczu trzeciej rundy rozgrywek z najsilniejszym z rywali w
walce o utrzymanie w ekstraklasie. AZS AWF Wrocław okazał się lepszy na własnym parkiecie, zwyciężając 28:24.

A

W drugim z rozgrywanym dziś spotkań
zespołów walczących o
utrzymanie w ekstraklasie SPR Olkusz pokonał
KSS Kielce 23:21.

(arec)
R

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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A

SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!

AZS AWF Wrocław – KPR Jelenia Góra
28:24 (11:14)

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
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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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
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SŁOWACY NAJLEPSI W ROGATEJ SANNIE
W minioną sobotę odbył się XI Międzynarodowy Zjazd Saniami
Rogatymi, impreza organizowana przez gminę Kowary. W
tym roku zawody zostały poszerzone o rozgrywki Ligi Sań
Rogatych.
rencjach jak piłowanie pieńka.
Oceniane były również najbardziej oryginalne stroje.
W Międzynarodowym Zjeździe
Saniami Rogatymi najlepsi oka-

Fot. J. Kunikowski

W zawodach wzięło udział ponad sto dwuosobowych zespołów.
Oprócz wyścigów na saniach
rogatych uczestnicy brali także
udział w dodatkowych konku-

zali się Słowacy – Josef Genda
i Lubomir Stieranka. Za nimi
uplasowały się dwie załogi czeskie. Drugie miejsce na podium
przypadło w udziale Dawidowi
Mleinkovi i Radce Mleinkovej.
Trzeci byli Josef Tyls i Jousa
Prokop.
Zostali także wyłonieni Mistrzowie Polski. Pierwsze miejsce
na podium zajęli Barbara Cygoń i
Jakub Pawłowski. Na drugim znaleźli się Agnieszka Orlik i Romuald Rynkiewicz. Brąz przypadł w
udziale Adamowi i Zbigniewowi
Sobierajskim.
Agnieszka Orlik i Romuald
Rynkiewicz oprócz srebra Mistrzostw Polski zostali także
Mistrzami Ligi Sań Rogatych,
cyklu cotygodniowych zjazdów
na saniach. Za nimi znaleźli się
Adam i Zbigniew Sobierajscy oraz
Piotr i Marek Młodawscy.

MKS 11 w Berlinie
Prestiżowe Międzynarodowe Zawody Pływackie ,,ISM Berlin
2010” na pływalni olimpijskiej 50m odbyły się w pierwszy
weekend marca w Berlinie.
W zawodach wzięło udział ponad
2000 zawodników z 20 krajów. Startowali zawodnicy kadr narodowych,
uczestnicy Olimpiady w Pekinie,
mistrzowie i rekordziści świata. Nie
zawiodła Karina Włostowska z MKS
11, która wyrównała swoje życiowe
czasy trzykrotnie występując w
finałach open. Na dystansie 50m
stylem dowolnym uzyskała wynik
27, 32, zajmując 6 miejsce. Pierwsza
była Niemka Dorota Brandt z czasem

Maraton Karkonoski, zwany także biegiem dla twardzieli, bije wszelkie rekordy popularności.
Trzystu zawodników zgłosiło swoją chęć wzięcia udziału w tych ekstremalnie trudnych zawodach,
które odbędą się latem.
Organizatorzy zwiększyli ubiegłoroczny limit zawodników z 200
do 300 osób. Mimo to lista startujących zapełniła się w
błyskawicznym
tempie. Każdy
z uczestników
będzie miał do
p o ko n a n i a 4 2
km 195 metrów
po ekstremalnie
tr udnej trasie
grzbietem Karkonoszy, ze Szrenicy na Śnieżkę i
z powrotem.
Pozostała
tylko możliwość
dostania się na
listę rezerwową,
ale tylko dla tych

(arec)

Hamulcowy to jest to!
Z Vancouver wrócił ostatni
z jeleniogórskich olimpijczyków, bobsleista Paweł
Mróz. Ciepliczanin w rozmowie z Jelonką opowiedział o roli hamulcowego
w bobslejach, a także o swoich startach na Igrzyskach
w Vancouver.

To jest jazda!
Paweł Mróz: – Jestem zawodnikiem
hamulcowym. Przed startem muszę
odpowiednio ustawić bobslej na lodzie.
Cały start wygląda następująco. Włącza
się czas. Mamy 60 sekund na start.
Wkładamy bobsleja na lód, zawodnicy
boczni otwierają pchacze. Dawid wydaje
komendę i zagrzewamy się walki okrzykiem „Hej!”. Ja ustawiam odpowiednio
bobsleja, przyjmuje pozycję i mówię
„gotów”. Boczni zajmują pozycję, Dawid
zaczyna odliczać i na „trzy” uderzamy. Po uderzeniu bobsleja zaczyna się
pchanie przez około 30 do 40 metrów.
Pierwszy wskakuje pilot i po kolei boczni
zawodnicy, ja wskakuję na końcu, dopychając jeszcze bobslej przy 40 km/h
i zamykam pchacze. Po przekroczeniu
mety AM dwie wajchy, które zaciągam.
Wówczas wychodzi grzebień, który wbija
się w lód i bobslej hamuje. Bardzo lubię
funkcję hamulcowego, mam trochę więcej
elementów do wykonania.

Jelonka: – Na Igrzyskach w
Vancouver w rywalizacji bobslejowych czwórek zajęliście
14 miejsce. Na jaką pozycję
liczyliście przed startem?
Paweł Mróz: – Mieliśmy nadzieję
na 10 miejsce. Jeżeli chodzi o pchanie było nienajgorzej. Mieliśmy
cztery równe przejazdy. Myślę, że
zarówno pchanie jak i jazda pilota
były w porządku. Zawiodły płozy.
Na tych samych płozach jeździliśmy na treningach i osiągaliśmy
bardzo dobre rezultaty, ale wtedy
były inne warunki atmosferyczne.
Temperatura lodu i temperatura
powietrza były na minusie. W dniu
startu warunki się zmieniły. Tempe-

ratura była dodatnia, zaczął padać
śnieg i lód był miękki. My niestety
nie mamy płóz na taką pogodę. Te
płozy, które mamy są przeznaczone
do jazdy na zimnym lodzie. Przez
to, że nie mamy toru nie możemy
testować nowych płóz. Niemcy
mają kilka torów i mogą swobodnie
sprawdzać jakie płozy do jazdy
w jakich warunkach się najlepiej
nadają. My jadąc za granicę możemy oddać dwa ślizgi. Niestety nie
mamy gdzie trenować, wszędzie
jesteśmy tylko gośćmi. Niestety
wszystko rozbija się o pieniądze.
My zrozumieliśmy jak wiele, jeżeli
chodzi o sprzęt, brakuje nam do
najlepszych.

W ramach II Maratonu Karkonoskiego
odbędą się Mistrzostwa Polski w Długodystansowym Biegu Górskim. Obie imprezy
zaplanowano na 7 sierpnia 2010 r., bez
względu na warunki pogodowe.

Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek Jeleniogórskiej Ligi Piłki
Siatkowej Amatorów. Liderem został klub TKKF „Orle”.
W czwartej kolejce najciekawiej zapowiadała się
walka Politechniki
z Uniwersytetem
E ko n o m i c z ny m .
Pierwszego seta
wygrał Uniwersytet, ale dwa kolejne należały do Politechniki. Czwarty set ponownie
wygrał Uniwersytet i o końcowym

25,29 s. Również szóste miejsce przypadło Karinie na dystansie 100m
stylem dowolnym. Jej czas wyniósł
58,95 s. Zwyciężyła ponownie Dorota Brandt z czasem 56,25 s. W kolejnym finale open Karina Włostowska
zajęła 5 miejsce na dystansie 100m
stylem motylkowym, uzyskując
wynik 1,04,66 minuty.

osób, które wpłaciły już wpisowe pobliżu Karkonoszy, ale są też
(100 zł) i przekroczyły limit startu- mieszkańcy wielu miast w Poljących. Większość zapisanych osób sce.
należy do różnych klubów sporto(Karolina)
wych, zgłosili się także tzw. zwykli
zawodnicy. Niektórzy uczestnicy
mieszkają w

ORLE LIDEREM

Fot. Konrad Żurawski

(arec)

Ekstremalnie, czyli popularnie

Fot. Archiwum
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rezultacie zadecydował tie break.
Lepsza okazał się Politechnika,
która wygrała 15:13.
Derbami można nazwać mecz
TKKF „Orle” z TKKF „Orle” Gogaras. Lepszy okazał się faworyt,
k t ó r y u m o c n i ł s i ę n a fot e l u
lidera. Pierwsze punkty w rozgr ywk ach zdobyło Kolegium
Karkonoskie.

Tabela:
1.TKKF „Orle”
2.Politechnika
3.Uniwersytet
4.Janowice Wielkie
5.TKKF „Orle” Gogaras
6.Kolegium Karkonoskie I WF

13pkt
10pkt
10pkt
7pkt
3pkt
2pkt

(arec)

ROZMOWA Z PAWŁEM MROZEM

– Jak ocenisz tor w Whistler,
na którym startowaliście? W
rywalizacji bobslejów było
kilka wywrotek, nawet doświadczonych drużyn. Był tragiczny
zjazd gruzińskiego saneczkarza.
Ten tor ma wadę konstrukcyjną,
która polega na tym, że jest za
szybki. Gdyby było wolniej zupełnie
inaczej by się jechało. Przy prędkości 150 km/h pilot ma bardzo
mało czasu na reakcję. W Whistler
cała zabawa zaczynała się przy jedenastym wirażu. Wtedy prędkość
była największa i z jednego wirażu
wjeżdżało się w następny. Ja nie
wiem jak to Dawid robił. Wtedy pilot nie ma
czasu na myślenie, wszystko
odbywało się
odruchowo.
– Czy się
baliście?
Nie, ja się nie
bałem. Wiedziałem po co jadę.
Chciałem dążyć
do celu jaki sobie założyłem.
Wiadomo, że
wszystkimi
wstrząsnął
wypadek Gruzina, ale ja nie
mogłem o tym
myśleć. Przyjechałem po to

żeby walczyć i co by się nie zdarzyło
musiałem się skupić na tym żeby
dobrze pchać, żeby szybko biec i dobrze reprezentować nasz kraj. O to
w tym wszystkim chodzi. Musiałem
skupić się na tych elementach, które
miałem wykonać.
– Jak to było z noszeniem
waszego boba? Rzeczywiście nie
miał kto go nieść i w końcu musiał pomóc prezes Nurowski?
Przed Igrzyskami odrzucono
nam zawodnika rezerwowego i
mechanika. Trener bardzo się starał żeby wszystko było jak należy.
Ostatecznie rezerwowy i mechanik
pojechali, ale musieli mieszkać poza
wioską. Okazało się jednak, że nie
ma nikogo do noszenia boba. My nie
mogliśmy go wnieść. Nie mogliśmy
sobie pozwolić na utratę koncentracji i sił. W końcu nie wiem, jak to się
skończyło, ale wiem, że przyjechał
prezes Nurowski i że jeszcze kogoś
ze sobą wziął.
– A jak to wygląda w innych
ekipach? Czy te zespoły maja
kogoś kto odpowiada za noszenie boba?
Na Pucharach Świata przy sprzęcie robimy to tylko my. Wszystko
dokręcamy, przynosimy boba na
lód. W innych ekipach są mechanicy, fizjoterapeuci, psychologowie i
oni przeważnie noszą boba.
– Zawodników rozpychających przeważnie rekrutuje się
wśród lekkoatletów. Wiem, że
trenowałeś wcześniej sanki, czy

jeszcze jakąś dyscyplinę sportu
zdarzyło ci się uprawiać?
Kiedy byłem w szkole brałem
udział we wszystkich możliwych
zawodach sportowych, na różnych
szczeblach rozgrywek. Uprawiałem
także lekkoatletykę. Biegałem na
100 metrów, osiągałem dobre rezultaty na 300 metrów. Przed Igrzyskami kiedy trzeba było wybrać kadrę,
która pojedzie do Vancouver braliśmy udział w specjalnych testach.
Były robione pomiary i okazało się,
że wygrałem z Marcinem Płachetą.
Była to dla mnie trudna sytuacja
bo z Marcinem bardzo się zżyliśmy.
Jest to człowiek do którego mam
ogromny autorytet. Młodzieżowy
Mistrz Europy w sztafecie 4×100
metrów, startował na Igrzyskach w
Turynie, był szybszy na 60 metrów
od Marcina Urbasia. Wtedy zrozumiałem jak wielki postęp zrobiłem
w ciągu tych dwóch lat treningów,
ale nie czułem aż takiej satysfakcji.
Głupio się czułem, że on nie jedzie
do Vancouver. No ale takie decyzje
też przychodzą.
Wróciłeś z Vancouver. Jak
teraz będzie wyglądała twoja
najbliższa przyszłość?
Teraz mam krótki czas wolny.
Wszystko się rozstrzygnie w kwietniu, kiedy Ministerstwo zadecyduje,
czy zatwierdzać bobsleje, czy nie
zatwierdzać.

Rozmawiał:
Arkadiusz Rec
FOT. ARCHIWUM
DOMOWE

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

THE ANALOGS – “Taniec
Cieni”
wydawnictwo: Jimmy
Jazz Records

miały być tradycyjnym punk rockiem. Po przygotowaniu muzyki
do kilku piosenek rozpoczęły się
poszukiwania wokalisty. Niezwykłe były okoliczności nagrania
pierwszego albumu. W weekend
weszły do studia dwa zespoły: The
Analogs i Dr.Cycos. Pierwszego
dnia nagrano muzykę na płyty
obydwu grup, a dwa następne
dni zostawiono na wokale i mik-

Początek zespołu datuje się
od wiosny 1995 roku, kiedy to
członkowie legendarnej grupy
Dr. Cycos rozpoczęli pracę nad
piosenkami, które w założeniu

Dania wśród secesji

sy. Wiosną 1996 roku ukazał się
na kasecie debiutancki materiał
zespołu nakładem wytwór ni
Rock”N’Roller, który otrzymał
tytuł „Oi, Młodzież” z brzydką
okładką.
Nie przeszkodziło to jednak
dobrej sprzedaży płyty. Utwory
z niej są do dziś stałym punktem koncertów zespołu. Grupę
obecnie tworzą: Dominik Pyrzy-

na (śpiew), Jakub
K r awc z y k ( g i t a ra), Tomasz Majorek(bas), Paweł
Czekala (gitara) i Marcin Grzelak
(perkusja). Grupa nagrała 11
płyt. Najnowsza nosi tytuł „Taniec
cieni” i zawiera 13 utworów będących odbiciem wczesnego punk
rocka z elementami ska. Przewrotni są nie tylko muzycznie,

15 marca 2010 r.
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POP ROCK & JAZZ

W diagramie nie występuje samogłoska A. Litery z pól ponumerowanych
w prawym dolnym rogu, napisane
kolejno od 1 do 28, utworzą rozwiązanie – przysłowie greckie

ale i tekstowo stosując w swojej
formie przekazu dosłowności.
Krążek zamyka dość kontrowersyjny w swojej wymowie utwór
„Plastikowy Jezus”.

Andrzej Patlewicz

pizza za krzyówkę

Poziomo:
1)
7)
8)
9)
10)
13)

anatomiczna kładka.
zieleni się pod skocznią.
Czesław Wydrzycki.
zażywana w wannie.
przyjęcie z oczepinami.
wyeliminowanie przeciwników przy pomocy arszeniku.
17) jaszczurka z przylgami.
18) marynowany lub do cerowania.
19) okulary jednego z beatlesów.
20) hrabina grana przez J. Barańską.
21) sąsiad Boczka i Paździocha.
25) 60 centurii.
28) bywał w saloonach.
29) państwo z landami.
30) taniec przy akompaniamencie kastanietów.
31) strachajło, cykor.

Hotel Pod Różami w Cieplicach kojarzy się ze znanym przebojem „Pamiętasz, była jesień”, o staruszku portierze, co dzierżył
klucz do pokoju nr osiem. Do dziś pierwszeństwo do zajęcia
tego numeru mają zakochane pary, a kuchnia tej placówki ceni
podniebienia smakoszy.

Jagodzianki
5 dag drożdży; 1/2 szklanki cukru; 1 szklanka mleka, 5 szklanek
mąki, 3 jajka, 1/2 kostki masła;
szczypta soli. Nadzienie: 1-2 szklanki
jagód; 1/2 szklanki cukru, 2 łyżeczki
mąki ziemniaczanej, olej do posmarowania blachy.
Drożdże rozetrzyj z łyżką cukru
i mlekiem. Posyp kilkoma łyżkami
mąki i odstaw w ciepłe miejsce.
Dodaj jajka utarte z resztą cukru,
pozostałą przesianą mąkę, stopione
i lekko przestudzone masło oraz
sól. Ciasto wyrabiaj co najmniej
pół godziny. Przykryj ściereczką i
odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Nagrzej piekarnik do 175°C.
Wymieszaj jagody z cukrem i mąką
ziemniaczaną. Ciasto rozwałkuj
i pokrój na kwadraty. Nakładaj
nadzienie i starannie zlepiaj brzegi. Ułóż na natłuszczonej olejem
blasze i ponownie odstaw w ciepłe
miejsce. Posmaruj jajkiem i wstaw
do nagrzanego piekarnika. Piecz
15-20 minut.

Przez wystrój wnętrza do serca,
a i zmysły smaku pod urokiem
całości zostaną. Z wizyty „Pod
Różami” na pewno nie wyjdziemy
głodni. Ciało nakarmimy choćby
szparagami i krewetkami w sosie o
składzie zagadkowym, ale smaku
przednim. Po zupie cebulowej nie

(tejo)
Pionowo:

okiem satyryka

UŚMIECHNIJ SIĘ

- Ile pani zarabiała w poprzednim zakładzie?
- Tysiąc złotych.
- Jaka jest różnica między blon- To ja z przyjemnością dam pani
dynką atrakcyjną seksualnie, a tysiąc dwieście.
nieatrakcyjną?
- Z przyjemnością, panie dyrek- Mniej więcej kilka setek wód- torze, to ja miałam dwa tysiące!
ki.
W dowód przyjaźni Bush z PuDyrektor przyjmuje do pracy tinem zamienili się sekretarkami.
sekretarkę:
Po jakimś czasie sekretarka Busha

POP ROCK & JAZZ
IOWA SUPER SOCCER –
„Stories Without Happy
Ending”
wydawnictwo: Gusstaff
Records

będzie sensacji trawiennych, a
dopełnieniem posiłku będzie deser
w sam raz: mokry tort, lekki i nie
za słodki, zgodnie z trendy nowoczesnego cukiernictwa.
Miłośnicy antyków mogą napatrzeć się na piękne, secesyjne wnętrze. A w kredensie – prawdziwy
rarytas: poniemiecka zastawa na
srebrne gody. Smacznego!

Mysłowic wydał swoją debiutancką płytę, którą zapamiętało
wielu młodych ludzi. Iowa Super
Soccer zyskali sympatię wielu
fanów, także dzięki świetnym,
pełnym niesamowitej atmosfery
koncertom.
Prawie dwa lata temu nieznany
Zespół zaliczył tak ważne feprawie nikomu młody zespół z stiwale jak: OpenAir, Globaltica,

telefonuje do niego z Rosji.
- Szefie, ja tutaj nie wytrzymam.
Kazano mi związać włosy, założyć
stanik i podłużyć spódnicę.
Wkrótce do Putina telefonuje ze
Stanów jego sekretarka.
- Szefie, ja tutaj nie wytrzymam!
Kazano mi rozpuścić włosy, zdjąć
stanik i tak skrócić spódnicę, że
lada moment będzie mi widać
kaburę i jaja.

2) uszkodzenie tynku ze ściany.
3) Shirley, cudowne dziecko Hollywoodu lat 30-tych.
4) przyścienna lampa.
5) harakiri.
6) stroikowe lub przy rowerze.
10) żarzący się kawałek.
11) lekkie podsmażanie cebuli.
12) ... Podbipięta.
14) rozgromienie nieprzyjaciela.
15) wystąpił jako Maciek Chełmicki w
„Popiele i diamencie” A. Wajdy.
16) wzgórze Rzymu ze Złotym Domem Nerona.
22) obrońca doktryny.
23) odcinek trasy pokonywany z
rowerem na ramieniu.
24) wśród biżuterii.
26) pierworodny.
27) „Trzeci …”, serial M. Dejczera.
- Powiedz, jaka jest ta Twoja
Dyrektor do sekretarki:
sekretarka?
Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że
Na to on odpowiada:
- O czym pani teraz myśli, pani
- Taka jak każda, no co ci mam szukamy nocnego stróża?
Sylwio?
- Dałam.
- O tym samym co pan, panie powiedzieć?
- I jaki efekt?
Pada następne pytanie:
dyrektorze.
- Natychmiastowy... Ostatniej
- No, ale coś bliższego możesz o
- Och, świntuszka z pani!
nocy okradli nasz magazyn.
niej powiedzieć?
- Jeżeli chodzi o fachowość,
Nowy dyrektor przejmuje obowiązki od swojego poprzednika to dupa, lecz jako „dupa” to fachowiec
i pyta go:
Ars Cameralis czy Off. Zostali
też laureatami hiszpańskiego
festiwalu Pop Art. w kategorii
„Objawienie Europejskie”. Z
tej okazji zagrali w 2009 roku
krótki koncert w Caceras.
Ich najnowsza płyta „Stories
Without Happy Ending” t o
dr ugi krążek w dyskografii
zespołu, który jest połączeniem
wokali rodem z The Walkabouts

i Cowboy Junkies, melodyjnych
prost ych kompozycji przypominających 10 000 Maniacs,
Sophie Zelmani, The Sundays,
czy zespołów kultowej wytworni
Sarah Records.
Zmiany personalne w zespole
odświeżyły brzmienie, sprawiając, że tych 12 piosenek tworzy
przyjemną atmosferę, której brakuje w dzisiejszych produkcjach

przepełnionych technicznymi
nowościami. Płytę od pewnego
czasu promuje piosenka „My
World”. Muzycy na tej płycie pokazują wyraźnie, że inspirują się
amerykańską sceną niezależną.
Ich brzmienie można określić
jako indie pop.

Andrzej Patlewicz
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2010/03/05 - 0.15 - 2010/03/12 - 15.30
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 150, OGŁOSZEŃ 850
PRACA
DAM PRACĘ

12 osób zatrudnimy - min średnie, do 30 lat,
prawo jazdy mile widziane. Obsługa klienta i
dział techniczny - Cyfra + - 512 024 421

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

AGENT d/s odszkodowań - praca dodatkowa
- prowizja! Zatrudnimy osoby w szczególności:
Świerzawa, Marciszów, Janowice Wielkie.
CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.
pl - 501 039 202

PRACA od zaraz na stałe lub dodatkowa,
wysokie zarobki - 664 863 800

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

ADRESOWANIE kopert - nie narobisz się,
a zarobisz, wynagrodzenie 1200 + premie
- info bezpłatne - 694 140 197

AGENT ubezpieczeniowy - międzynarodowa
ﬁrma ﬁnansowa w związku z dynamicznym
rozwojem sieci sprzedaży poszukuje osób na
stanowisko Przedstawiciela Ubezpieczeniowo
- Finansowego. CV na adres rekrutacja.puf@
gmail.com - 508 265 360

KONSULTANT/KA FM GROUP - zadzwoń
koniecznie! Odpowiedniki znanych perfum, środki czystości, MAKE UP, niebawem kosmetyka samochodowa. Dobry
zarobek - 511 022 781
SZUKAM osoby chętnej do udzielenia
korepetycji z chemii - 695 435 008

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.

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

CIEKAWA oferta - ludzie nie mają czasu
zarabiać pieniędzy, ponieważ muszą chodzić
do pracy - jeśli chcesz to zmienić zadzwoń 602 452 578

AGENTÓW - Firma Temida poszukuje do
współpracy otwartych osób na stanowisko
przedstawiciela, agenta do spraw odszkodowawczych, wysokie prowizje, profesjonalne
szkolenia. - 509 029 334

DHL Express - kurier - wymagania: własna
działalność gospodarcza, auto do 3,5t zabudowa kontener 8 palet z windą, wiek max 5
lat, niekaralność, doświadczenie jako kurier
będzie dodatkowym atutem - 608 006 537

ALLIANZ - doradca - wysokie prowizje,
stabilna praca, profesjonalne szkolenia,
możliwość rozwoju, miła atmosfera. CV prosimy przesyłać na e-mail: sylwia.rehlis@port.
allianz.pl. - 791 075 385

DJ - dam pracę - do organizowania letnich
imprez email:zlotypr@op.pl - 601 347 870

ANGLIA, szwaczki - 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 - 075 647 44 02

DLA dobrego fryzjera/ki - Doskonale prosperujący salon poszukuje fryzjerów z doświadczeniem do pracy w Jeleniej Górze. Umowa
o pracę, szkolenia dla wszystkich. - 602
393 741

AVON - przyjdź do biura - zostań konsultantką
Avon zarabiaj do 40% ze swojej sprzedaży
prezenty na start min. torebka Bałtyckiego - to
naprawdę się opłaca - 667 268 964
BARMAN - kelner - Hotel Szrenica zatrudni wymagane doświadczenie - 75 717 35 99
BĄDŹ konsultantką Fm Group - perfumy,
środki czystości i kosmetyka dla Pań. Dobry
upust, dodatkowe premie, udana współpraca.
Zadzwoń i dowiedz się więcej - 511 022 781
BEZROBOTNYCH od zaraz - mężczyźni,
do 30 lat, od 1700 netto. firma handlowo
usługowa - Cyfra + - 501 665 790
C# 3.0 dla .NET 3.5 - zatrudnimy osoby z
doświadczeniem w programowaniu - 75
64 22 250

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.

DLA atrakcyjnej - aparycja kreatywność,
język angielski hostessa_pl@yahoo.com 661 918 017

DO biura - Nieruchomości „Żebrowscy” zatrudnimy osoby kreatywne. Kontakt wyłącznie
drogą elektroniczną – CV - adres: biuro@
zebrowscy.com.pl - 505 074 854
DO myjni samochodowej - zatrudnię pracownika na myjnie samochodową. Wymagane
doświadczenie. Praca stała - 607 799 449
DO projektowania stron - zatrudnimy osoby
do tworzenia stron internetowych, wymagana
znajomość obsługi PhotoShop, języka PHP,
java script - 75 64 22 250
DODATKOWA, w domu - praca w marketingu
internetowym przy obsłudze e-maili. Jesteś
szefem sam dla siebie! O więcej informacji
pisać na: emarketing-praca@wp.pl
DORADCÓW ﬁnansowych - Proﬁt zatrudni
doradców finansowych. Bardzo wysokie
prowizje. CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@
proﬁty.com.pl
DUŻE zarobki - zatrudnię dystrybutorów
lub osoby bez doświadczenia, zapewnię
darmowe szkolenie, poprowadzę przez
pierwsze miesiące oraz pomogę w rejestracji - 721 396 723
EKSPEDIENTKA - Firma zatrudni ekspedientkę na stoisko z elektronicznymi papierosami na pasażu w TESCO. CV proszę
składać na e-maila: Cytrnka33@interia.pl EXCLUSIV salon - fryzjerka - poszukujemy
fryzjerki do bardzo dobrego salonu w centrum Jeleniej Góry. Gwarantujemy bardzo
dobre warunki. Taka szansa zdarza się
raz... - 609 341 741
FRYZJER-KA z wysokimi kwaliﬁkacjami
dogodne warunki praca stała, etat, dużo
klienteli, kursantom i stylistom dziękuję,
praca w zespole doświadczonej kadry
zawodowej - 508 176 215
FRYZJERKA/FRYZJER - w centrum Jeleniej Góry - 667 556 889
HOLANDIA - praca dla kobiet do 30 lat.
Zapraszamy do biura w g.8-16, ALMA VAR,
K. Miarki 52 - 075 647 44 02
HOSTESSY - praca na promocjach.
Wymagania: aktualna książeczka sanitarnoepidemiologiczna, ukończone 18 lat. Mile
widziane doświadczenie. Zgłoszenia proszę
przysyłać na adres nesa@o2.pl
HOSTESSY - praca w weekendy na promocjach. Wymagana aktualna książeczka
sanepidu. Zainteresowane osoby proszę o
przesłanie CV na adres jolantka75@o2.pl
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
HYDRAULIK w Holandii - poszukujemy
doświadczonego hydraulika ze znajomością
j. angielskiego i prawem jazdy. Zapraszamy
do biura ALMA VAR, Jelenia Góra, K. Miarki
52, tel. 75 647 44 02, g. 8 - 16
INSTALACJA gazowa - zlecę wyspawanie
pionów instalacji gazowej do 16 gazomierzy
w budynku mieszkalnym - 791 729 996
KARPACZ - gotowanie - do gotowania
samodzielną Panią do ośrodka na 50 os.
- 75 7 619 415

KARPACZ sprzedawca - zatrudnię na stoisko
z pamiątkami - pełny etat - 600 029 757
KARPACZ sprzedawca - zatrudnię na stoisko
z pamiątkami - pełny etat, wymagana dyspozycyjność - 728 622 013
KASJER - sprzedawca - praca w sklepie spożywczym w Jeleniej Górze - 512 046 062
KELNERKA - zatrudnię osobę dyspozycyjną
( praca w tygodniu i weekendy) do pracy w
kawiarni w Jeleniej Górze. CV na duetcafe@
op.pl - 604 351 342

KROJCZY i szwaczka - zatrudnię doświadczonego krojczego do skóry oraz szwaczkę
- Gryfów Śląski - 797 122 966
KUCHARZ - pomoc kuchenna - Hotel w Karpaczu zatrudni za stałe kucharza oraz pomoc
kuchenna od zaraz - 721 483 350
KUCHARZ Karpacz - zatrudnię samodzielnego kucharza/kucharkę bez nałogów do
ośrodka wczasowego w Karpaczu Górnym
- 693 458 689

KIEROWCA - praca dla kierowcy od zaraz
- 516 125 311

KUCHARZ Szklarska Poręba - Hotel Szrenica
zatrudni kucharza z doświadczeniem - 757
173 599

KIEROWCA - trasy międzynarodowe, prawo
jazdy C + E, karta kierowcy, kurs na przewóz
rzeczy, badanie psychologiczne, niekaralność,
dyspozycyjność, system pracy 3/1, proszę o
CV e-mailem - phuwtg@interia.pl

LUTOWANIE - praca Holandia - poszukujemy osobę z doświadczeniem w lutowaniu
i znajomością j. angielskiego. ALMA VAR,
Jelenia Góra, K. Miarki 52, 75 647 44 02 075 647 44 02

KIEROWCA autobusu - ﬁrma transportowa
zatrudni kierowcę z aktualnymi badaniami i
kartą kierowcy - 693 960 201

MALARZ - szpachlarz - praca w Warszawie
z wyżywieniem i z zakwaterowaniem stawka
wyjściowa od 12 zł netto. Wyjazd wtorek 782 585 128

KIEROWNIK - reprezentant - praca w branży
ﬁnansowej - dystrybucja produktów ﬁnansowych. Wymagana wykształcenie średnie,
prawo jazdy kat. B – niekaralność CV proszę
przesłać na adres: rekrutacjajg.hmi@gmail.
com - 793 283 056
KONSULTANTKA Avon - Firma Avon 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
KOSMETYCZKA - zatrudnię kosmetyczkę po
szkole - 697 232 114
KOSTKA granitowa - poszukuję osób do
położenia kostki granitowej na podjeździe,
ok. 70 m/2. Kostka 7/9 cm. Oferty z ceną z
materiałem i bez proszę kierować na adres
dorothy61@wp.pl
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
KRAWCOWA - szycie dekoracji okiennych
- 781 992 116

MALARZE Holandia - malowanie okien i drzwi
- praca w Doesborg. Tylko osoby z Jeleniej
Góry i Sobieszowa - 695 512 488
MANAGER recepcji - Hotel Pałac Staniszów
zatrudni managera recepcji. Wymagana znajomość j. niemieckiego oraz doświadczenie
na podobnym stanowisku. Oferty prosimy
kierować: agatarome@palacstaniszow.pl 605 107 326
MARKETING - oferta dla 2-ch konsultantów i
managera. Branża XXI wieku. Osoby ambitne,
kreatywne, otwarte na nowe wiadomości i
doświadczenia, zdecydowane obalać stereotypy - 691 96 76 76
MECHANIKA samochodowo - mechanika
samochodowego zatrudnię, wiek do 40 lat
-wymagane duże doświadczenie min 5 lat
pracy w zawodzie przy sam. osobowych,
zatrudnienie na umowę o pracę - 504 931
715
MOBILNY doradca klienta - praca w oddziale
banku. Umowa o pracę, cały etat, szkolenia.
Wymagane: doświadczenie w sprzedaży,
prawo jazdy kat. B, zaangażowanie. CV
prosimy przesłać na adres: cv@promore.pl
nr ref: JG/MDK - 058 78 158 800

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

Montaż okien - zatrudnię - z doświadczeniem przy montażu i obróbce okien, tylko tynki
tradycyjne - żadnych pomocników na umowę
o pracę - 603 517 772
Obróbka zdjęć - zlecę obróbkę zdjęć,
dodatkowa praca u siebie w domu, więcej
informacji dorota.alle@wp.pl 0,20 groszy od
zdjęcia - 667 017 256
Od zaraz - zatrudnimy osoby młode, dyspozycyjne, chcące się rozwijać i z nastawieniem
na sukces. Od 1700 netto - Cyfra + - 75
764 70 19
Od zaraz na wyspę N - poszukujemy zdecydowanych młodych osób do pracy za biurkiem
na wyspach telewizji n. Stała praca i stała
pensja od zaraz. CV ze zdjęciem na biuro@
mont-sat.pl
Okulista - zatrudnię do pracy lekarza
okulistę w salonie optycznym w Jeleniej
Górze - 697 711 011
Opieka - Niemcy - pilnie poszukiwane Panie
do opieki w Niemczech posiadające działalność gospodarczą. Wyjazdy od zaraz, bardzo
wysokie zarobki - 511 844 939
Opieka Niemcy - potrzebna osoba do
opieki nad starszym panem na 20 marca.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt 500 349 388
Opieka Stuttgart 13 marca nad mężczyzną,
praca dla kobiety, dobrze płatna, legalna.
Wymagane doświadczenie i znajomość
języka. Jest zmienniczka, która wprowadzi.
Agencja INTELMET Lubań - 75 724 89 60
Osoba do pracy z drugą grupą inwalidzką
na osiedle mieszkaniowe w Cieplicach - 601
255 895

Panią do sprzątania - panią do sprzątania
Wojcieszyce - 603 224 439
Pilnie mężczyzn - Firma handlowo - usługowa zatrudni konsultantów w dziale obsługi
klienta i pracowników do działu technicznego
- Cyfra + - 075 76 47 019
Pilnie mężczyzn - młode osoby z prawem
jazdy kat B. Zatrudnimy i przeszkolimy. Wynagrodzenie ok.2000 zł Cyfra + - 75 764 70 19
Pizzeria w Karpaczu - zatrudni kelnerkę 602 115 835
Płytkarz z doświadczeniem do pracy w
Niemczech - 500 266 641
Pokojowa - Karpacz - D.W. MIESZKO w
Karpaczu zatrudni na stanowisko pokojowa,
pomoc kuchenna- z możliwością zakwaterowania - 75 643 99 22
Pomoc kucharza - zatrudnię młoda osobę
z podstawowym doświadczeniem gastronomicznym. Praca od zaraz. Stawka 6 zł/godz.
Zainteresowane osoby proszę o składanie
ofert w restauracji w Teatrze Jeleniogórskim
- 502 667 208 od godz. 11 do 20
Pomoc kuchenna- Karpacz - D.W. MIESZKO
w Karpaczu zatrudni na stanowisko: pomoc
kuchenna (z możliwością zakwaterowania)
- 75 643 99 22
Pomocnik - zatrudnimy osobę na stanowisko - pomocnik montera instalacji sanitarnych
- 602 461 297
Poszukiwani stolarze - przyjmę do pracy
do renowacji mebli samodzielnych stolarzy z
praktyką. - 697 800 440
Poszukiwany kierownik budowy na terenie
Jeleniej G. Wszystkich zainteresowanych
proszę o przesłanie info. o doświadczeniu
na - cieplice10@wp.pl

Poszukujemy brygady cieśli szalunkowych. Wymagane doświadczenie w szalowaniu systemowym. Praca za granicą. Dobre
warunki płac. REGESS Sp. z o.o. Jelenia
Góra, ul. Bankowa 36; E-mail: biuro@regess.
eu - 513 126 211
Poszukuję grafika z bardzo dobrą znajomością Adobe Illustrator. Oferty proszę
przesłać na michal.w@questsport.pl - 697
916 806
Poszukuję handlowca - stała ciekawa
praca w młodym zespole, wymagana znajomość. Atrakcyjne wynagrodzenie. Dla osób po
studiach lub uczących się. Kontaktować się w
godzinach 8-9. - 501 724 256
Poszukuję masażysty - z doświadczeniem,
który ma ochotę nauczyć się gry na pianinie.
Jestem wykształconym muzykiem, nauczę nie
tylko gry na pianinie, ale również zasad muzyk
i kształcenia słuchu - 608 700 184
Praca dla ambitnych - największa w Europie
korporacja finansowo - ubezpieczeniowa
poszukuje przedstawicieli, szkoli i wynagradza, min. 25 lat, średnie wykształcenie i
niekaralność/ - 605 948 002
Praca dla higienistki - Szukamy higienistki
stomatologicznej po szkole do pracy w gabinecie stomatologicznym - 075 76 78 976
Praca dla konserwatora z wszechstronnymi
umiejętnościami do pracy w hotelu, w wymiarze niepełnego etatu. Praca w Cieplicach - 665
501 228
Praca dla mężczyzn - zatrudnię na umowę
o pracę murarzy, płytkarzy. Praca w Wielkopolsce. Zapewniam dojazd i zakwaterowanie
- 508 053 363
Praca dla optometrysty - do salonu optycznego w Jeleniej Górze - 697 711 077

Praca dla studentek/ów - z dziećmi w
„Teatrze imaginacji i Super Urodzin” dla absolwentek/ów studentek/ów studiów dziennych i
zaocznych - 601 966 386
Praca dodatkowa - poszukuję osób chętnych do rozprowadzania perfum marki JEAN
CARENO. Zostań konsultantem tej prężnie
rozwijającej się firmy JEAN CARENO. Dzwoń
515 102 664, email zamówienia@jeancareno.
com - 515 102 664
Praca na elewacji - tylko fachowcom z
aktualnymi badaniami wysokościowymi - 793
164 611
Praca od zaraz - firma sprzątająca zatrudni
chętne osoby. Wymagane doświadczenie!
Praca na dłuższy czas. Zapraszam tylko
poważnie zainteresowanych. Uczciwa praca,
godne pieniążki - 608 058 870
Praca Szklarska Poręba - szukamy sprzedawcy na stoisko handlowe- praca na
powietrzu. Zainteresowane osoby prosimy
o składanie CV na e-mail: szklarka@op.pl 606 108 681
Praca w barze Hamburg - przyjmę do pracy
w knajpie, wymagana znajomość języka
komunikatywna, wiek do 39 lat, wiadomość
na maila ze zdjęciem proszę przesyłać nasiuniak@gmail.com jedzenie i spanie zapewnia
szef, praca od zaraz - 0049 157 831 473 73
Praca w delegacji - szukam pracy w delegacji - 605 175 542
Praca w finansach - praca dla ambitnych,
szkolenie z gwarancją zatrudnienia, wykształcenie min. średnie, podstawa + premia +
prowizja - 665 540 552
Praca w gastronomii - legalna praca w
restauracjach i lodziarniach na terenie Niemiec
dla kelnerek, barmanek i pomocy kuchennych
- 00496187906330
Praca w gastronomii - praca od zaraz
dla młodych i komunikatywnych osób - 697
083 314
Praca w Holandii - Praca w Holandii dla osób
do 21 lat. Zapraszamy do naszego biura w
Jeleniej Górze, ALMA VAR, ul. Karola Miarki
52, tel. 75 647 44 02, g. 8-16. Praca w Holandii dla pań - ogórki - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje 5 pań od
18-26 roku życia do pracy/staż przy ogórkach
- uprawa szklarniowa. Wymagany wzrost
powyżej 165 cm - 75 75 23 230
Praca w Holandii dla pań - pomidory - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie od
18-26 roku życia do pracy/staż przy pomidorach-uprawa szklarniowa - 75 75 23 230
Praca w Holandii dla pań - truskawki Stowarzyszenie Pegaz poszukuje 1 panią
do pracy/staż przy truskawkach - uprawa
szklarniowa. Termin wyjazdu 15.03.2010r. 75 75 23 230
Praca w ochronie - ochrona obiektu, umowa
- zlecenie, 5,50 PLN/h, dwóch młodych od
zaraz. Warunkiem: niekaralność - 793 566
929, 792 080 331
Praca w solidnej firmie - stała rozwojowa
praca. Atrakcyjne wynagrodzenie. Dla pracowników wyższej uczelni lub osoby studiującej
- 501 724 256 w godz 8:00-9:00
Przedstawiciel handlowy - praca w
marketingu, wymagana dyspozycyjność,
prawo jazdy, oferty proszę przesyłać na adres
beata@arim.com.pl - 785 377 502
Przedstawiciel handlowy - przyjmę na
stanowisko przedstawiciel handlowy - 602
448 851
Przedstawicieli - Firma Profit poszukuje
przedstawicieli finansowych. Sprzedaż kredytów i innych produktów. CV wyślij na adres;
rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl
Przedstawicieli - praca dla ambitnych,
szkolenie z gwarancją zatrudnienia, wykształcenie min. średnie, podstawa + premia +
prowizja - rekrutacja_jeleniagora@wp.pl
Przedstawicieli - prężnie rozwijająca się
firma poszukuje do współpracy na stanowisku
przedstawicieli, agentów d/s odszkodowań,
wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia.
- 509 029 334

Przyjmę konserwatora - w obiekcie w
Karpaczu - 792 827 477
Przyjmę pomoc kuchenną - Panią do pracy
w ośrodku w Karpaczu - 783 993 561
Punkt gastronomiczny - zatrudnię pracownika do punktu gastronomicznego przy wieży
książęcej w Siedlęcinie - 75 713 75 97
Samodzielna kucharka - Ośrodek w Karpaczu przyjmie od 01.04.2010r. samodzielną
kucharkę, zainteresowane osoby prosimy o
kontakt telefoniczny do 20.03.2010r. w godzinach 8.00-15.00 - 75 76 19 415
Sklep spożywczy - praca od zaraz w
Mysłakowicach, w sklepie spożywczym - 516
125 311
Spawacz - dla osoby, która ma zarejestrowaną firmę jednoosobową w Polsce. Praca
od zaraz, za granicą. Bardzo dobre warunki
płacy - 501 418 553
Spawacz - Firma KATION Sp. z o.o. zatrudni
spawacza, wymagania: doświadczenie
kontakt 075 755 16 97 wew. 35 lub praca@
kation.com.pl
Spedytor z biegłą znajomością j. niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie,
wymagana dyspozycyjność, organizacja
pracy, znajomość MF office, proszę o CV na
e-maila - biuro@wtg-transport.pl
Sprzątaczka - Ośrodek w Złotym Potoku
(4 km od Gryfowa Śl.) CV na email zlotypr@
op.pl - 601 347 870
Sprzedawca - handlowiec - do działu
części zamiennych. Wymagane doświadczenie w branży motoryzacyjnej. CV proszę
składać na sekretariat@jelcar.pl - 075-76-49150 wew.10
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
Szukam muzyków - poszukuję do współpracy muzyków / gitara, akordeon/ wykonawców piosenki „biesiadnej” - 790 850 750
Szukam osoby chętnej do udzielenia korepetycji z chemii - 695 435 008
Szukasz pracy w Niemczech i w Europie?
Pośredniczymy w szukaniu - firma z Niemiec
szuka kandydatów, zadzwoń to jedyna twoja
inwestycja - 511 085 234,605 928 505
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Zlecenia dla firmy Rem - Bud - zlecę dla
najlepszej oferty 1.Wykonanie pełnej elewacji
wraz z ociepleniem (ok. 200 m2) 2. Wymianę
podłóg z desek (ok.. 16 m2) 25 km od jeleniej
Góry - TYLKO na meila :ori333@tlen.pl - 695
572 564
Zlecę wykonanie remontu - C.O. instalacji
elektrycznej i inne prace budowlane - 508
209 649

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906
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
Młody 27 lat - dyspozycyjny szuka pracy
jako pomocnik, hydraulika, budowlanka
lub inne - 794 947 855
Mężczyzna - na produkcji, kierowca Podejmę pracę 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). Zarejestrowany w Urzędzie Pracy
- 722 072 449
Poszukuje pracy jako sprzedawca najlepiej branża odzieżowa, ale nie tylko.
Duże doświadczenie w handlu. Może być
niepełny wymiar pracy - 693 576 442
Uczciwa i zawsze uśmiechnięta - 40 latka
szuka pracy jako ekspedientka, kelnerka,
sprzątająca. Jestem dyspozycyjna, mieszkam w Cieplicach - 513 485 763
W reklamie szukam - obsługa programu
Corel, obsługa maszyny tampodrukowej,
wyklejanie reklam, piaskowanie, statuetki
szklane. Podejmę na umowę o pracę - 695
870 787

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

Ślusarz konstrukcyjny - Kation Sp. z o.o.
zatrudni ślusarzy konstrukcyjnych. Wymagania: doświadczenie w składaniu konstrukcji
przed spawaniem. Kontakt 075 75 516 97
wew. 35, praca@kation.com.pl

2 pokoje - do pierwszego piętra, najlepiej po
remoncie lub do odświeżenia. Najlepiej na
Zabobrzu 1, 2 lub 3, ale inna okolica preferowana - cena do ok. 150.000 proszę dzwonić
po 12.00 - 509 940 044

Telepraca - KSON zatrudni osoby niepełnosprawne i pełnosprawne do telepracy
kontakt e-mail telepracakson@gmail.com lub
telefon - 756 438 711

Dla zdecydowanego klienta - dom w Jeleniej
Górze. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443

Tipserkę zatrudnię lub wydzierżawię
stanowisko za nieduże pieniądze w dobrze
prosperującym salonie w Cieplicach, dużo
pracy - 609 558 001
W Szklarskiej Porębie - praca w charakterze sprzedawcy na stoisku handlowym w
Szklarskiej Porębie. Proszę składać CV na
adres szklarka@op.pl. Tel. 606 10 86 81 606 108 681
Wolne miejsca - Asystent Pośrednika osobę w wieku powyżej 25-lat, posiadającą
prawo jazdy, samochód, umiejętność obsługi
komputera. CV proszę przesłać na adres
biuro@stepien.org.pl
Współpraca z FM Group - Firma oferuje jasno ustalone premiowanie i bardzo
korzystne wynagrodzenie za osiągane efekty.
Oferuje przeszkolenie oraz pomoc w osiągnięciu sukcesu w firmie - fmgroup@aol.pl
Zatrudnie kierowcę - w transporcie międzynarodowym, system pracy 3/1. Prawo jazdy
C, karta kierowcy + komplet dokumentów.
Doświadczenie, niekaralność, dyspozycyjność. Praca na pojazdach 1,5-24 t - 609
909 388
Zatrudnię absolwentkę technikum ekonomicznego do pracy w księgowości - 502
369 038
Zatrudnię budowlańców - firma budowlana
z 25 letnim stażem zatrudni tynkarzy, glazurników do prac na terenie Jeleniej Góry Tylko
fachowców. - 601 773 707
Zatrudnię pokojową - Hotel Szrenica ***
w Szklarskiej Porębie zatrudni pokojową.
Tryb pracy zmianowy. Osoba bez nałogów.
Mile widziane doświadczenie w zawodzie 506 023 688
Zatrudnię pokojową - Hotel w Karpaczu
zatrudni solidną pokojową - 721 483 350
Zatrudnię pracownika - do konstrukcji i do
politury - 695 712 238
Zatrudnię Pracownika Multiagencji - Ubezpieczeniowej. CV proszę składać na ubezpieczenia@jelcar.pl - 075-76-49-150 wew.10

Dla zdecydowanego klienta - kawalerkę na
Zabobrzu do 100000 zł. N.Żebrowscy Lic.
8032 - 505 074 854
Kupię mieszkanie 2 - 3 pokojowe - min.
48 m2. Bez pośredników, za gotówkę. Na
Kiepury, Noskowskiego, Elsnera, Moniuszki
itp. lub inne w nowym budownictwie. - 601
797 763
Poszukujemy - 2 pokojowego mieszkania,
ok.40 m2 i kawalerki na Zabobrzu I lub II pilnie
- Euro-Dom lic. 4566 - 601 540 292
Szukam kawalerki w przystępnej cenie - w
JG najlepiej Zabobrze - 661 789 759
Tani dom w Jeleniej Górze - może być do
remontu, z zapleczem usługowym. Możliwa
zamiana na nowe mieszkanie 70 m2 z dopłatą.
- 502 507 280
Tanie mieszkanie do remontu - na terenie
Jeleniej Góry lub okolic - 603 747 297
W Mirsku - lub okolicy - mieszkanie ok. 50
m2 - 664 050 856

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
Szukam inwestora, posiadam teren z
głębokimi pokładami piasku, żwiru, ewentualnie do sprzedania - 504 337 185
Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy
Grottgera - 693 501 232
Szklarska Poręba 2 pokojowe po
remoncie, słoneczne, ciepłe, I piętro z
pięknymi widokami - 660 133 401
Mieszkanie 58,20 m2 w centrum, 3 pokojowe po remoncie do zamieszkania, niski
czynsz, Jelenia Góra - 609 047 574

Zatrudnię sprzedawcę - z doświadczeniem
do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze 756 457 254

Kawalerka - słoneczna, ocieplona, centrum - do zamieszkania, bez pośredników
- 880 862 312

Zatrudnimy - ATNT - koncern medialny
przyjmie monterów, kurierów i przedstawicieli.
Bezpłatne szkolenie. Wysokie zarobki Cyfra
+ - 501 665 790

Mieszkanie dwupokojowe na Wzgórzu
Grota Roweckiego - bez pośredników
- 160.000 zł. - 605 038 676 po godzinie
17:00

Zatrudnimy mechaników - również absolwentów tejże szkoły - 609 492 718
Zatrudnimy recepcjonistę - Hotel Szrenica
w Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistę
z doświadczeniem zawodowym. Preferowane
osoby z wykształceniem hotelarskim - 506
023 688
Zespół - muzyka brazylijska - poszukuję
zespołu - 60 1347 870
Zespół - muzyka grecka - poszukuję
zespołu - 601 347 870
Zespół - muzyka kubańska - email:syrenkamorska@op.pl - 601 347 870
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Działka w Jeżowie Sudeckim słoneczna,
z mediami, dobra lokalizacja, niedrogo 603 139 918
Mieszkanie willowe 80 m2, ogród - 697
963 089
Działka 3200 m2 w Kostrzycy z warunkami zabudowy z widokiem na góry - 501
124 534
Mieszkanie w Lubawce - 665 164 044
Mieszkanie własnościowe 35,20 m2, 2
pokojowe, kuchnia, przedpokój, łazienka
- Zabobrze I - lokal bez zadłużeń finansowych - 509 095 111
Dom mieszkalny i budynek gospodarczy
- 72 m2 w Bożkowicach przy Ośrodku
Rajsko - 664 879 348
Mieszkanie 2 pokojowe - 49 m2, pierwsze
piętro, ogród, dwie piwnice, Jelenia Góra
- ul. Wyczółkowskiego - cena 169 tys.
zł - 602 198 859
315909. 2 pokoje 105000 PLN - Zabobrze 1,
3 piętro środkowe mieszkanie, bardzo ciepłe,
okna PCV, panele, kafle. Możliwe odświeżenie
ścian i sufitów - 509 263 111
317877. 2 pokojowe Cieplice - 49 m2 - I piętro
tylko 135 000 Lic. 5877 - 500 122 446
319066. 2000 zł/m2 - budynek usługowy 200
m2, parter - 100 m2 hala z biurem, piętro 6
pomieszczeń 10-15 m2, kuchnia, łazienka,
WC. Budynek po kapitalnym remoncie lic.
10721 - 513 060 568
317857. 2200 zł./m2 nowy dom! - Nowy dom
wolno stojący, 158 m2, 5 pokoi, 2 łazienki, 2
balkony, garaż, powierzchnia działki 1000 m2
lic. 10721 - 603 863 296
315877. 2300 zł./m2 - dwie niezależne kawalerki na parterze o powierzchni 33 m2 i 31,5
m2. Widne kuchnie, łazienki razem z WC.
Kafle, nowe okna PCV, wszystkie instalacje
wymienione. Ogrodzony ogród 40 m2 lic.
10721 - 513 060 568
319576. 2-pokojowe po remoncie - wymienione okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,
nowe panele podłogowe oraz glazura.
Mieszkanko gustownie urządzone, środkowe,
ciepłe. Czynsz 160 zł, Zabobrze II, 4 piętro
L:5524 - 500 089 111
317843. 3200 zł/m2 na Zabobrzu - mieszkanie
3 pokojowe, 64 m2, parter, balkon, nowe okna
PCV, drzwi antywłamaniowe, odświeżone
ściany, rozkładowe, słoneczne, ciepłe, ogrzewanie miejskie lic. 10491 - 513 059 468
318336. 33 m2 m - 2 pokoje, kuchnia łazienka,
balkon, piwnica, PCV, kafle część ścian
gładź, wymaga odświeżenia. Cena 106000
PLN - 509 263 111
319068. 36 m2 Zabobrze - mieszkanie 36,1
m2, 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka z WC,
loggia, piwnica, bardzo słoneczne, ciepłe lic.
10491 - 513 059 468
319572. 38 m2 na Kiepury - mieszkanie
dwupokojowe, zadbane, z dużym balkonem.
Nie wymaga nakładów finansowych. Cena
wyjściowa 140 tys. L:5524 - 500 089 111
317873. 4 pokojowe - Zabobrze II 70 m z 2
balkonami 5 piętro Lic. 5877 - 500 122 446
315896. 4 pokojowe 130 tys. - 66 m2 w
Wojanowie 4 pokoje, ogród, pomieszczenia
gospodarcze. Stan techniczny do zamieszkania Lic. 11965 - 509 949 961
315913. 44 m2 - 85000 - Mieszkanie w okolicach Małej Poczty, niedaleko ZETO. 44 m2, 2
pokoje, kuchnia, piwnica, komórka, wszystkie
media, ogrzewanie - piece kaflowe. Mieszkanie do remontu - 509 263 111
315872. 63 m2 na Zabobrzu - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, balkon.
Nowe okna, panele, wykładziny, świetna
lokalizacja. Bardzo atrakcyjna cena! lic. 10491
- 513 059 468
317810. 65 zł/m2 Leśne Zacisze! - pięknie
położona działka budowlana o powierzchni
2100 m2. Prąd, woda w ulicy. OKAZJA lic.
10721 - 513 060 568
318436. 66 m2 - 130 tys. - mieszkanie 4 pokojowe w Wojanowie. Mieszkanie po remoncie
do mieszkania ogród, strych, pomieszczenia
gospodarcze Lic. 11965 - 509 949 961
317693. 73 m2 okolice Żeromskiego 3-pokojowe mieszkanie nie wymagające
nakładów finansowych, wspólny ogródek,
możliwość zrobienia kominka i małego
tarasu z wyjściem na ogród. Lic. 5124 - 603
491 335
318869. Bardzo ładne - przytulne, słoneczne
mieszkanie czteropokojowe 82 m2 po kapitalnym remoncie. Serdecznie polecam N.Żebrowscy Lic 8032 - 509 156 552
318427. Budynek mieszkalno - gospodarczy
- blisko centrum J.G. o pow.234m2 na dużej
działce o pow. 1868 m2. Idealny na działalność
gospodarczą lub budowę nowego domu. NŻ
Lic. 8032 - 505 982 443
317854. Budynek warsztatowy - ok.100m,
poddasze to biura lub 6 małych pokoi, aneks
kuchenny, łazienka i WC. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308
317224. Dom o wielkim potencjale - Wolnostojący 245m2 wraz z wolnostojącym budynkiem
gospodarczym 76 m2,w okolicach Jeleniej
Góry - 608 476 183 i 608 021 872
318479. Dom okolice Jeleniej Góry - po
kapitalnym remoncie, cena 378 tys. Pelkom
lic. 9482 - 606 405 109
317874. Dom w Cieplicach - o powierzchnia
użytkowa 240 m2 na działce 452 m2. Ładny,
funkcjonalny, cicha i spokojna okolica. Nowa
cena, zapraszam do obejrzenia. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443
315937. Dom w Kowarach - powierzchnia
użytkowa 175 m2, działka 624 m2, 5 pokoi,
dwie łazienki, garaż, taras i balkon, kominek
z płaszczem + gaz. Gotowy do zamieszkania,
atrakcyjna cena. Polecam i zapraszam do
obejrzenia. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443

og£oszenia
317837. Dom w Łomnicy - 121 m2 na działce
o pow. 2810 m2. Dwa rodzaje ogrzewania,
5 pokoi, dwie łazienki, garaż. Gotowy do
zamieszkania od zaraz, cicha i spokojna
okolica. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
315938. Dom w Łomnicy - do wykończenia
o pow. użytkowa 143,5 m2, działka 1000 m2,
bardzo funkcjonalny, dający duże możliwości
przy aranżacji. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
315921. Dom w Staniszowie - o powierzchnia
użytkowa 170 m2, działka 1200 m2, dwa
rodzaje ogrzewania, duży garaż, piwnica, dwie
łazienki. Polecam i zapraszam do obejrzenia,
NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
315895. Dom wiejski do remontu - dom
propozycja ceny 150 tys. Działka 1900 m2.
centralne ogrzewanie, okna PCV, szczelne
pokrycie dachu, strych do adaptacji Lic. 11965
- 509 949 961
315857. Działka - projekt i pozwolenie - 702
m2, blisko trasy na Szklarską Porębę, z
projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowę w cenie. Tylko 75 PLN/m2 lic. 10491
- 502 390 728
315943. Działka budowlana - 1194 m2 w
Cieplicach. Dostęp do mediów, cicha, spokojna okolica. Polecam, NŻ Lic. 8032 - 505
982 443
317203. Działka budowlana - w Komarnie
4622 m2 z dostępem do mediów. Piękne
widoki, cicha i spokojna okolica. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443
315842. Działka budowlana 900 m2 - z pięknym widokiem na Karkonosze i Śnieżkę. W
sąsiedztwie Western City. Powierzchnia 900
m2, ewentualnie może być 450 m2, w zależności od potrzeb. Polecam - 603 863 296
318478. Działka Czerwony Dworek - w
studium pod zabudowę mieszkaniową, granicząca z lasem, piękne widoki, pow. 4152 m2,
cena 260 tys. Lic. 9482 - 606 405 109
315925. Działka rolna - w Głębocku 5500
m2, dostęp do mediów, ładny widok. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443
317260. Działka Wojcieszyce - działka w
kształcie prostokąta z widokiem na Karkonosze ok. 2000 m2, ładnie nasłoneczniona, bez
pośredników - 501 181 875
319386. Działki budowlane - w Mysłakowicach
o powierzchniach od 1005 m2 do 2583 m2.
Dostęp do mediów, suchy, płaski teren. Ceny
od 75 zł/m2 do 90 zł/m2. Polecam, NŻ Lic.
8032 - 505 982 443
319338. Handlowo-usługowy - 40 m2 pawilon
przy drodze krajowej na Szklarską Porębę,
1 km przed hotelem Las. Działka 701 m2 w
dzierżawie od miasta. 39000 zł do negocjacji
- 509 263 111
318855. Indywidualny projekt - dom wolno
stojący w Cieplicach 155 m2 komfortowy,
wykończenia o wysokim standardzie. Ogród
zaprojektowany bardzo gustownie. Serdecznie polecam N. Żebrowscy Lic. 8032 - 509
156 552
318405. Kamienica - do remontu w centrum
miasta N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
315967. Karpacz 2 pokoje - przy wyciągu,
po remoncie z ogrodem 165 tys. lic. nr 3454
- 693 539 967
315923. Kawalerka 86000 - 26 m2 na II piętrze
na Zabobrzu I ul. Karłowicza. Mieszkanko
bardzo ciepłe, blok odnowiony i ocieplony z
zewnątrz, okna PCV. Bardzo niski czynsz 509 263 111
318471. Kawalerka Karpacz - z balkonem
na pierwszym piętrze, budynek dziesięcioletni, cena 165 tys. Pelkom Lic. 9482 - 606
405 109
315918. Kiepury 63 m2 235 tys. zł - mieszkanie trzypokojowe położone na II piętrze w
okolicach ZUS z miejscem parkingowym. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
317848. Kiepury 63 m2, 2p. - bardzo ładne
mieszkanie trzypokojowe z dużym ok. 25 m2
pokojem dziennym, własne miejsce parkingowe przed blokiem. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 604 508 308
317889. Komfortowe Cieplice - bardzo słoneczne w nowej kamienicy blisko Centrum.
Poddaszowe 50 m2 w KW 60 po podłodze.
Lic. 5877 - 500 122 446
317187. Komfortowy dom - przy Wróblewskiego w Cieplicach. PILNA sprzedaż N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
315971. Ładne 54 m2 - Kiepury - 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
317759. Mieszkanie 80 m2 - Urokliwe mieszkanie o powierzchni 80,09 m2 położone na 1
piętrze z ogrodem na osiedlu Czarnym Nr lic.
5877 - 515 285 788
315839. Mieszkanie 94 m2 - przestronne,
rozkładowe, 2 balkony. Mieszkanie po remoncie i wymianie całej instalacji elektrycznej.
Do mieszkania przynależy duża piwnica. W
kamienicy wykonano remont dachu i klatki nr
Lic. 5877 - 515 285 788
319429. Mieszkanie dla ciebie - Oferujemy
Państwu mieszkanie o pow. 80,09 m2 położone na 1 piętrze z ogrodem, w mieszkaniu
odzyskano piękne drewniane podłogi oraz
odrestaurowano wszystkie okna Nr lic. 5877
- 515 285 788
317299. Mieszkanie do remontu - 60 m2 blisko
centrum I piętro zadbana kamienica, czynsz
60 zł. Lic. 11965 - 509 949 961
317201. Mieszkanie w Cieplicach - w kamienicy 65 m2, 4 pokoje. Do mieszkania przynależy ogródek o pow. 400 m2 oraz duże
pomieszczenie gospodarcze o pow. 60 m2.
NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
317896. Miłków 2 pokojowe - 70 m2 za 115000
zł. Pelkom lic. Zaw. 3454 - 693 539 967

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

317146. Mysłakowice - bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie z kominkiem po kapitalnym
remoncie w domu czterorodzinnym, z ogrodem N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
319104. Ok. Akademii Ekonomicznej - słoneczne 3 pokojowe, 75 m3, na I p. zadbane,
nowe ogrzewanie gazowe, wymienione okna,
cena do uzgodnienia -.Pelkom lic. zaw. 10750
- 501 181 875
317762. Okolice centrum 65 m2 - mieszkanie
3 pokojowe w cichym miejscu centrum miasta
nr lic. 5877 - 515 285 788
317886. Okolice MZK - 3 pokojowe mieszkanie z ogrodem parter 64 m2, ogrzewanie
piecowe Lic. 5877 - 500 122 446
317881. Orle 2 pokojowe - bloki 2 piętro
wymienione okna 3 szafy Komandor, balkon.
Lic. 5877 - 500 122 446
318946. Piechowice 35 m2 - dwupokojowe
mieszkanie w kamienicy 8-rodzinnej, budynek
ocieplony z nową elewacją po kapitalnym
remoncie, rozkładowe na wysokim parterze.
Cena 119.000 zł. Serdecznie polecam N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
317099. Słoneczne mieszkanie - po kapitalnym remoncie cztery pokoje z balkonem, na
drugim piętrze N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509
156 552
317860. Szeregówka w Sobieszowie - z widokiem na Chojnik - cena 460 tys. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308
315931. Szklarska handlowo-usługowy - 40
m2 przy głównej trasie JG - Szklarska 1 km
przed hotelem Las plac 701 m2 dzierżawiony
od gminy 3100 PLN/rok. Cena 39000 - 509
263 111
317819. Ścisłe centrum 30-60 m2 - nowe
mieszkania w ścisłym centrum. 31 m2, 35 m2,
56 m2, 59 m2. Ceny od 4050 zł/m2! Możliwość
kupna, wynajęcia, zamieszkania lub na działalność lic. 10491 - 502 390 728
317159. Śliczne 2 pokoje - 2 pokoje przy ul.
Powstania Styczniowego, wszystko nowe.
Kamienica czterorodzinna ogrodzona z
dużym ogrodem. 199 tys. Jeldom lic. 3059
- 666 830 830
316044. Termy Cieplickie - 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
318969. Trzypokojowe 156 tys. - mieszkanie
z balkonem do odświeżenia - lic. 7867, os.
odp. zaw. R. Żukowski, więcej info: Tomasz
Zarychta - 508 240 828

2300 zł/m2 w Cieplicach - 4 pokojowe w Cieplicach ABN Nieruchomości Stępień Licencja
10171 - 514 600 101
250 m2, po remoncie - kuchnia w zabudowie,
3 sypialnie, salon z kominkiem, pokój gościnny,
2 łazienki, ogrzewanie-olej opalowy lub piec
wszystko palny, garaż - 784 027 087
3 pokoje na Kiepury - 63m2, po remoncie,
duży balkon, 215.000 Nl5908 - 695 034 321
3 pokoje obok Żeroma - 76 m2, 1 piętro, nowe
ogrzewanie gazowe, nowe okna, spokojna
okolica, 240.000 Nl5908 - 695 034 321
3 pokoje Zabobrze 1 - mieszkanie 1 piętro. 56
m2 pośrednikom dziękuję - 603 166 673
3 pokojowe - 98 m2. I piętro w kamienicy,
rozkładowe, centrum, cena 280 tys. lic. 4566
Euro-Dom - 757 525 045
3 pokojowe Bogusławskiego - mieszkanie
75 m2 rozkładowe blisko Uniwersytetu Ekonomicznego i Liceum Żeromskiego. Nowe
C.O, nowe okna. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
3 pokojowe mieszkanie - z ogródkiem 10 km
od Jeleniej Góry za 150 tys. - 603 126 622
3 pokojowe na Karłowicza - 54 m2, 4 piętro,
cena 170 tys. zł. Lic. zaw. 5627 - 508 240
823
3 pokojowe na Kiepury - po remoncie 70 m2,
cena 255 tys. - 694 965 400
3 pokojowe w Dziwiszowie - mieszkanie 1
piętro, bezczynszowe, do odświeżenia. Lic.
zaw. 5627 - 508 240 823
35 m2 za 60.000 - w Wojcieszowie. Pokój,
pokój z aneksem kuchennym, łazienką. Po
remoncie. Z OGRÓDKIEM! Nl5908 - 695
034 321
4 pokoje na Zabobrzu II - 70 m2. zadbane z
widokiem na góry. Winda, po termomodernizacji. Szafy typu Komandor - 504 230 162
4 pokojowe 130 tys. - 66 m2 w Wojanowie 4
pokoje, ogród, pomieszczenia gospodarcze.
Stan techniczny do zamieszkania Lic. 11965
- 509 949 961
51 m2 Zabobrze III - 2 pokojowe na IV piętrze
150 tys. zł do negocjacji. Jeldom lic. 3059 600 434 800
52 m2 centrum - ładne dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem, lic. 5524 - 662 112 344
52 m2 centrum - mieszkanie dwupokojowe na
drugim piętrze, niski czynsz, ogródek N. City
lic. 5524 - 662 112 344

315787. Tylko 115.000 zł. - za bardzo ładne
mieszkanie dwupokojowe w Piechowicach
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

52 m2 z garażem - ładne i zadbane mieszkanie z balkonem na II piętrze, słoneczne,
z okien widok na zieleń i góry, budynek z
cegły po kapitalnym remoncie, ogrzewanie i
c.w. z sieci, czynsz 250 zł. Lic. 13225 - 603
491 335

315785. Tylko 145.000 zł. - za dwupokojowe
mieszkanie 60 m2 przy ulicy 1-go Maja - N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

59 m2 ok. Morcinka - 3 pokojowe mieszkanie,
rozkładowe, blisko Parku, szkoły, wokół dużo
zieleni i ciszy. Lic. 13225 - 603 491 335

317179. Tylko 70.000 zł. - za mieszkanie
w Kostrzycy N.Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854

60 m2 za 148.000 - w centrum, do remontu, 3
piętro, 2 pokoje. Nl5908 - 695 034 321

317327. W Bukowcu dom - jednorodzinny
z 2009 roku z ogrodem 1800 m2, plus
garaż wolnostojący dwustanowiskowy - 505
074 854
317147. W centrum - dwupokojowe - mieszkanie 73 m2 po kapitalnym remoncie, bardzo
ładne N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
317152. W centrum trzypokojowe - mieszkanie 86 m2, przy Bramie Wojanowskiej.
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
317184. W ścisłym centrum - na I piętrze bardzo ładne mieszkanie po kapitalnym remoncie - 94 m2, dwa balkony. PILNA sprzedaż
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
315914. Wiejski domek 115 tys. zł - do
remontu mały dom w okolicach Świeradowa
Zdr. na ładnej działce 4200 m z widokiem na
Izery, trasy narciarskie. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 604 508 308
318325. XX-lecia dwupokojowe - przytulne
mieszkanie. Pilna sprzedaż. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
318860. Zabobrze 4 pokojowe - 70 m z
dwoma balkonami cena do negocjacji Lic.
5877 - 500 122 446
319007. Zabobrze 70 m2 - mieszkanie 4
pokojowe po remoncie. Cena do uzgodnienia
nr Lic. 5877 - 515 285 788
319247. Zielone tarasy - nowe osiedle domów
w zabudowie wielorodzinnej w Cieplicach.
Mieszkania od 47 do 69 m2 TOMPOL SC 518 959 151
1/2 domu - w Jeżowie Sudeckim sprzedamy
lic. 4566. - 601 540 292
125 tys. za dwupokojowe - 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
130 tys. mieszkanie - w Wojanowie 4 pokoje,
ogród, pomieszczenia gospodarcze. Stan
techniczny do zamieszkania Lic. 11965 - 509
949 961
2 pokojowe - 40 m2 z balkonem, w zadbanym
bloku po termoizolacji - sprzedamy Euro-Dom
lic. 4566 - 601 540 292
2 pokojowe - centrum - mieszkanie 46 m2 w
ścisłym centrum, po remoncie, niski czynsz 90
zł. Pelkom lic. nr 10750 - 691 210 677
2 pokojowe w zielonej dzielnicy - 50 m2,
balkon. Lic. 8151 - 600 258 703

60 m2 za 150.000 na Kiepury - parter do
remontu. Cena do negocjacji. Nl5908 - 695
034 321
62 m2 Kiepury - 3 pokojowe mieszkanie za
199 tys. zł, ładne i zadbane, niewymagające
nakładów finansowych, duży słoneczny
balkon, czysta i wygodna klatka schodowa.
Lic. 13225 - 603 491 335
62 m2 tylko 150 000 zł - L:5908 - 723 143
566

Czarne - działki budowlane - 16 arowe 505 089 709
DO sprzedania dom - w Piechowicach 150
m2, cena 370 tys. Lic.12470 - 512 227 394
Dom - 150 tys. - na wsi, działka 1900 m2,
centralne ogrzewanie, nowe okna, szczelne
pokrycie dachu. Pomieszczenia gospodarcze,
garaż. Dom nadaje się do zamieszkania.
Propozycja ceny 150 tys. Lic. 11965 - 509
949 961
Dom - mieszkalny i budynek gospodarczy
o powierzchni 72 m2 w Bożkowicach przy
Ośrodku Rajsko - 664 879 348
Dom - Mysłakowice 200 m2, cena 450 tys.
zł. Nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
Dom 159 tys. zł. - 15 km od Jeleniej Góry
- stan surowy zamknięty, powierzchnia
użytkowa 150 m2, bez pośredników - 696
421 853
Dom Czarne 350 tys. - dom wolnostojący
na działce 522 m2, blisko centrum miasta.
Cena 350 tys. zł do negocjacji Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
Dom do remontu - 180 m2 sprzedam lub
zamienię na małe mieszkanie z dopłatą - 517
377 422
Dom położony - na działce 1868 m2 w Jeleniej
Górze - 664 744 555
Dom w Jeleniej Górze - za 480 tys. zł. Możliwość negocjacji - 507 055 422
Dom w Jeżowie Sudeckim - do remontu, w
atrakcyjnym miejscu, korzystna cena, osoba
odp. zaw. D. Banaszak lic. 10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
Dom w Jeżowie Sudeckim - dom w zabudowie bliźniaczej łączony garażami, działka 800
m2, w stanie deweloperskim lub pod klucz, lic.
5524 - 662 112 344
Dom w Komarnie - 5 km od Jeleniej Góry.
Dom w stanie surowym otwartym z dachem,
działka o pow. 1011 m2, cena do negocjacji.
lic. 5524 - 503 111 466
Dom w Kowarach - Atrakcyjna szeregówka
w zielonej części Kowar, 150 m2 z garażem,
dom po remoncie, N.City lic. 5524 - 662
112 344
Dom w Mysłakowicach - dom o powierzchnia
200 m2 na działce 1200 m2, cena 450 tys. zł.
Licencja 5124 - 601 551 213
Dom w Starej Kamienicy - 120 m2, po kapitalnym remoncie, działka 1200 m2 lic. zawodowa
1749 - 509 596 339
Dom wiejski - z dużą działką NK 1740 - 509
994 541
Dom wiejski do remontu - propozycja ceny
150 tys. Działka 1900m. centralne ogrzewanie,
okna PCV, szczelne pokrycie dachu, strych do
adaptacji. Lic. 11965 - 509 949 961
Duża działka - w Wojcieszycach. Lic. 8151
- 600 258 703
Duża kawalerka - bardzo słoneczna na VIIIpiętrze o powierzchni 29 m2, Zabobrze III,
balkon od strony południowej, podłogi panele i
kafle, czynsz 226 zł/m-c, cena do uzgodnienia.
lic. 2400 - 669 620 071
Duży dom w Jeleniej - idealnie nadający się
do zamieszkania i prowadzenia działalności
gospodarczej, powierzchnia około 300 m2,
działka ponad 700 m2, dom znajduje się
na obrzeżach centrum. Lic. 13225 - 603
491 335

62 m2 tylko 150 000 zł. - L:5908 - 609 500
019

Dwupokojowe - mieszkanie Zabobrze I,
38 m2, cena 117 tys. zł. licencja 5124 - 601
551 213

63 m2 Kiepury - ładne mieszkanie trzy pokoje
na drugim piętrze, czynsz 230 zł., N. City lic.
5524 - 662 112 344

Dwupokojowe 118 tys. zł. - Zabobrze I, II
piętro, 38 m2, nieruchomości Atrium, licencja
5124 - 601 551 213

63 m2 Kiepury - mieszkanie na drugim piętrze,
czynsz 230 zł, okolice Zusu lic. 5524 - 662
112 344

Dzialka budowlana - z pięknymi widokami
w Jeżowie Sudeckim o powierzchni 1200
m2 - 721 326 116

64 m2 po podłodze 100 - ogród garaż blaszak
adaptacja - 663 241 351

Działka 1700 m2 - pod zabudowę mieszkalno usługową w centrum Jeleniej GÓRY
/260 zł. metr kwadratowy/ - 691 800 131

64 m2 Zabobrze 3 - atrakcyjna cena - 515
285 788
70 m2 115 000 zł - Mieszkanie w okolicy JG
po częściowym remoncie, nowe C.O, nowa
łazienka. Niski czynsz. Pilna sprzedaż! Pelkom
nr lic. 10750 - 691 210 677
85000 zł.l za 1503 m2 działki - budowlanej z
dostępem do mediów - 667 219 752
Atrakcyjne mieszkanie - Cieplice mieszkanie 3 pokojowe, 50 m2, cena 180 tys. zł. w
dobrym stanie, cichy spokojny rejon. EURODOM lic. 4566 - 695 384 914
Bardzo tanie - mieszkanie 3-pokojowe o
powierzchni 69,20 m2, na wysokim parterze,
Zabobrze, IV-piętrowy budynek, wymaga
remontu, rozkładowe, bardzo dobra lokalizacja, cena do uzgodnienia lic. 2400 - 669
620 071
Bez pośredników - 2 pokojowe mieszkanie,
drugie piętro w Jeleniej Górze oraz garaż 20
m2 Cena do uzgodnienia - 728 496 829
Bez pośredników mieszkanie - po remoncie
38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, cicha
bezpieczna dzielnica - Skałki centrum, cena
do uzgodnienia - 510 074 066
Bliźniak 265 tys. zł. - Jeżów Sudecki, do
własnego wykończenia, powierzchnia 130
m2 z garażem, działka 750 m2, dużo wolnej
przestrzeni i ładne widoki. Lic. 13225 - 603
491 335

2 pokojowe Zabobrze - 50 m2 na drugim
piętrze Nr lic. 5877 - 515 285 788

Bliźniak w Wojcieszycach - do sprzedania
lewy segment o powierzchni 142 m2 na
działce 1225 m2, stan surowy NM5877 - 500
122 447

2300 zł./m2 - dwie niezależne kawalerki na
parterze o powierzchni 33 m2 i 31,5 m2. Widne
kuchnie, łazienki razem z WC. Kafle, nowe
okna PCV, wszystkie instalacje wymienione.
Ogrodzony ogród 40 m2 lic. 10721 - 513
060 568

Budynek parterowy - z lat 1965 mieszkanie
100 m2, warsztat 160 m2, możliwa adaptacja,
działka 32 ar, ogrodzona, utwardzona w pławnej przy drodze - 504 201 580

Buda na bazarze - na Zabobrzu. Atrakcyjna
cena - 793 130 728

Działka budowlana – 1587 m2 w Wojcieszycach. Dostęp do mediów, wokół domki
jednorodzinne. Piękny widok na góry. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443
Działka budowlana - Działka budowlana
w Kostrzycy, prąd (ZK) przy działce cena
70 zł za m2, powierzchnia od 1026 m2, lic.
5524 - 662 112 344
Działka budowlana - Goduszyn, 1293 m2,
cena: 70 tys. zł. - 695 044 925
Działka Karpacz - 1258 m2 z dogodnym
dojazdem i mediami. Pelkom nr lic. 10750 691 210 677
Działka ogrodowa - 700 m2 działka
posiada trzy szklarnie o powierzchni 95 m 509 628 387
Działka w Komarnie - pięknie położona
działkę w Komarnie, 3,500 m2, widok na
góry - 693 503 602
Działka w Wojcieszycach - 3500 m - Lic.
8151 - 600 258 703
Działki budowlane - Jeżów Sudecki, pow.
1297 m2, cena 117 tys. zł nieruchomości
Atrium licencja 5124 - 601 551 213
Działki inwestycyjno-budowlane - Kowary
- 605 046 498
Działki w Trzcińsku - działka budowlana
3000 m2 za 19 zł/m2 oraz 2,54 ha w cenie 6
zł/m2 w studium przeznaczona pod budowę
obiektów rekreacji i turystyki. Lic. 13225 - 603
491 335
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
Garaż - ul Wyspiańskiego - murowany,
bezpośrednio od ulicy - 661 029 447

Gospodarstwo rolne - 15 h użytki
zielone, hodowla, duże ładne zabudowania
mieszkalne i gospod. typ folwark, piękna
górska okolica PŁAWNA - 504 201 580
Grunty rolne - 3,2 ha okolice Jeleniej Góry
nieruchomości Atrium, licencja 5124 - 601
551 213
Kawalerka - na Wojska Polskiego NK
1740 - 509 994 541
Kawalerka - położona na parterze bloku
blisko centrum o powierzchni 25 m2, blok
ocieplony, klatka schodowa zadbana, cicha
okolica, w pobliżu park, cena atrakcyjna.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka 86000 - 26 m2 na II piętrze
na Zabobrzu I ul. Karłowicza. Mieszkanko
bardzo ciepłe, blok odnowiony i ocieplony z
zewnątrz, okna PCV. Bardzo niski czynsz 509 263 111
Kawalerka Cieplice - 30 m2 pokój z
aneksem kuchennym, balkon od strony
południowej, łazienka, przedpokój nr lic. 5877
- 515 285 788
Kawalerka na Karłowicza - NK 1740 501 090 928
Kawalerka, 36 m2 - III p. z balkonem w
Mysłakowicach - 508 506 009
Komfortowa kawalerka - 33 m2, dwie piwnice, ogródek, blisko sklep, poczta, park - 140
tys. Proszę dzwonić po 15. - 507 947 570
Komfortowa kawalerka - na XX-Lecia 33
m2, ogródek, dwie piwnice. Nowe instalacje.
Zabudowana kuchnia, kabina z hydromasażem 140000. Proszę dzwonić po 15. - 507
947 570
Kowary - mieszkanie - ładne, słoneczne
z balkonem, 3 pokoje 63 m2, 210 tys. - 603
389 910
Lokal na Poznańskiej - 2 poziomowy lokal
użytkowy przy ul. Poznańskiej, powierzchnia
96 m2, cena wywoławcza 270 tys. zł. Lic. zaw.
5627 - 508 240 823
Lokal użytkowy w Mirsku - 35 m2 3000 zł/
m2 - 50 metrów od rynku, osoba odp. zaw.
Marek Stępień lic. 12181 więcej informacji
Karolina Misiewicz - 514 600 105
Lokale usługowe - sprzedam lub wynajmę
dwa lokale usługowe w nowym budynku.
Atrakcyjna cena i świetna lokalizacja - 518
959 151
Ładne mieszkanie - 2-pokojowe o
powierzchni 52 m2, rozkładowe, bardzo
ciepłe, standard dobry, do wprowadzenia
od zaraz, blisko centrum, przyjazna okolica,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
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
Ładne mieszkanie - zadbane 3 pokojowe
o powierzchni 76 m2, na I-piętrze budynku
wielorodzinnego, słoneczne, ciepłe, bardzo
niski czynsz, doskonała lokalizacja, atrakcyjna
cena lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 57 m2 - 3 pokoje, balkon. Lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie - 3 pokoje 63 m2, Kowary, 210
tys. - 603 389 910
Mieszkanie - 3-pokojowe na parterze o
powierzchni 50 m2, po remoncie, blok ocieplony, klatka schodowa zadbana, podwórze
ogrodzone, czynsz 300 zł/m-c, lokalizacja
doskonała, cena do uzgodnienia lic. 2400 669 620 071
Mieszkanie - bardzo ładne 3 pokojowe,
funkcjonalne o powierzchni 80 m2, na
wysokim parterze, w bloku, duży słoneczny
balkon, dobry standard, przystępna cena lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie - na II-piętrze, 2-pokojowe o
powierzchni 51,40 m2, w bloku wielorodzinnym, cena do uzgodnienia, przyjazna okolica.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie - na II-piętrze, 2-pokojowe, rozkładowe, bardzo ciepłe, o powierzchni 52 m2,
nowe drzwi i okna, dobry standard, czynsz 240
zł/m-c, na Zabobrzu III, blok IV-piętrowy, cena
przystępna.lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie - po częściowym remoncie
2-pokojowe o powierzchni 39,50 m2, zadbane,
nowe okna, czynsz 168 zł/m-c, klatka schodowa ładna i zadbana, na Zabobrzu II lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie - po remoncie 2 pokojowe o
powierzchni 54,50 m2, na wysokim parterze,
w bloku IV-piętrowym, środkowe, rozkładowe,
duży balkon, kuchnia - meble w zabudowie,
cena do uzgodnienia - 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
Mieszkanie - przestronne 2-pokojowe o
powierzchni 53,10 m2, duży balkon, dobry
standard mieszkania i klatki schodowej, na
Zabobrzu III, czynsz 200 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie - lokal 100 m2 - świetnie
nadające się na biuro, kancelarię lub gabinet,
I piętro, wszystkie media, ścisłe centrum 608 322 380
Mieszkanie 2 pokojowe - 2 pokojowe.
Ładne, słoneczne, rozkładowe II piętro. Lic.
11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - 48 m2 na I piętrze. 130 tys. do negocjacji - Lic. 7453 - 601
869 663
Mieszkanie 2 pokojowe - 51 m2 na Kiepury. 150 tys. do negocjacji - Lic. 7453 - 601
869 663

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

MIESZKANIE 40 m2 dwa pokoje - balkon
C.O miejskie parter na Malczewskiego lub
zamienię na kawalerkę plus dopłata - 605
419 545

MIESZKANIE 2 pokojowe - na osiedlu Orlim
38 m2. Rozkładowe z balkonem nowymi
oknami. Bez pośredników. Zapraszam do
oglądania! - 506 848 674

MIESZKANIE dwu pokojowe - na Osiedlu
XX-lecia w Cieplicach - 784 650 481

MIESZKANIE 26 m2 - w Jaworze lub zamienię
na 1-2 pokojowe w J. Górze z dopłatą - 784
929 678
MIESZKANIE 3 pokoje - w Trzcińsko bezczynszowe z ogródkiem za 150 tys. - 603
126 622
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 3 pokojowe - 59 m2 okolice
Małej Poczty. Cena do negocjacji. Bez pośredników. - 792 930 047
MIESZKANIE 3 pokojowe - 63 m2 w Łomnicy
150 tys. do negocjacji bez pośredników - 781
192 248

MIESZKANIE 68 m2 - 2 piętro w kamienicy
centrum miasta - 697 980 806

MIESZKANIE na osiedlu Orle - małe z balkonem 1 piętro - 501 090 928
MIESZKANIE Oś. XX-lecia - 42 m2 po remoncie 165000 tys. Nr lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE trzypokojowe 57 m2 - w centrum Jeleniej Góry - 669 628 613
MIESZKANIE w Cieplicach - 2 pokojowe na
osiedlu Orlim drugi lub czwarte piętro nr lic.
5877 - 515 285 788
MIESZKANIE w Cieplicach - 3-pokojowe na
I-piętrze w bloku III-piętrowym, o powierzchni
67,40 m2, duży balkon, zadbana klatka
schodowa, doskonała lokalizacja, atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400
- 669 620 071

MIESZKANIE w Cieplicach - 4-pokojowe o
powierzchni 75,24 m2 na II-piętrze budynku
3 rodzinnego, do remontu, ogród przy posesji,
bezczynszowe, dobra lokalizacja, cena do
uzgodnienia lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE w Cieplicach - Mieszkanie
w Cieplicach przy Parku Norweskim 54
m2 - dwa pokoje piwnica, ogródek 187 tys.
zł. - 663 981 750
MIESZKANIE w Kowarach - 88 m2, I piętro,
własnościowe, b. niski czynsz, cena do uzgodnienia - 782 128 927
MIESZKANIE w Kowarach - do remontu o
pow. 40,5 m2 + ogródek. Możliwość adaptacji
strychu 110 tys. - 501 007 531
MIESZKANIE w okolicy Karpacza - 3 pokoje
+ salon z aneksem kuchennym i łazienką.
Powierzchnia 53 m2 - 693 871 204
MIESZKANIE własnościowe - 4 pokoje, 2
kuchnie, łazienka + WC, 134,60 m2 o wysokim
standardzie. Kamienica 3 piętro. Cena do
uzgodnienia - 691 610 019
NOWE komfortowe mieszkanie - 2 pokojowe
Z balkonem ul. Złotnicza - 504 786 104
NOWY dom w Łomnicy - 135 m2 plus działka
28a. 600 tys. - 601 881 277
OKAZJA Cieplice 49 m2 - Na pierwszym
piętrze, okna PCV 125 000 tys. Nr lic. 5877
- 515 285 788

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975
RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

JELENIA GÓRA
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

PRENUMERATA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

075 75 35 835
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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!

OKOLICE Małej Poczty - mieszkanie dwupokojowe, 45 m2, parter cena 160 tys. zł.
Nieruchomości Atrium licencja 5124 - 601
551 213
PIĘKNA działka - z wydanymi warunkami
zabudowy L: 5908 - 609 500 019
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TANI dom na obrzeżach JG - dom w cenie
mieszkania. Do zamieszkania z chwilą kupna.
Działka 9 arów. Lic. 3290 - 662 040 448
TANIA kawalerka - na czwartym piętrze o
powierzchni 26,40 m2 w bloku IV-piętrowym,
środkowa, słoneczna, blisko Pl. Ratuszowego,
doskonała lokalizacja, ładne widoki na Karkonosze lic. 2400 - 669 620 071
TANIA kawalerka - środkowa, o powierzchni
26,40 m2 w bloku IV-piętrowym, słoneczna,
blisko Placu Ratuszowego, doskonała lokalizacja, ładne widoki na Karkonosze. lic. 2400
- 669 620 071
TANIE mieszkanie – 3 pokojowe o powierzchni
76 m2 na I-piętrze budynku wielorodzinnego,
ciepłe, bardzo niski czynsz, nowe C.O i okna,
blisko Uniwersytetu Ekonomicznego i Liceum
Żeromskiego. lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - bardzo słoneczne 2 pokojowe o powierzchni 48 m2, środkowe, balkon
od południa, czynsz niewysoki, atrakcyjna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - ładne 2 pokojowe, przestronne o powierzchni 53,10 m2 na IV-piętrze,
duży balkon, dobry standard mieszkania
i klatki schodowej, czynsz 200 zł/m-c, na
Zabobrzu III lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - ładne, przestronnie 2
pokojowe, zadbane, o powierzchni 52,50
m2 na II-piętrze w budynku wielorodzinnym,
blisko centrum, atrakcyjna cena lic. 2400 669 620 071
TANIE mieszkanie - w okolicy Pl. Ratuszowego 2 pokojowe o powierzchni 35 m2 na
I-piętrze bloku, czynsz 172 zł/m-c, balkon,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
W Dziwiszowie 6000 m2 - 695 981 315

PIĘKNE dwupoziomowe - mieszkanie w Jeleniej Górze cena 265 tys. - 606 609 115

WIDOKOWA działka - 1000 m2 ładnie położona, piękne widoki na góry, niska cena, lic.
5524 - 662 112 344

PIĘKNE mieszkanie - LUX, 98 m2, Wolności,
dwupoziomowe, stan deweloperski, cena do
negocjacji, lic. 12470 - 691 081 247

WŁAŚCICIEL - 3 ha - gruntów z dobrą lokalizacją, z dobrym dostępem do drogi asfaltowej
- 505 074 854

PILNIE dwupokojowe - 36 m2 na Zabobrzu 2.
Cena 135 tys. - 887 979 391

WŁAŚCICIEL - dom - w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim, z bardzo ładną
lokalizacją - 505 074 854

POD Łysą Górą w Dziwiszowie - 8300 m2 pod
parking, gastronomie itp. - 695 981 315
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OKOLICE Jeleniej Góry - 46 m2 ,dwa pokoje
na pierwszym piętrze, z ogrodem. Cena
70.000 zł. N.Żebrowscy Lic 8032. - 509
156 552

15 marca 2010 r.

PROSPERUJĄCE solarium w centrum - pilnie
- 663 860 006
PROSTO od dewelopera - mieszkanie 2 i 3
pokojowe, dwupoziomowe w Jeleniej Górze.
Roksanes Żukowski lic. rn 7867 ABN Stępień
- 508 240 831
PRZEPIĘKNA działka budowlana - 1000 m2.
Polecam - 880 804 251
SPRZEDAM lub wynajmę budynek - usługowo biurowy hala 100 m2 + 100 m2 biura
- 694 258 713
SPRZEDAM lub zamienię - własnościowe
43 m2 w Mysłakowicach, 1 piętro w blokach,
2 pokoje - 782 158 840
SPRZEDAM, bądź wynajmę - umeblowane
mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 38
m2 w Jeleniej Górze przy ulicy Ptasiej - 660
821 777
SUPER 2 pokoje - mieszkanie nowe 57 m2
na parterze w kamienicy z dużym ogrodem
- 608 322 380

ZABOBRZE 2 pokoje - bardzo ładne w przystępnej cenie nr lic. 5877 - 515 285 788
ZABOBRZE 64 m2 - 185 000 tys. nr lic. 5877
- 515 285 788

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry
- 85 m2, 3 pokojowe, łazienka, 1200 zł.
Ogrzewanie etażowe, gaz - 75 71 221 71,
664 803 587
POKOJE, bursa, akademik z Internetem
dla studentów, młodzieży, pracowników,
turystów, osoby indywidualne w Jeleniej
Górze – blisko UE – 606 360 443
CENTRUM Cieplic - lokal - 25 m2 - 792
203 286
MIESZKANIE 50 m2 - Zabobrze - 605
533 862

SZEŚCIOLETNI mały domek - Piechowice
370 000PLN - 508 142 566
SZKLARSKA Poręba działki 1000 m2 - widok
na panoramę - 793 999 905

Już od teraz
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+VAT

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

26

15 marca 2010 r.

og£oszenia
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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pokój do wynajęcia w Sobieszowie używalność kuchni, łazienki - oddzielne
wejście - 660 509 720
Kawalerka blisko teatru w Jeleniej
Górze - 510 172 730
Pokój w domu jednorodzinnym - 75 75
215 95, 695 605 043
Pół domu na wsi - tanio - 665 733 268
Mieszkanie 4 pokojowe - tanio - 665
733 268
1000 m hala - hala usługowo - magazynowa, bezproblemowy dojazd tirem. W
budynku hala magazynowa 1000 m2, w tym
56 m2 komory chłodniczej, pomieszczenia
biurowe oraz zadaszona wiata ok. 400 m2
- Jeldom lic. 3059 - 666 830 830
2 pokojowe w Parku Sudeckim - 900 zł. +
liczniki ABN Nieruchomości Stępień Licencja
10171 - 514 600 101
2 pokoje. 900 zł. - Biuro Nieruchomości City
L.5908 - 723 143 566
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów Jelenia
Góra, nowe, 67 m2, duża wyposażona kuchnia, 1100 zł + opłaty, licznik - 607 785 776
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów J.Góra,
nowe, przestronne, duża wyposażona kuchnia, 980 zł. + opłaty - 607 785 776
2 pokojowe na Kadetów - okolice Kolegium
Karkonoskiego 1200 zł + liczniki, nowe
mieszkanie w nowym budownictwie z nowymi
meblami - ABN Nieruchomości Stępień Licencja 10171 - 514 600 101
3 pokojowe dla firm - mieszkanie dla 6 pracowników. Umeblowane i wyposażone. Lic.
zaw. 5627 - 508 240 823
38 m2 - mieszkanie przy ul. Złotniczej częściowo umeblowane 1000 zł. plus media
plus kaucja licencja 5124 nieruchomości
Atrium - 605 512 13
4 pokojowe w centrum - czynsz 1200 zł. Lic.
8151 - 600 258 703
500 zł za mieszkanie - 4 pokojowe umeblowane, wyposażone + czynsz + media - 56
m2. C.O. Kaucja (zwrotna) 1000 zł. Zabobrze
1 - 793 904 469
Atrakcyjny lokal użytkowy - w centrum
Jeleniej Góry - 603 347 415
Bistro w Karpaczu - w pełni wyposażony
lokal gastronomiczny 80 m2 w Karpaczu do
wynajęcia od zaraz - 502 315 938
Dom dla firmy - 140 m2 w zabudowie szeregowej, umeblowany i wyposażony(wysoki
standard). Blisko centrum N.Żebrowscy Lic.
8032 - 509 156 552
Dom stan surowy - zadaszony w Kowarach
blisko centrum o powierzchni 93 m2 z możliwością zrobienia trzech mieszkań. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443
Duży boks garażowy - z bramą automatyczną
na pilota na ulicy Sygietyńskiego (Zabobrze)
- 728 862 201

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.

Kawalerka w domu jednorodzinnym. Niezależne wejście, duży ogród,
niezależny wjazd - parking - Jelenia
Góra - Oś. Czarne - Podleśna 24 - 75
75 215 89

Garaż w okolicy Małej Poczty - 790
279 547
Mieszkanie dwupokojowe z miejscem
parkingowym w spokojnej dzielnicy Cieplic 800 zł + kaucja, liczniki - 502 351 405

Lokal handlowy - w centrum Kowar na
deptaku 43 m2 z dwiema dużymi witrynami
okiennymi - 782 165 095
Lokal w centrum - lokal biurowy w centrum
przy ul. Konopnickiej. 2 piętro, 150 m2, 3000
zł. netto. Lic. zaw. 5627 - 508 240 823
Lokal, biuro 80 m2 - Jelenia Góra - 513
098 128
Lokale użytkowe - 60 m2 oraz 100 m2 około
150 m od ul. Wolności. Idealny na biuro lub
gabinet lekarski, dwa pozostałe na magazyny
lub usługi. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
M2 świeżo po remoncie - M2 w Jeleniej Górze
za 1000 zł / m-c Osoba odp. zaw. Marek
Stępień lic. 12181 więcej informacji Karolina
Misiewicz - 514 600 105
M2 w Parku Sudeckim - fantastyczne 2
pokoje na prestiżowym osiedlu. Kompletnie
umeblowane, 1 piętro. Okazyjna cena 1100
zł, do wynajęcia od 1 czerwca 2010 lic. 5524
- 503 111 466
Magazyn 110 m2 - ul. Okopowa 6 rampa,
pomieszczenia biurowe - 604 569 485
Magazyn 220 m2 - pomieszczenie socjalne,
biuro, siła, duża brama - idealne na hurtownie, warsztat sam. JG. Okopowa 6 - 604
569 485
Magazyn 80 m2 - z ogrzewaniem i pomieszczenie na biuro lub sklep 66 m2 z sanitariatami
w Jeleniej Górze - 509 411 748
Magazyn z biurem i dużym parkingiem ABN
Stępień lic. 10171 - 514 600 102
Miejsce w solarium - dla tipserki / manicurzystki - 512 201 648
Mieszkanie – 2 pokojowe, umeblowane,
wyposażone Zabobrze II, 750 PLN - 607
421 168
Mieszkanie - na Zabobrzu. Dwupokojowe
słoneczne. 1000 + liczniki i kaucja - 667
657 025
Mieszkanie 2 pokoje - z miejscem parkingowym, cena 600 + opłaty - 791 557 590
Mieszkanie 53 m2 – Jelenia Góra Zabobrze
3 - 601 789 242

Mieszkanie w Dziwiszowie - 96 m2, 4
pokoje, kuchnia w zabudowie, częściowo
umeblowane, garaż i piwnica w cenie, dwa
balkony. Niskie opłaty. NŻ Lic. 8032 - 505
982 443
Mieszkanie w Piechowicach - 600 983
706

Niedrogo miejsce w mieszkaniu - studenckim okolice malej poczty duży słoneczny
pokój, pełne wyposażenie 185 zł. + czynsz 26
zł. Dzwonić po 15. - 668 760 768

Karpacz 3 pokojowe 80 m2 - dwie werandy,
umeblowane, wyposażone. Nieruchomości
Karkonoskie nr lic. 1740 - 503 021 047

Nowe dwupokojowe - mieszkanie, na II
piętrze przy Moniuszki 5A, plus miejsce
parkingowe w podziemnym garażu, od już
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

Kawalerka - centrum - Plac Ratuszowy,
od zaraz, 26 m2, słoneczna, widok na ratusz,
c.o., 550,- zł + kaucja + opłaty, właściciel 502 377 461
Kawalerka - w centrum cieplic 500 zł. plus
opłaty - od zaraz - 664 675 185
Kawalerka 27 m2 - 680 zł. + media + kaucja (czynsz wliczony w cenę ) - 796 292 545
Kawalerka duża w bloku - w centrum
Piechowic. Częściowo umeblowana. Od
zaraz - 501 294 926
Kawalerka na Zabobrzu - od kwietnia.
Dzwonić po 17-tej. - 517 442 479
Kawalerka umeblowana - w centrum Jeleniej Góry dla studentek - 888 014 922
Kawalerka w centrum - po remoncie,
umeblowana, bardzo atrakcyjne wnętrze,
do zamieszkania od zaraz - lic. 5524 - 503
111 466
Kawalerka w centrum Cieplic - Cena 450
zł. + opłaty - 509 489 791

Kawalerka w okolicy centrum – ok. 40 m2,
nowe budownictwo, umeblowana i wyposażona w sprzęt AGD, 700zl (w tym czynsz) +
media. - 793 276 386
Kiepury 2 pokojowe - komfortowe umeblowane wyposażone. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503 021 047
Komfortowe mieszkanie 76 m2 - umeblowane 1300 zł + media. Jelenia Góra - Zabobrze - 609 103 999
Lokal - lokal na pasażu w Biedronce na
Zabobrzu 92 m2 ABN Stępień nr lic. 10171
- 514 600 102
Lokal biurowy 22 m2 - centrum, 1-wsze
piętro, niski czynsz, WC, poczekalnia do
wspólnego użytku - 510 243 264
Lokal gastronomiczny - w Karpaczu 80 m2
możliwość prowadzenia innej działalności
atrakcyjna cena - 695 943 795
Lokal handlowo usługowy - 40 m2 ul.
Różyckiego 1300 zł. - 506 092 349
Lokal handlowo usługowy - w centrum 100
m2 2500 zł. netto - 601 881 277

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

Mieszkanie w centrum - Karpacza - 516
067 930

Już od 500 złotych - pomieszczenia biurowe,
bardzo dobry standard, okolice Urzędu Skarb.
osoba odp. zaw. D.Banaszak lic. 10171, więcej info. Andrzej Pabich - 508 240 827

Kawalerka - 38 m2, ul. Złotnicza, częściowo umeblowana, 1000 zł plus media plus
kaucja licencja 5124 - 601 551 213

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

Mieszkanie dwupokojowe - 70 m2 - umeblowane - 665 550 721

Na gabinet 40 m2 - ul. Różyckiego 4a - 508
127 007

Kawalerka - 35 M2, niedaleko centrum
- 607 328 088

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

Mieszkanie dla studentów - w willowej
dzielnicy z ogrodem okolice Uniwersytetu
Ekonomicznego - 693 295 435

Garaż murowany - w Cieplicach - 509
928 342

Kawalerka w okolicach centrum - Kawalerka w okolicach centrum - 509 981 661
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.

Lokal handlowo usługowy - w Cieplicach 30
m2 ścisłe centrum - 695 653 260

Okazja 30 zł/m2 - 1500 m2 za 45000 zł.
Działka położona zaledwie 8 km od Jeleniej
Góry, lic. 5524 - 503 111 466
Piękny dom w JG - dla sporej rodziny, w pełni
wyposażony z możliwością wykorzystania
pomieszczeń na super biznes, lic.12470 691 081 247
Pokoje dla pracowników (Mirsk) - 518
986 111
Pokój - dla studentki - Zabobrze - 723
548 049
Pokój - studentom, pracującym w okolicach
ul. 1 go Maja w Jeleniej Górze - 665 733 363
Pokój w Cieplicach - Jeden pokój w domku
w Cieplicach dla studentów, pary, osoby
pracującej - z dostępem do kuchni, łazienki,
Internetu. Spokojna dzielnica - 798 421 721
Pokój w domu - jednorodzinnym z osobnym
wejściem w Sobieszowie - 517 783 686
Pomieszczenie 66 m2 - z C.O i w.c. z
przeznaczeniem na sklep, biuro lub salon
wystawowy w Jeleniej Górze - 509 411 748
Sklep 30 m2 centrum - parter, witryna
Wyszyńskiego (obok Cyfry +) 2300 netto 888 221 321
Słoneczna kawalerka - Pl. Ratuszowy, 26
m2, nieumeblowana, 550,- zł + opłaty (kaucja
1.000,- zł), od właściciela - 502 377 461
Szukam studenta/studentki - do dwuosobowego pokoju. Mieszkanie jest nowoczesne i
znajduje się bardzo blisko UE - 791 349 076
Szukamy studenta - studentki do dwuosobowego pokoju w dwupokojowym mieszkaniu
obok UE - 667 119 538
Tanio do wynajęcia - 2-pokojowe mieszkanie do wynajęcia, umeblowane 750 zł. w
Jeleniej Górze ABN Stępień nr lic. 10171
- 514 600 102
Trzy lokale usługowe - o powierzchniach 60
m2, 60 m2 i 100 m2. W odległości 150 m od
ulicy Wolności, jeden idealny na biuro bądź
gabinet lekarski, dwa pozostałe na magazyn,
parking. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
ul. Wojska Polskiego - blisko centrum i akademii ekonomicznej. Dwa pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka 1100 + opłaty - 603
988 276
Zabobrze 2 - dwupokojowe mieszkanie
komfortowe umeblowane i wyposażone z
miejscem parkingowym od zaraz. Cena 1300
zł. N. Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552

to 179tyś. Kontakt 0505 074 854

			

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

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

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
2 pokojowe mieszkanie - na terenie Kowar
- 667 042 567
KAWALERKA - Zabobrze - po przystępnej
cenie - 661 789 759
MAŁE tanie mieszkanie - Małe tanie mieszkanie - 796 980 389
MAŁŻEŃSTWO z 2 dzieci - 11 i 12 lat poszukuje mieszkania do wynajęcia na Zabobrzu do
800 zł. Nieumeblowanego - 661 366 746
MIESZKANIE - małżeństwo pracujące, bez
nałogów, poszukuje do wynajęcia mieszkania
2 pokojowego z balkonem, umeblowanego
na Zabobrzu I. Na długo, bez pośredników
- 661 572 702
MŁODE małżeństwo wynajmie - mieszkanie
za opiekę lub mały remont - 660 181 460
PARA poszukuje mieszkania - w przystępnej
cenie małego mieszkania - Jelenia Góra
lub okolice, może być bez mebli. Spokojni,
bezkonﬂiktowi, bez nałogów, pracujący - 607
747 899
POSZUKUJĘ 1 lub 2 pokojowego - mieszkania w Szklarskiej Porębie - 506 023 688
SZUKAM do wynajęcia - mieszkania w Sobieszowie lub Cieplicach - 886 429 837
SZUKAM mieszkania - 2 pokoje za opłaty 505 155 529
TANIE mieszkanie - 2, 3 pokojowe w okolicach
Jeleniej Góry dla zdecydowanego klienta
NM5877 - 500 122 447

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
MIESZKANIE własnościowe 39 m2 na podwyższonym parterze zamienię za dopłatą
na większe - 603 365 231

3 pokojowe własnościowe - ma mniejsze
Zabobrze 2 lub 3 - 665 371 229
4 pokojowe - własnościowe 1110 m2 w ładnej
dzielnicy, parter na kawalerkę lub 2 pokojowe
do 40 m2 z dopłatą bez pośredników - 508
304 826
JELENIA Góra 3 pokoje - 69 m2 w zielonej
okolicy, własnościowe, słoneczne zamienię na
2 pokojowe ok. 45 m2 może być kwaterunek
z dopłatą - 510 042 734
KAWALERKA - (pełna własność) 27 m2
położona na pierwszym piętrze z balkonem
na Zabobrzu. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci
na większe mieszkanie komunalne w Jeleniej
Górze - 660 431 867
MIESZKANIE 30 m2 - w Mysłakowicach na
większe - 725 600 517
MIESZKANIE kwaterunkowe - w Wałbrzychu
36,49 m2 na mniejsze w Jeleniej Górze. Lokal
znajduje się w kamienicy blisko Szczawna
Zdroju - 508 516 169

ATRAKCYJNY, zadbany i wysportowany
- spotka się z kobietą chętną wymienić się
rozkoszą. Tylko dla wymagających pań. Bez
podtekstów ﬁnansowych - 721 791 131
DOJRZAŁA - dojedzie do Ciebie - 600
120 914
DRAPIEŻNE kotki - zaproszą zdecydowanych
panów - 794 247 627
FACET zapłaci młodej - za francuza - 796
232 845
ŁADNA blondyneczka - dla Ciebie 19 latka
- 782 535 408
MAJA 19 lat - top blondynka z biustem 4
zaprasza na francuski tak jak lubisz - 796
691 135
MAM 34 lat poznam panią - od 40 do 45
lat zawarciu przyjaźni - proszę na początek
SMS - 518 467 068
MIŁE dziewczyny - zaproszą lub przyjadą 501 970 943
MŁODA zaprosi - przyjedzie - 794 163 891

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
18 latka zaprosi i przyjedzie - 18 latka zaprosi
i przyjedzie - 666 930 955
25 i 44 latka zapraszają - na super lesbi show
od 16 do rana zapraszamy - 508 403 452
25 letnia urocza Kamila - zaprasza na cala noc
na niezapomniane chwile w Karkonoszach
zapraszam - 500 514 206
26 Vanessa - zaprosi i przyjedzie do ciebie 24
h - 795 716 898
27 Letni przystojny - mężczyzna dla zadbanych Kobiet. 24 h - 605 213 624
AMANDA biust 5 - zapraszam prywatnie
dyskrecja 1oo procent - 795 811 914
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POZNAM zadbaną i dyskretną - Panią Bi z
ładnym biustem. J.Góra i okolice. Oczekuję
dyskrecji i ją zapewniam - 607 495 461
SZCZUPŁA seksowna - brunetka 24 lata 516 462 062
SZCZUPŁY wysoki szatyn - 31 latek poznam
panią chętną na ... - 500 219 607
ŚLICZNE dziewczyny zaproszą - lub dojadą
24 na dobę - 883 485 770

USŁUGI
BUDOWLANE
KOPARKO - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609 789 262
ROLETY zewnętrzne, roletki materiałowe,
żaluzje pionowe, roletki na okna dachowe,
moskitiery, montaż, naprawa - 604 460
139

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

Pl.Ratuszowy 50

MŁODE dziewczyny - zaproszą lub przyjadą
- 794 247 627
MŁODY, wysoki, przystojny - wysportowany
zasponsoruję szczupłą, wysoką, sexowną
uczennice liceum lub studentkę - 691 636
249

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

NOWA niunia 20 latka - Zaprosi do siebie 883 480 531
PAN dla samotnej miłej pani - Tylko u Ciebie
spełnię twoje fantazje - zadzwoń wieczorem
- przyjadę. Dyskrecja - 721 671 266

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

PAN dla starszej pani - miłe chwile - dyskrecja
gwarantowana - na początek proszę o sms 725 542 438

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

PAN masaż - i nie tylko full tylko wyjazdy 796 856 881
POSZUKUJĘ ładnej koleżanki - wyśmienite
warunki - 783 626 261
POZNAM dojrzałą kobietę - mam 25 lat - 500
879 132
POZNAM fajne dziewczyny - z którymi można
popisać później może coś więcej. Mam 21
lat - 781 430 345
POZNAM Panią zadbaną - dyskretną, chętną
do 40 lat z Jeleniej Góry - 509 910 698

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

Firma budowlana, serwis wykona: elewacje, regipsy, płytki, panele, malowanie,
elektryka. Szybko i solidnie - 666 074 093

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Pogotowie budowlane, drobne naprawy
i remonty oraz wykończenia wnętrz i prace
porządkowe - 506 140 865
Roboty ziemne - koparko - ładowarka
JCB 4x4 - 698 668 824
Remonty mieszkań - gładzie, regipsy,
płytki, panele, malowanie, elektryka,
montaż okien i drzwi, wystawiam faktury
VAT - 792 494 528
Usługi budowlane - 787 101 557, 511
572 319
Firma przyjmie zlecenia na budowę
domu, rozbiórki, remonty, adaptacje - 695
112 363
Wykonam prace wykończeniowe - malowanie, regipsy, szpachla, tanio i solidnie
- 504 964 227
Kominki - obudowy, montaż, sprzedaż 602 528 380

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

JACEK

Cyklinowanie, solidnie - montaż podłóg,
panele, cyklinowanie schodów, renowacja
drzwi, malowanie wnętrz i gładzie - 697
143 799

e-mail: marketing@jelonka.com

Tynki zewnętrzne, tynki strukturalne,
malowanie, tapetowanie - 600 572 161
Remonty - szybko, tanio, fachowo. Malowanie, szpachlowanie, ścianki G/K, przeróbki wod.kan., panele itp. - 516 048 225
Tanio i solidnie remonty mieszkań - 886
174 031
Remonty kompleksowo - profesjonalnie,
tanio, solidnie - 698 056 197
Bezproblemowy remont - tylko u nas.
Brak czasu i wiedzy my rozwiążemy Twoje
wątpliwości - profesjonalne wykończenia i
remonty - 603 187 240
Brukarstwo - chodniki - podjazdy, parkingi, schody, granit, beton - 501 480 682
Brukarstwo - przyjmę zlecenia na rok
2010. Solidne i fachowe wykonanie - 664
099 312
Brukarstwo - wszelkie prace budowlane
- 793 240 653
Brukarstwo - wykonamy podjazdy, chodniki, schody (kostka granitowa, betonowa),
tanio solidnie i szybko - 503 368 747
Budowa domów - profesjonalnie i fachowo
- 697 761 446
Budowa domów - rozbiórki, adaptacje,
remonty, dokładnie i szybko - 695 112 363
Cyklinowanie – układanie parkietu
mozaiki i podłóg, renowacja starych podłóg,
profesjonalnie - 601 313 541
Cyklinowanie bezpyłowe - parkiety deski
mozaiki parkietowe. Oferujemy kleje szpachle i
lakiery, także ekologiczne. Odnawiamy podłogi
pomalowane farbą - 696 267 219
Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy
docieplenia dachowe, wstawiamy okna,
remontujemy stare dachy, stawiamy więźby
i nowe pokrycia dachowe: papa, gonty,
dachówka - 693 788 140
Dekarstwo - pokrycia blacho - dachówką,
gontem, papą, dachówką, więźby - solidnie i
fachowo - 609 654 791
Elewacje-Remonty - wykonujemy
elewacje, tynki tradycyjne, wymiana okien,
remonty domów, mieszkań, biur. Tanio i solidnie. Możliwa Negocjacja cen - 726 444 006
Firma ogólnobudowlana - podejmie się
pracy na terenie Jeleniej Góry oraz okolic 785 934 303
Firma remontowo - budowlana - Jesteśmy firmą specjalizująca 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
Firma TOBI oferuje - profesjonalne usługi
remontowo-budowlane oraz projektowanie
ogrodów i ich realizacje - 664 612 526
Glazura, malowanie, regipsy - tynki i inne
usługi budowlane - 693 374 863

Tel. 508 082 888

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Profesjonalne docieplenia budynków
– elewacji, ocieplenia poddasza plus zabudowa regipsami. Systemy rynkowe. Prosto i
dokładnie. - 667 106 084

Usługi remontowo - budowlane - wykonujemy zabudowy z płyt kartonowo - gipsowych,
podwieszane sufity, malowania, gładzie,
panele, glazurę szybko fachowo i niedrogo
- 509 156 603

Regipsy, płytki - wykańczanie pomieszczeń,
ciekawe pomysły. Solidnie i niedrogo - 518
661 290

Wykonam prace brukarskie - alejki w
ogrodach, palisady, gazony, ogrodzenia 513 059 758

Remo Bud - usługi budowlane - dachy,
remonty dachów oraz remonty domów i
mieszkań, ocieplenia, budowa od podstaw,
tanio i solidnie - 663 316 795

Wymiana okien - podejmiemy się wymiany
okien i drzwi, najtaniej i najszybciej na rynku,
współpracujemy z producentami - 509
263 111

Remont, budowa - kompleksowo, tanio i
terminowo podejmiemy się budowy domu,
remontu (wszystkie instalacje), stawiamy
również dachy. Zadzwoń zademonstrujemy
dotychczasowe roboty w kraju i za granicą
- 509 263 111

Wynajmę rusztowanie - wynajmę nowe
rusztowanie stalowe 6,5 m x 33 m. Cena za
całość 80 pln/dzień, możliwość negocjacji
przy wypożyczeniu połowy. Dowóz gratis 509 263 111

Remonty - wykończenia wnętrz - renowacje
schodów, drzwi, hydraulika, pod zamówienie
meble - 512 441 518
Remonty i wykończenia – gładzie, tynki,
płytki, panele regipsy, instalacje wodno – kanalizacyjne, montaż drzwi, okien - 518 854 126
Remonty mieszkań - malowanie gładzie,
regipsy, panele. Inne prace remontowe - 691
936 900
Remonty mieszkań - przebudowy, lokali
biur mieszkań itp. wycena gratis, wystawiamy
faktury VAT - posiadamy doświadczenie,
gwarantujemy jakość - 509 061 763

Rusztowanie najtaniej - wynajmę nowe
rusztowanie stalowe 6,5 m x 33 m. Cena za
całość 80 pln /dzień, możliwość negocjacji
przy wypożyczeniu połowy. Dowóz gratis 509 263 111
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

Solidne remonty mieszkań - łazienki - kompleksowo - tanio i solidnie - konkurencyjne
ceny - 783 203 200

Komplex - dom - usługi remontowo budowlane, ceny do negocjacji sprawdź - 796
856 881

Tani remont - remonty - szybko i solidnie
kompleksowo - 609 272 704

Kostka brukowa itd. - szybko, tanio i solidnie. Nawiążę współpracę z firmami - 787 210
943 - 511 545 064
Mieszkania - łazienki - remonty, regipsy,
zabudowy, gładzie, malowanie, podłogi i
inne - 880 992 649

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Angielski-korepetycje - Studentka
4-go roku udzieli korepetycji, przygotuje do
matury. Profesjonalnie, tanio. Dojazd do
ucznia - 514 673 953

Kominki i wkłady kominowe - montaż
kominków i wkładów kominowych. Stawianie
kominów dwuściennych - 691 466 704

Kostka brukowa itd. - szybko, tanio i solidnie
511 545 064 - 787 210 943

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

Remonty mieszkań - usługi remontowe
kompleksowo - 796 856 881

Kierownik budowy - nadzory przy budowie
domków jednorodzinnych - 601 062 607

Koparko - ładowarka - z wywrotką do wynajęcia tanio i solidnie - 793 240 653

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

Angielski - korepetycje - nauczyciel,
Cieplice - 505 440 014

Solidne remonty – gładzie, tynki, płytki
panele, regipsy, instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż drzwi okien. Zadowolenie
gwarantowane. - 518 854 126

Koparko - ładowarka - wykopy prace
ziemne - tanio, sprawnie - 796 571 426

Złota rączka (budownictwo) - naprawi,
zamocuje, wyremontuje mieszkanie, dom 783 575 219

Remonty mieszkań - renowacje drzwi,
schodów, hydraulika - 726 511 005

Remonty mieszkań - wymiana drzwi, okien,
renowacja drzwi, schodów, hydraulika - solidnie, niedrogo - 502 284 598

Tanie remonty mieszkań - i wykończeniówki
- 505 447 978
Tynki maszynowe - gipsowe, cementowo-wapienne, wapienne. Gładzie, regipsy,
malowanie - 794 581 718
Uslugi remontowo budowlane - glazura,
gładzie, płyty g-k montaż drzwi, okien, konkurencyjne ceny - 796 856 881
Usługi budowlane - remonty mieszkań od
a do z - 726 924 597
Usługi budowlane - remonty, tanio, gładzie,
elewacje, wykończeniówki - 505 447 978

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

Remonty - mieszkań - wykończenia wnętrz,
renowacje schodów, drzwi, hydraulika, solidnie, niedrogo, sprzątanie pobodowlane - 726
511 005

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

Jestem studentką - pierwszego roku
germanistyki. Udzielę korepetycji młodzieży
z podstawówki i gimnazjum. Pomogę w
trudnościach z bieżącym programem - 697
180 496
Język angielski - nauka - Poziom podstawowy, średni, przygotowanie do matury na
terenie Karpacza - 607 523 957
Język niemiecki - studentka 5.roku filologii
germańskiej udzieli tanich korepetycji i podejmie się tłumaczeń drobnych - 693 243 281
Język polski - (Piechowice, także Jelenia
Góra) korepetycje dla uczniów podstawówki i
gimnazjum, przygotowania do sprawdzianów,
testów, gramatyka, ortografia - 660 273 072
Mam 18 lat - języka angielskiego uczę się
od 9ciu, poziom zaawansowany. Udzielę
korepetycji i pomogę w zadaniach domowych
Uczniom podstawówek/gimnazjum - bardzo
tanio - 693 501 597
Matematyka & fizyka - wieloletnie doświadczenie; zakres szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej (łącznie z
przygotowaniem do matury) - 603 630 164
Nauczę obsługi komputera - od podstaw.
Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi.
Dojeżdżam do klienta - 505 739 948
Pomogę w lekcjach - wytłumaczę, douczę.
Szkoła podstawowa i gimnazjum - 509
943 854
Prace lic., mgr, zaliczeniowe - różne dziedziny. Szybko, fachowo, terminowo. Osoba
z doświadczeniem i kompetencjami - 663
359 461

Minikoparka - do wynajęcia minikoparka
Bobcat z operatorem - 793 240 653

Usługi budowlane - wykańczanie wnętrz,
remonty, szeroki asortyment, doświadczenie,
doradztwo tanio i solidnie - 609 766 620

Prace maturalne - szybko, tanio i fachowo.
Koszt 200 zł., w cenie: konspekt, praca, prezentacja, pytania, odp. - 663 359 461

Oferujemy remonty w zakresie - tynki, gładzie, regipsy, łazienki od A-Z inst. hydrauliczne
i elektryczne, systemy dociepleń. Ceny do
negocjacji - szybkie terminy - 506 839 257

Usługi dekarskie - wykonujemy: nowe
pokrycia dachowe, remonty starych dachów,
więźby dachowe, elewacje i docieplenia. 500 062 371

Student filologii angielskiej - udzieli korepetycji, wykona tłumaczenie na terenie Cieplic
- 781 747 457

Podejmę pracę - regipsy, panele, przeróbki elektryki, hydrauliki, malowanie, płytki,
remonty - 885 742 245

Usługi remontowo - budowlane - renowacje
drzwi, schodów, hydraulika. Solidnie i niedrogo
- 726 511 005

Szkoła nauki jazdy - zaprasza na kurs,
zapisy- w marcu cena 1100 zł. - 606 927
424
Udzielę korepetycji z chemii - 793 443 004

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

Udzielę korepetycji z j. niemieckiego - różne
poziomy zaawansowania, 25 zl/godz. - 697
549 929

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny - wesela z akordeonem
oraz inne imprezy okolicznościowe - 609
563 928
1 osoba zagra do tańca - na każdej malej
imprezie Kolmuz - 609 299 524
Muzyczny duet - wesela, bankiety, dancingi
- 609 851 863
Zespól Prestiż - specjalizacja wesela, studniówki i imprezy karaoke. Pełny profesjonalizm
i duże doświadczenie. Najlepsze w okolicy
nagłośnienie i oświetlenie sceniczne, e-mail
kontakt@zespolprestiz.pl - 517 900 425
Zespół „Pieszczochy” - wesela, zabawy,
dancingi, akordeon, super nagłośnienie różnorodny repertuar - 604 186 987
Zespół muzyczny - Music Party zaprasza
do czadowej zabawy na: weselach, bankietach, studniówkach - 605 450 117
Zespół muzyczny Bolero - najlepsze
wesela, długoletni staż, zawodowi muzycy,
bogaty repertuar - 604 460 269
Zespół muzyczny Elear - trzyosobowy
skład. Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych
konkursów - 606 778 341
Zespół muzyczny Topaz - wesela,
studniówki, imprezy okolicznościowe.
Zapraszamy - 693 295 832
Zespół Saxband - demo na stronie - 609
325 082

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
Zaopiekuję się małym dzieckiem - 796
629 452, 075 64 34 613
Posprząta, ugotuję - zaopiekuję się
starszą osobą - 665 733 268
Opieka nad starszą osobą - zaopiekuje się
starszą osobą, pomogę - 660 380 398
Zaopiekuję się dzieckiem - pani niepaląca, wieloletnia praktyka - 501 083 152
Zaopiekuję się starszą osobą - ugotuję,
posprzątam - 781 823 856

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT –
alakow@onet.eu lub 601 837 677
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300, 075 75 242 66
Poprowadzę księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
Księgowość - książka handlowa, ryczałt
ewidencjonowany, książka przychodów i
rozchodów - prowadzimy kompleksową
obsługę firm - 782 020 635
Garaże blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39 025,
501 234 403
Naprawa telewizorów oraz montaż anten
satelitarnych - 721 100 695
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
Wesela, przyjęcia, spotkania. Smaczne
dania - ceny umowne - Kawiarnia Sonata
Cieplic - 11-22 - 075 75 57 217, 692 046
727
Pogotowie komputerowe - DATAEXE
- 794 334 554 Zapraszamy 9-17 - vis a vis
sądu - Aleja Wojska Pilskiego 77A
Komputery - serwis nawigacji - DATAEXE - 794 334 554 Zapraszamy 9-17 - vis a
vis sądu - Aleja Wojska Pilskiego 77A
Serwis nawigacji GPS - DATAEXE - 794
334 554 Zapraszamy 9-17 - vis a vis sądu
- Aleja Wojska Pilskiego 77A
Kredyt na zakup mieszkania - 502
916 600
Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość
firmy, posiadamy bardzo duże doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej - 601
837 677

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
Domowe wyroby - pierogi, krokiety, bigos
oraz wiele innych wyrobów na zamówienie.
Wystawiam fakturę. Firma cateringowa - 516
019 321
Elektryk - Instalacje od A do Z - wraz z
pomiarami oraz instalacje alarmowa, strukturalna, telewizyjna i monitoring, w biurze,
domku lub mieszkaniu - 661 813 117
Elektryk - wykona instalacje elektryczne,
modernizacje, pomiary, odbiory, cały region
- 500 602 762
Elektryk Awarie - usterki, naprawy,
modernizacje, itp. Pogotowie Techniczne Złota
Rączka - 513 067 750
Firma Metalmag oferuje usługi - piaskowania
(felgi alu, konstrukcji stalowych) - spawania
MIG/MAG wszelkich konstrukcji - malowanie
natryskowe, cięcia precyzyjne - 511 495 985
Firma mięsna nawiąże współpracę - z
Pensjonatami, Hotelami, Sklepami na
dostawy mięsa, wędlin, drobiu. Atrakcyjne
ceny dostawa do klienta. Zapraszamy 516 019 321

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Hydraulik Awarie - usterki, naprawy,
modernizacje, itp. Pogotowie Techniczne/
Złota Rączka - 513 067 750
Hydraulika od a do z - montaż- pieców
na gaz, drewno, miał węglowy- kominków- instalacji grzewczych, sanitarnych,
gazowych-ogrzewania podłogowego
Podłączenia – kuchenek - junkersów
profesjonalista! Nie złota rączka - 603
237 605
Hydraulika, junkersy – 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
Instalacje elektryczne - pomiary
elektryczne, odbiory. Usuwanie awarii 507 057 949
Instalacje elektryczne - w domach,
mieszkaniach, obsługa firm na zasadach
omów serwisowych naprawy instalacji,
oświetlenia wew. zewnętrznego, konserwacja - 791 961 112
Instalacje elektryczne od A do Z - tanio
z pomiarami oraz instalacje alarmowe,
strukturalne, telewizyjne i monitoring,
w biurze, domku lub mieszkaniu - 697
224 902
Kominki - sprzedaż i montaż - pełne
wykonawstwo - 501 259 736
Komputerowe przepisywanie tekstów
- Komputerowe przepisywanie tekstów 607 997 148
Konserwator na telefon - Konserwator na telefon - 691 631 082
Książki Przychodów i Rozchodów - od 70
zł netto - cena uzależniona od ilości dokumentów - Biuro Rachunkowe KO-ALA - ul.
Wojska Polskiego 54 - obok sądu budynek
Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
- 601 837 677
Księgi Handlowej od 500 zł. - cena uzależniona od ilości pracowników i dokumentów - Biuro Rachunkowe KO-ALA - Jelenia
Góra ul. Wojska Polskiego 54 - obok sądu
budynek Naczelnej Organizacji Technicznej
NOT - 601 837 677
Księgowość - kompleksowa obsługa Biuro rachunkowe - prowadzi kompleksową
obsługę podmiotów gospodarczych (firm) w
zakresie księgowości, podatków oraz kadr
i płac. Posiadamy licencję MF i obowiązkową polisę OC. - 601 837 677
Lustra zdobione na wymiar - projekt i
wykonanie ręczne grawerowanie i piaskowanie motywów na lustrach-szkle, zdolności artystyczne, niesamowite pomysły
- 695 870 787
Meble kuchenne - szafy, garderoby na
wymiar krótkie terminy - 692 265 128
Opieka nad domem - Wjeżdżasz? Zaopiekuje się domem, mieszkaniem. Profesjonalnie i uczciwie! - 606 433 065
Pielęgnacja ogrodów - i placów rekreacyjnych (wycinanie, podcinanie) - 512
472 902
Płace - 20 zł netto za 1 os. - Biuro
Rachunkowe KO-ALA - 58-500 Jelenia
Góra ul. Wojska Polskiego 54 - obok sądu
budynek Naczelnej Organizacji Technicznej
NOT alakow@onet.eu - 601 837 677
Pogotowie komputerowe - naprawa,
modernizacja komputerów, notebooków w
domu lub firmie Klienta. Usuwanie wirusów.
Jelenia Góra i okolice - 695 299 500

Pomagam w zakładaniu - nowych firm,
robię rozliczenia roczne na poczekaniu,
prowadzę księgowość małych firm, zwrot
VAT budowlany, tanio, szybko i solidnie 692 106 060
Prostowanie felg - stalowych i aluminiowych - 502 351 181
Ryczałt ewidencjonowany - od 100
zł. - Biuro Rachunkowe KO-ALA - 58-500
Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 54 obok sądu budynek Naczelnej Organizacji
Technicznej NOT alakow@onet.eu - 601
837 677
Serwis Komputerowy - pomoc, nauka
dla osób starszych, naprawa i wymiana
- 505 789 329
Strony internetowe - projektowanie,
przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama w Internecie. Faktury VAT
- 695 299 500

Sprzątanie pobudowlane - po remontach domów, mieszkań, klatek, kamienic,
biur, czyszczenie pomników - 512 441
518

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

Szybka pożyczka - gotówkowa na oświadczenie do 20000 PLN - 510 171 225

Heilbronn – Stuttgart, Freiburg i okolice – 075 75 182 55, 607 222 369

Świadectwa energetyczne - dla lokali
i budynków, kompleksowe usługi geodezyjne, rozliczanie opłat za środowisko
- 660 408 360

DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075 75
182 55, 607 222 369

Usługi elektryczne - instalacje alarmowe,
domofonowe sieci komputerowe, pomiary,
przeglądy okresowe - 510 043 183

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

Usługi kurierskie - Promocja paczka do
10 - 24.90zl, od 10kg do 20kg - 29.90zl, od
20kg do 30kg - 34.90z - 500 431 313

DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec z adresu na adres- bez przesiadki
– 075 75 182 55, 607 222 369

Użyczę certyfikat - kompetencji zawodowych na krajowy - 607 540 000

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

Wuko czyszczenie kanalizacji - udrażnianie rur kanalizacyjnych i wywóz szamba.
Zapraszamy - 511 508 841
Wywiozę gruz - załaduję, tanio - 695
095 238
Zakupy na telefon - Uwaga nowość sklep
ul. Wolności 63 w godz. 8.00-21.00 - 603
055 948
Złota Rączka - awarie, usterki, naprawy,
itp. Pogotowie Techniczne - 513 067 750
Złota rączka - naprawi, zamocuje, wyremontuje mieszkanie, dom - 783 575 219
Zwrot podatku z Niemiec - stała, niska
cena bez względu na wysokość dochodu,
doradztwo dla osób prowadzących firmę w
Niemczech - 509 203 503

USŁUGI
SPRZĄTANIE
KARCHER pranie - wykładzin, dywanów,
tapicerki meblowej - 508 294 219
Posprzątam dom - mieszkanie tanio i
solidnie - 502 137 511
Posprzątamy dom, mieszkanie - biuro.
Tanio. Solidnie - 517 114 542
Sprzątanie kamienic - klatek, mieszkań,
pobudowlane, zagospodarowanie terenów
zielonych - 726 511 005

T 4 Transporter - do usług przewozowych
blaszak long - 691 466 704
Transport - bus max zawsze i wszędzie szybko i solidnie - 607 540 000
Transport 1 zł. km - kraj zagranica,
miasto 50 zł. godz. bus maxi. Szybko i
solidnie - 500 219 600
Transport i przeprowadzki - najtaniej
i solidnie - 503 004 482
Usługi transportowe - i przeprowadzki
kompleksowe 1o % taniej - 601 561 366

USŁUGI
ZDROWIE URODA

Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp.. - 75 76 73
971, 516 146 075
Auto - Laweta 24h - Polska - Europa 505 092 579
Berlin prywatny przywóz - termin do
uzgodnienia w jedną lub dwie strony autem
osobowym - 509 908 822
Dorywczo Vito - Przewozy dorywczo - dlatego tanio! Student Politechniki
Wrocławskiej dorabia do czesnego - 509
263 111
Lotniska - Praga, Wrocław, Drezno, Berlin, Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice.
F-ra VAT - 602 120 624
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Lotniska - Przewozy – Praga – Wrocław - Katowice - 505 092 579
Najtańsze przeprowadzki - w JG i
okolicach. Transport towarowy. Tanio i
solidnie - 518 661 290
Przeprowadzki - Przeprowadzki
mieszkań biur firm, kraj, Europa, ekipa,
faktura VAT - 784 618 283
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

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 21 marca 2010 a od 22 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.

FELGI
OPONY
KUPIĘ
W rozsądnej cenie komplet kół aluminiowych
do VW Passata B5 - 508 492 100

Fiat Punto 1996 rok - za 3200 do negocjacji
- 661 832 156

Felgi do Passata B5 - do 400 zł. - 661
929 084
Felgi z oponami 16” - felgi o starym wzorze - najchętniej pełne z oponami w dobrym
stanie. Felgi mogą nadawać się do remontu
wizualnego - nie pogięte i nienaprawiane 692 400 934
Opony 225/40/18 - minimum 6 mm bieżnik
225/40/18 w miarę dobrej firmy - 605 122 334

Alufelgi - 17” firmy Borbet - 725 600 517
Alufelgi Ronal z oponami letnimi - rozmiar
13 rozstaw śrub 4x100 możliwość przesłania
zdjęć - 669 367 277
Duży wybór - używanych opon letnich zwykle
i sportowe najlepsze ceny w Jeleniej - 605
135 001
Oryginalne felgi VW GOLF 3 - (tanio) 14”.
Stan dobry. Felgi proste. Cena do negocjacji
- 601 340 891

A my mamy niższe ceny - Od 9 marca
mamy niższe ceny usług. Sprawdź nas
- 791 222 252

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Czesanie okolicznościowe - na każdą
okazję! Dojadę do domu nawet w weekend. Profesjonalnie, trwale i tanio - loki,
koki, prostowanie itp. Naprawdę warto
- zadzwoń - 601 580 344

Części do VW T4 - elementy karoserii, zderzaki skierowane przód i tył - 661 832 156

Idealna figura - masaż odchudzający
i ujędrniający, komputerowe wyszczuplanie i modelowanie ciała, rehabilitacja,
sauna, fizjoterapia - 600 106 329

Masaż na Zabobrzu - Oferujemy masaż
klasyczny ciała w atrakcyjnej cenie. Rezerwacja: Studio Rolletic Kiepury 67 - 698
339 403

Kupię auto automat - do 11000 tys. - 503
123 616

Psychoterapia - dorosłych i młodzieży,
depresja, nerwica, kryzysy życiowe. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ul.
Krotka 24a mgr Piotr Lenert - 698 491 314
Psychoterapia dorosłych i młodzieży
- depresja, nerwica, kryzysy życiowe.
Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego ul. Krotka 24a mgr Malina Jaśko
- 607 377 337
Rehabilitacja - skuteczne leczenie
bólów kręgosłupa i innych - 781 584 226
Rehabilitacja domowa - i masaż leczniczy z dojazdem do pacjenta. Atrakcyjne
ceny - 792 963 630
Rehabilitacja domowa - masaż leczniczy z elementami rehabilitacji. Gimnastyka
korekcyjna. Indywidualne plany ćwiczeń
- 793 443 004
Tipsy żelowe od 35 zł. - dojadę do domu,
różne wzorki, solidnie i profesjonalnie! Przekonaj się już dziś i zadzwoń, wiosna już za
pasem, bądź piękna. - 601 580 344

ZA DARMO
ODDAM
Oddam dwa szczeniaki - matka-owczarek
niemiecki - 726 534 933
Oddam dachówkę cementową - z rozbiórki
ok. 200 m2 - 508 938 674
Oddam gruz na terenie Jeleniej Góry - i
najbliższych okolic - 727 548 554
Oddam kilka płyt winylowych - Oddam kilka
płyt winylowych - 695 160 526

VW Polo - 1.6 benzyna, rok 99, serwisowany
pierwszy właściciel, 191 tys. km, immobilizer, blok. skrzyni biegów, zarejestrowany
jako ciężarowy, cena 5500 - 601 773 698,
601 723 258
Vw Vento - 1993 rok - 1.8 benzyna 2400
PLN - 889 829 776

RÓŻNE
SPRZEDAM
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
Sukienka komunijna - stan bardzo dobry
- tanio lub sukienka komunijna stan idealny
z dodatkami, cena do negocjacji - 721
775 610
Drzewo opałowe - pocięte - (brzoza, grab,
jesion) 120 zł za m. - 512 472 902
Kontener budowlany - metalowy o wym.
6x3 m - 607 540 408

Auto złomowanie - za darmo lub niedrogo
odkupię każde - własny TRANSPORT - 661
519 540
Autoskup - powypadkowe i uszkodzone
- odbieram własnym transportem. Również
„angliki” - 721 721 666

Przedłużanie włosów - profesjonalne
przedłużanie, zagęszczanie włosów na
mikro ringi lub keratynę 5 zł za pasmo,
pasemka z cyrkoniami 30 zł. - 793 469
303

Peugeot 2O6 - 2001 rok 11000 PLN - 508
142 566

Auto w rozsądnej cenie - każde - również za
wyrejestrowanie przyjmę - własny transport
- 723 879 996

Koloryzacja włosów - balajage,
strzyżenie, atrakcyjne ceny. Profesjonalnie
zapraszam - 506 190 702

Masaż wraz z elementami fizjoterapii - i
gimnastyki korekcyjnej. Wizyty domowe.
Atrakcyjna cena - 796 947 765

Astra - przegląd i OC aktualne, stan dobry,
rok produkcji 92, cena 1800 do negocjacji
- 516 227 339

Alusy - do Golfa 4 - 663 260 168

Opony nowe, używane, felgi stalowe i aluminiowe - prostowanie - 75 78 93 651

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
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Escort 1.4 - 91 rok ważny przegląd i ubezpieczenie, szyber dach, centralny zamek,
sprzedam szybko za 900 zł. - 518 854 126

FELGI
OPONY
SPRZEDAM

Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369

Usługi Karcher - pranie tapicerki u klienta,
dywany, zestawy wypoczynkowe. Szybko i
fachowo. Ne masz czasu jeździć i szukać?
Zadzwoń - 665 670 345

Wodomierze i plombowanie - Szybko
i kompleksowo. Partner firmy Wodnik
Pogotowie Techniczne Złota Rączka - 513
067 750

Przewóz na lotniska – Praga - Berlin
- Drezno - Wrocław. Przewóz osób po
krajach UE. Door to door - 500 431 313

15 marca 2010 r.

Każde auto - gotówka od ręki - 889 829 776

Podol - auto skup - Firma PODOL - AUTO
oferuje skup aut za gotówkę, posiadamy
własny transport, auto-laweta do 1700 kg 608 382 458
Samochód w cenie do 1000 zł. - może być
uszkodzony lub bez opłat lub przyjmę każde
auto za wyrejestrowanie - 661 519 540
Skup aut - gotówka od ręki - każde, dostawcze, ciężarowe, specjalne, autolawety, maszyny
rolnicze - ciągniki, całe, powypadkowe, uszkodzone, angliki, wszystkie roczniki bez wyjątku.
Odbieram własnym transportem - 604 899
303, 698 707 299
Skup aut - Kupie auta do 2000 zł. Odbieram
własnym transportem, stan obojętny - 796
913 718
Skup aut całe, rozbite - stare, nieopłacone,
różne - tanie - 506 384 694
Skup całe i uszkodzone - całe i powypadkowe,
mogą być bez opłat, odbieram własnym transportem - 693 828 283
Star 742 turbo- 3000 zł. - z 1998 rok - silnik
turbo ważny przegląd i OC - 693 828 283
Volkswagen Golf 2 - diesel, 5-cio drzwiowy
- 504 361 638

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Motorower P.G.O, skuter 1998, stan
bardzo dobry, zadbany, zarejestrowany i
ubezpieczony, cena 2500 zł - Jelenia Góra pojemność 50 ccm - 075 75 146 14
Golf 3 - 1600 poj. 1994 rok, 230 tys., szary
metalik, 5 drzwi, szyberdach, ważny przegląd i OC - 600 572 161
Passat kombi GT - pojemność 2.0, moc
115 km, rok produkcji 1991 - cena 3800 075 75 410 84
Toyota Yaris - 2003, 1.0 kupiony w
salonie, I właściciel, 83 tys., alufelgi, ABS,
centralny zamek, radio + CD, komputer,
3 drzwi, wspomaganie, bezwypadkowy,
18500 - 606 605 115

Krótka wiatrówka na co2 - + śrut
cena 150 zł. - 513 059 758
Płyty drogowe - betonowe zbrojone wym. 3x. - 607 540 408
Płyty drogowe betonowe - zbrojone - wym. 3x1,5x0,2m. - 607
540 408
Piec c.o 10kw - Zębiec w dobrym
stanie - 501 259 736
Rama do prostowania karoserii samochodowych - 607 540 408
Segmentowa brama - garażowa,
już od 2500zl. zł. - 664 034 307
Siano koniczyn i traw - w kostkach
i siano kiszonka foliowana super
jakość - 504 201 580
Solarium Ergoline 600 - oraz bieżnie w podciśnieniu - 607 166 644
Wózek spacerowy firmy ProKids
- z k o l e k c j i D i s n e y. Z a d b a n y w
bardzo dobrym stanie. Cena 120
zł. - 665 281 370

RÓZNE
KUPIĘ
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
Siodło jeździeckie Western 16 500 290 337
K up i ę e l e k t r y c z n y p i e c - z w k ł a dami szamotowymi - 693 295
435

sklepy
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ
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Na wielu gruntach po wyburzonych kamienicach trwają prace budowlane przy nowych obiektach. Niestety, nie na wszystkich. Plac po dawnym hotelu Bellevue, późniejszym tzw. domu greckim, zieje
pustką już od około dziewięciu lat. Wspomniany gmach zniknął z krajobrazu miasta, bo jego stan techniczny groził katastrofą budowlaną. Pusta działka służy za parking i szpeci niegdyś jeden z bardziej
rozpoznawalnych zakątków stolicy Karkonoszy. Na zabudowanie czeka także teren, na którym znajduje się zaniedbana fontanna, od lat zresztą nieczynna (dolny prawy róg zdjęcia).

(tejo)
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WYDARZENIA / ROZMAITOŒCI

Wydział Techniczny Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz firma
informatyczna CodeTwo (sponsor
nagrody) ogłaszają konkurs na film
pod nazwą „Wydział Techniczny - WarToo :)!” W konkursie może
wziąć udział każdy uczeń i student
regionu jeleniogórskiego. – Zabłyśnij
kreatywnością, wykaż się poczuciem
humoru – zachęcają organizatorzy
zapewniając, że udział w Konkursie
jest bezpłatny, a technika realizacji
prac konkursowych – dowolna. Prace
konkursowe należy zgłaszać do 31
maja 2010.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie Wydziału
Technicznego http://wt.kk.jgora.pl w
zakładce „Konkurs na film”. Są także
na stronie firmy CodeTwo - Sponsora
nagrody - http://www.codetwo.pl/
blog/
Patronem przedsięwzięcia jest portal
i tygodnik Jelonka.com

(RED)
Świetliście w Jabloncu

Izerski Festiwal Światła nada niecodziennego blasku partnerskiemu
miastu Jeleniej Góry. Jablonec nad
Nisou (Czechy), rozbłyśnie ledowym
światłem już w nadchodzący piątek. W
programie imprezy, która zaczyna się o
godz. 18 na Mirovem Namesti – koncert
Charlie’go Straigha, pokazy laserowe,
występy tancerzy ognia oraz wypuszczenie świecących lampionów balonów. W dniach 18 – 20 marca Jablonec
będzie także areną targów Euroregion
Tour. Zaprezentują się biura podróży z
terenu Euroregionu Nysa, będą występy
muzyczne i wiele innych atrakcji. Targi
odbędą się w holu głównym jabloneckiego Eurocentrum.

(tejo)

Wydarzeniem towarzyszącym polskiej prapremierze
„Czarnej maski” Gerharta Hauptmanna jest wystawa w
Galerii Skene (foyer gmachu Teatru Norwida) przybliżająca kulisy powstania dzieła noblisty.
Wernisaż odbył się przed prapremierą „Czarnej maski” (czytaj na stronie 10). Atmosferę
odpowiednio podgrzały świetnie
zrobione plakaty, które na pewno
zachęciły sporą część jeleniogórzan do przyjrzenia się bliżej
sprawie. Dyrektor Teatru Jeleniogórskiego Bogdan Koca wraz z
szefową Muzeum Miejskiego
Domu Gerharta Hauptmanna
Julitą Izabelą Zaprucką przybliżyli zebranym postać autora, jak
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Hauptmann obok Norwida
i tło powstania sztuki. Z wystawy
można dowiedzieć się m.in. jak
została odebrana premiera sztuki
w Wiedniu i Dreźnie oraz rozszyfrować, co łączyło Hauptmanna z
Krzysztofem Pendereckim. Panowie Andrzej Łeńko i Łukasz Kwietnicki opowiedzieli o powstaniu
ekspozycji i przybliżyli podczas
krótkiego wykładu genezę powstania hauptmannowskiego
dramatu.

(Gabi)

Z białym orłem na pięciolinii
Pieśni, piosenki, songi o wspólnym mianowniku: uwielbienie ojczyzny, wypełniły repertuar sobotnich eliminacji
rejonowych IV Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i
Pieśni Patriotycznej. Imprezę zorganizował tradycyjnie
Młodzieżowy Dom Kultury „Jelonek” w Jeleniej Górze.
Konkurs z udziałem solistów i
zespołów wokalnych podzielono
na dwa bloki. W pierwszym zaprezentowali się przedstawiciele

Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego. W drugim – wykonawcy z miast
i miejscowości leżących w granicach
dawnego województwa jeleniogórskie-

Fot. Konrad Przezdzięk

Nakręć film! Nagrody czekają
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FOT. GABI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Urszula Teśko i Natalia Lorenz reprezentowały
Jeżów Sudecki.

go. Śpiewano wzniośle, ale bez patosu,
tak często niepotrzebnie dodawanego
do pojęcia „patriotyzm”.
Na kartach sędziowskich przewidziano aż 43 prezentacje. Wśród wykonawców z Jeleniej Góry i okolic – jak
rok temu – świetnie zaprezentował się
Sebastian Rutkowski. Ten szóstoklasista
z „dziesiątki” obdarzony przepięknym
głosem o szerokiej skali, wykonał pieśń
„Moja ziemio ojczysta” i zebrał zasłużoną
burzę oklasków. Brawa rozbrzmiewały
także po występach wyjątkowo licznie
zgłoszonych zespołów.
Zaśpiewał, między innymi, chór
„Kopernikusy” z SP nr 3 pod dyrekcją
Doroty Królikowskiej, zespół „Parlando”
z Jeżowa Sudeckiego przygotowany
przez Agnieszkę Marszałek, grupa z
Mysłakowic pod wodzą Rafała Wiewióry, czy też grupa z Kostrzycy „Nas wielu”
pod opieką Magdaleny Król. Wystąpili
też laureaci konkursu poezji śpiewanej:

Nowoczesne sposoby na naukę języka

Prezentacje oceniali jurorzy pod przewodnictwem Janusza Rajkowskiego,
nauczyciela z PSM I i II stopnia im. Moniuszki. Najlepsi wystąpią na koncercie
duet Justyna Halama i Marek Witkowski. galowym, który zaplanowano na 22
Mało znaną, a bardzo ciekawą piosenkę marca w sali JCK przy ulicy Bankowej.
(tejo)
„Pan mi mówi”, pięknie zaśpiewała
jedna z młodszych uczestniczek Natalia
Bartoś z „trzynastki”. Pokaz swoich
Jeleniogórskie
wielkich możliwości wokalnych dała też
kowarzanka Joanna Faryno, która wyawanse
stąpiła z koleżanką Eweliną Szklarek.
„Paka Buziaka” zespół wokalny z MDK,
Wśród wykonawców z regionu
Emilia Kowalewska z MDK, Zespół wokalny
zgłoszono zespoły i solistów z Nowo„Kopernikusy” z Szkoła Podstawowa nr 3
grodźca, Pieńska, Bogatyni, ŚwieJelenia Góra, Paulina Bocian z Gimnazjum
rzawy, Gromadki, Kamiennej Góry,
Osieka Łużyckiego oraz Bolesławca.
nr 1, Zespół wokalny z Gimnazjum w
Na scenie pojawiły się nawet rekwiJeżowie, Sebastian Rutkowski z Szkoła
zyty w postaci brzozowego krzyża,
Podstawowa nr 10, Karolina Więcek
a wielu uczestników wystąpiło w
Gimnazjum w I LO, 8. Marzena Gadzina z
„patriotycznych” strojach, choćby w
Gimnazjum Mysłakowice, Joanna Faryno
mundurach harcerskich. W repertuarze – „Mury” Kaczmarskiego, „Jak
z Gimnazjum w Kowarach, Julita Halama
długo w sercach naszych”, „Biały
z Gimnazjum w Łomnicy, Marek Witkowski
krzyż”, „Gdzie są kwiaty z tamtych
z Gimnazjum w Łomnicy (awans także
lat” i inne pozycje ze śpiewnika
w duecie)
patrioty.

Fot. Angela

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

KUPON

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.
W naszym plebiscycie,
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

do którego zaprosiliśmy
jeleniogórskie placówki
przedszkolne, w tym tygodniu o wyjątkowej atmosferze swojego przedszkola
uśmiechami przekonują
maluchy z Przedszkola nr
4 w Jeleniej Górze.
Przedszkole nr 4 w Jeleniej Górze
to działające od lat pięćdziesiątych.
Obecnie uczęszcza tu setka dzieci,
które cieszą się z wielu zajęć dodatkowych. Maluchy często korzystają
z ogromnego ogrodu z dużą ilością
drzew. Do zabawy mają tam dwie

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

zjeżdżalnie, piaskownicę i inne
sprzęty. Przedszkole czynne jest
od szóstej do siedemnastej. Nad
bezpieczeństwem i rozwojem maluchów czuwa profesjonalna kadra.
Dlaczego warto pozostawić dzieci
pod opieką tego przedszkola? –
Placówka położona jest w bardzo
spokojnej dzielnicy, blisko parku
i mniej jest tego zanieczyszczenia
niż w mieście. Bardzo dużo przebywamy na podwórku, gdzie dzieci
czują się bardzo dobrze – mówi
Katarzyna Stec, dyrektor Przedszkola nr 4 przy ulicy Krasickiego
w Jeleniej Górze.

(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)

32

15 marca 2010 r.

Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

