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PLUS TYGODNIA

Roman Karpaš
grafik

Tym mianem określił znanego
dziennikarza telewizyjnego Waldemar Wilk, gospodarz DKF „Klaps”,
któr y zorganizował niet ypowy
pokaz filmów naszego „Plusa”. Ten
postanowił ożywić na ekranie pełne
grozy legendy i powiastki. Nakręcił
więc serial zatytułowany „Duchy
Dolnego Śląska”. Może być to przyczynek do nietypowej, aczkolwiek
kto wie, czy nie bardzo skutecznej
promocji miasta i regionu.
Dlaczego człowiek orkiestra?
Tadeusz Siwek, to także piosenkarz, konferansjer, autor tekstów
i kompozytor. Postać nietuzinkowa
i – wydawać by się mogło – niedoceniona w świecie kultury Jeleniej
Góry. Warto to zmienić.

Imponujący tom przedstawił dziś w
Książnicy Karkonoskiej Roman Karpaš z
Liberca, współautor – wśród 70 innych
osób – pozycji: „Jizerské hory. O mapách,
kameni a vodé”, pierwszej tak obszernej
książki o tym paśmie Sudetów. Początkowo
zamierzał wydać monografię tych gór w
jednym tomie, ale okazało się, że materia
jest za obszerna. Trzeba tę pracę podzielić
na trzy części. W pierwszej, która właśnie
trafiła na księgarskiej półki, omawiana
jest przyroda nieożywiona. – Drugi tom
będzie poświęcony faunie i florze, zaś
trzeci – sprawom społecznym – zapowiedział Roman Karpaš. Całość
ma zostać wydana do 2016 roku.
Można tylko żałować, że książka
jest tylko po czesku, ale z drugiej strony trzeba oddać honor
Czechom: byli pierwsi.

(tejo)
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Po kolizji ranny pasażer MZK
Do zderzenia autobusu z oplem, w wyniku którego jeden z pasażerów z raną ciętą głowy
trafił do szpitala, doszło w miniony wtorek po południu na Podwalu w Jeleniej Górze.
Obydwa pojazdy jechały w kierunku Zabobrza.
Kierujący oplem nie jest z Jeleniej chciał szybko wjechać przed autobus. autobus. Wygląda to tak, jakby kieruGóry i, kiedy skończyła mu się droga Nie udało mu się i doszło do zdarzenia. jący oplem jechał z przeciwka – mówił
do kontynuowania jazdy na wprost, – Samochód został obrócony przez sierż. Marcin Drozd z jeleniogórskiej
drogówki.
Sprawca, kierujący
oplem, tłumaczył, że próbował zmienić pas ruchu
trzykrotnie. Kiedy zauważył więcej wolnego miejsca
miedzy pojazdami, próbował zjechać na prawy
pas. Zdaniem kierującego,
kierowca autobusu dodał
gazu i przyspieszył. Zdarzenie zakwalifikowano jako
kolizję drogową. Obrażenia pasażera autobusu nie
okazały się groźne.

Fot. Angela

Fot. Konrad Przezdzięk

Tadeusz Siwek
człowiek orkiestra

NA TOPIE

Fot. Konrad Przezdzięk
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SKRZYDEŁKO CZY NÓŻKA
Upragniony przez wielu wielbicieli szybkiego jedzenia
lokal sieci KFC powstanie w Jeleniej Górze na osiedlu
Zabobrze. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo.
Wbrew przewidywaniom KFC
nie znajdzie się w ofercie Galerii
Pasaż Grodzki. Sieć popularnych na
świecie i w Polsce fast-foodów słynnych dzięki – głównie – opiekanym
skrzydełkom kurczęcia – postawi
pawilon na Zabobrzu w okolicach

Mimo nagłośnienia działań
„Trzeźwy poranek” w mediach,
policjanci zatrzymali w minioną środę czterech nietrzeźwych
kierowców. Wzmożonych patroli
można spodziewać się także dziś.
Policjanci tłumaczą, że nie chodzi
o to, żeby kierowcy nie wiedzieli o
niej, ale żeby pamiętali o jeździe w

trzeźwości. – 22 marca od godziny
5:30 wielu z nich będzie kontrolowało drogi powiatu jeleniogórskiego.
W minioną środę w ciągu zaledwie
trzech godzin udało się im sprawdzić 190 kierowców, zatrzymać
cztery prawa jazdy i wręczyć około
30 mandatów.

(Ania)

Wiosenna pomoc dla psa i kota

(tejo)

KĄPAŁ SIĘ W FONTANNIE

Do niecodziennego zdarzenia
doszło w galerii Tesco Zabobrze.
Incydent został sfilmowany przez
przypadkowego świadka. Na filmiku widać, jak ubrany plażowo
mężczyzna z przewieszonym przez
ramię ręcznikiem kroczy wraz z innymi klientami. Zatrzymuje się przy
(Angela) fontannie, kładzie ręcznik, poczym
wchodzi do niecki wodotrysku i daje

ZA KÓŁKIEM PO KIELICHU

centrum handlowego Echo Investement. Inwestor jest już w końcowej
fazie procedur administracyjnych.
Należy się spodziewać, że budowa
ruszy już wiosną. Pozostaje życzyć:
smacznego!

nura. Wyciera się i – jakby nigdy nic
się nie stało – spokojnie wychodzi
na oczach wszystkich zdumionych
klientów. Na zdarzenie nie zareagowała ochrona galerii, bo – tak
naprawdę – nikt nikomu nie może
zabronić kąpieli w fontannie. Jak
wiadomo nieoficjalnie, chodziło o
przegrany zakład.

(tejo)

Awanse dla najlepszych

Karolina Maciąg w kategorii „Recytacja” oraz Marzena Drozdowicz i Dorota Malczewska
(poezja śpiewana) – oto triumfatorki eliminacji 55. Konkursu Recytatorskiego i Poezji
Śpiewanej organizowanego przez Jeleniogórskie Centrum Kultury.
Nagrodę w nowym turnieju „Wy- nych pierwszych lokat, przyznano
wiedzione ze słowa” wpisanym w wyróżnienie Natalii Urbańskiej.
Najwyżej oceniono recytację Karokonkurs otrzymał Wiktor Ejsmont.
Pośród licealistów, uczestników tur- liny Maciąg. Drugie miejsce ex aequo
zajęły Weronika
nieju poezji śpiewanej, oprócz dwóch
Kołodziejska
równorzędnych wyżej wspomnia-

oraz Agata Kielin, zaś na trzecim,
także podwójnym miejscu, znaleźli
się: Łukasz Kwiliński i Aleksandra
Gollasch. Wyróżniono Annę Baran.

(tejo)

Ruszyła druga edycja akcji „Pomóż mi” organizowanej na
Uniwersytecie Ekonomicznym. Celem przedsięwzięcia była
zbiórka datków i darów dla schroniska dla małych zwierząt
przy ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze.
Pomysłodawczynią akcji jest ochronie zwierząt z 1997. Pokazuje ona
Agnieszka Jagoda, wykładowca polityki ludziom, że to nie rzeczy. Takie akcje jak
społecznej, zachowania organizacyjnego ta są potrzebne – powiedział Eugeniusz
Ragiel. Studenci UE w Jeleniej Górze
i organizacji pracy
zachęcają wszystkich
WGRiT UE. Gościem
mieszkańców
s p e c j a l n y m Jowita, stud
do pomocy
tegorocznej edycji był rodzicó entka UE przekonała sw
oich i wsparcia
w do przygar
prezes Towarzystwa p
n
ię
cia tr zy
sa. Najważn
iejsze to wyk letniego schroniska.
Opieki nad
azać jedynie N i e m u s z ą
do
br
ą wolę, ale i
Zwierzętami w
wziąć odpow
iedzialność być to środki
Polsce Eugeniusz za zwierzę.
materialne.
Ragiel. Na
W schronisku
jego wykład
potrzebni są
zostali zaproszeni uczniowie
wolontariusze.
szkół podstawowych i licealnych. – r ó w n i e ż
Społeczeństwonależycałyczasedukować
i uczyć odpowiedzialności w kwestii
(Martyna)
zwierząt. Dużo pomogła tu ustawa o

Fot. Konrad Przezdzięk

2

Marzena Drozdowicz i Dorota Malczewska
wyśpiewały awans. Pierwszy z lewej: Wiktor
Ejsmond.

Do eliminacji rejonowych zostali nominowani: Karolina Maciąg, Weronika Kołodziejska,
Agata Kielin, Łukasz Kwiliński, Aleksandra
Gollasch, Wiktor Ejsmond, Marzena Drozdowicz i Dorota Malczewska – zdecydowało
jury w składzie Koryna Opala Wnuk, Maria
Szubart i Łukasz Duda.
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OKIEM RADNEGO

GŁOSEM LEWICY

Marek O. Milczący
Prezydent Jeleniej Góry,
doktor nauk ekonomicznych jawi się człowiekiem
złotoust ym, wielomównym. Wprawdzie ton jego
wypowiedzi trąci nieprzyjemnie aurą jezuickiego
mentorstwa albo kazania
proboszcza z epoki PRL-u
w zapadłej wsi, ale… cokolwiekby mówić, Prezydent
toczy słowa gładko.

Trzeba być twardym jak stal

Prezydent toczy słowa bez szkody ga więcej skupienia, niż dzierganie
dla treści i Miasta. Mówi pięknie, na drutach. Starsze panie zza Buga
kiedy odsłania jeleni łeb, brzydki dziergają nie patrząc na to co robią
jak krowia kupa, albo pokazuje i jakoś oczek nie mylą. Pan Prezybaner 900-lecia, który zawisł w dent jeszcze nie ma takiej wprawy
Rynku we wrześniu 2008, po pół jak te babcie i musi się wgapiać w
roku od inauguracji obchodów tego klawiaturę, tym bardziej, że i tak
jubileuszu i na trzy miesiące przed nie zamierza przemówić.
Bo i cóż miały opowiadać? Milich zakończeniem. Albo wita gości i
opowiada im, jak udanie zasiada na czenie przecież jest złotem. I człoswoim stolcu i wykonuje obowiązki wiek milczący żadnej głupoty nie
palnie, w dodatku wygląda na
organu.
Natomiast w sytuacjach, kiedy inteligentnego, aż strach. Jak – nie
trzeba być mężczyzną i huknąć pię- przymierzając – doktor od ekonoLudziom jest przyjemnie, jak ścią w stół, albo
mii, z perspekktoś mówi bez jąkania i chrząka- p r z y n a j m n i e j
t ywą (odległą
Milczenie przecież
nia, więc darowują z łatwością powiedzieć gło- jest złotem. I człowiek dosyć) na habidoktorowi Markowi O. że w tej gład- śno, publicznie,
litację. Jego zamilczący żadnej
komowie sensu nie ma i treści. Jeśli choćby na sesji
stępcy ujadają w
głupoty nie palnie, w
umiemy oglądać dwadzieścia pięć Rady Miejskiej,
dodatku wygląda na
zastępstwie na
tysięcy odcinków jakiegoś sitcomu co się o czymś
inteligentnego jak
jego i na swój raw telewizorze i nie dostajemy cho- myśli - doktor
– nie przymierzając –
chunek. Bronią
roby ze względu na odmóżdżenie, Prezydent upradoktor od ekonomii z
szefa, jak nieto przeżyjemy w dobrym zdrowiu wia robótki ręcz- perspekywą habilitacji podległości. Szecztery lata odsłuchiwania takich ne. Precyzyjnie
fa, jego spokoju
mów.
i swoich posad
– wystukuje jaTym bardziej, że doktor Prezy- kieś sms-y, epatując przytomnych oraz dobrego samopoczucia. I jego
dent ulewa z siebie tę mamałygę swoim błogostanem, widniejącym służbowej komórki.
słów relatywnie nieczęsto, a w na twarzy. Milczy, skupiony na klaMoże to i lepiej. Niech każdy
każdym razie w sytuacjach nieistot- wiaturze. Pisze i śle. W milczeniu. robi to, co potrafi. Wprawdzie
nych dla rozwoju społecznego czy
Trzeba Go zrozumieć, że się wychodzi na to, że doktor Prezygospodarczego. Najchętniej mówi skupia, bo te literki są tak cholernie dent najlepiej potrafi pisać sms-y,
w lokalnej TV, a ona to chętnie małe, że łatwo się pomylić i wcisnąć co jest specjalnością dość wąską,
nagrywa, bo nie za darmo, a do- paluchem nie to, co trzeba. Albo ale zawsze można zręcznością
kładnie – za pieniądze tych, którzy wysłanie temu, do kogo się pisze. palców komuś zaimponować.
go słuchają. Można powiedzieć – Takie wypisywanie sms-ów wyma- Gdyby ogłosić próbę bicia rekordu Guinnesa w ilości sms-ów w
przeliczeniu na jedno zebranie
o planach przestrzennego zagoWalczy w nas pokusa, by zorganizować pojedynek Pana Prezydenta z tym gościem, który tydzień spodarowania, albo o budżecie
grał na fortepianie i pobił jakiś rekord. Pokusa tym mocniejsza, że i jeden i drugi wali w klawisze. miasta, czy podobnych nudach,
Jesteśmy przekonani, że Panu Prezydentowi trzeba byłoby tylko sprawnie wymieniać baterie to damy sobie obciąć rękę, albo
nawet jakiś inny ważny organ, że
(w telefonie), a dałby radę temu pianiście i można byłoby na zakładach parę złotych zarobić. nasz Prezydent jest w stanie taki
Jest jednak pewien problem. Tamtego było słychać, gdyby fałszował, a Pan Prezydent wycisza rekord pobić własnymi rękami, a
klawiaturę. Tamten gra dla ludzi i dla siebie, a dla kogo Pan Prezydent wyciska te klawisze – nie właściwie – palcami. Po prostu –
chłop ma do tego talent.
wie nikt… I może to lepiej, bo przecież i tak nic z tego nie wynika.

Optymistycznie

w „Naszym”
Zapraszamy w Prima Aprilis na
spotkanie z „Naszą Klasą” w krainie
dobrego humoru w Michałowicach.
Aktorzy Teatru Naszego obiecują
spektakl inny od wszystkich i jeszcze
śmieszniejszy. Po spektaklu można
jeszcze chwilę rozkoszować się miłą
atmosferą w restauracji, która znajduje się przy Teatrze.

(Gabi)

KIEDY: 1 IV 2010 r., godzina 19:00
CENA: 35 zł, telefoniczna rezerwacja miejsc
pod numerem telefonu: 75 75 547 44
GDZIE: TEATR NASZ, ul. Kolonijna 27,
Michałowice

Dziękuję serdecznie za liczne reakcje na poprzednie
felietony. Wśród pytań pojawiały się nie tylko te dotyczące bieżących spraw.
Chcecie Państwo wiedzieć,
czy warto angażować się
w działalność społeczną i
samorządową i jakimi osobami są ludzie którzy w
tym aktywnie uczestniczą?
Co nimi kieruje i czy mają
jakieś zasady?

Najpierw powiedzmy sobie, jakim
byśmy chcieli widzieć ludzi, którzy są
samorządowcami, czy politykami.
Chcielibyśmy, żeby była to osoba
młoda ale z doświadczeniem, miała
rodzinę, dzieci, ale też czas na inne
obowiązki. Aby miała wysokie standardy moralne, etyczne ale też aby
była w stu procentach skuteczna i
zawsze odnosiła sukces. Czy to w
ogóle możliwe, że ktoś taki istnieje?
Czy czasem nie oczekujemy na supermana, którego marzeniem jest
udzielanie pomocy do podania rolki
papieru toaletowego włącznie?
Jedno jest pewne: nie może to być
osoba, która nie zaznała goryczy
porażki, człowiek, który dostał od
życia po tyłku i to nie
raz, nie dwa
a mimo to,
potrafił się
pozbierać,
podnieść i
dalej funkc jonować.
Przykładowo: będąc
parę mie sięcy bezrobotnym,
teraz wiem,
co czuje
taka osoba,
ts
wiem, jakie

Godną naśladowania postawę
pokazali w minioną środę uczniowie
ZSO nr 1 organizując dla dzieci i
młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności imprezę integracyjną.
Udowodnili, że o przełamywaniu
barier nie trzeba tylko mówić, ale
wprowadzać słowa w czyn. Aula
„Żeroma” brzmiała okrzykami radości i rytmami skocznej muzyki.
Uczniowie i podopieczni Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych byli
bardzo szczęśliwi dzięki możliwości
uczestniczenia w wielu konkursach i zabawach. – To już czwarta
taka impreza w ćwierćwiekowej
historii wspólnych kontaktów naszej
młodzieży z niepełnosprawnymi
kolegami – mówi Grażyna Kulesza,
pedagog z ZSO nr 1. Główni organizatorzy: Natalia Świerad, Sonia
Jaxa-Rożen, Michał Piasecki, Dorota
Malczewska, Karolina Więcek i wielu
innych uczniów – z których każdy
dołożył swój wkład do imprezy –
pokazali swoją otwartość i dobre
serce. Brawo!

(tejo)

emocje człowiekiem targają i że Większość polityków oceniana jest,
nawet nie kwestia pieniędzy jest naj- jako karierowicze, którzy „dorwali
ważniejsza, ale odczucia, że się jest się do koryta”, którzy w ramach
politycznej poprawności i modnych
potrzebnym, wartościowym.
Z czego się rozlicza polityka? ostatnio działań PR-owskich buduPrzede wszystkim ze skuteczności, jących wizerunek, składają wyborcy
ale czy oczekujemy tej skuteczno- wszelkie możliwe obietnice, których
ści za wszelką cenę? Machiavelli spełnienie jest tak realne. Choćby
pisał, że polityk mający do wyboru wysłanie w następnej kadencji 20
zachować się etycznie lub nie, ma milionów Polaków na plaże Egiptu
obowiązek postąpić w sposób który … no chyba, że do pracy. Co ciekawe,
doprowadzi do realizacji oczekiwa- pomimo tego, wielu, wbrew swemu
rozumowi, dalej
nych rezultatów.
ulega tej wyborWcześniejsze Bóg
-Honor-Ojczyzna NALEŻY WYBIERAĆ LUDZI, czej iluzji.
Należy wyw dobie wszech- DLA KTÓRYCH LOJALNOŚĆ
NIE JEST FRAZESEM, A
bierać ludzi, dla
obecnej cywiliZDRADA TO GRANICA,
których lojalność
zacji obrazkoKTÓREJ PRZEKROCZYĆ
nie jest frazesem,
wej dziś jest to
PO PROSTU NIE MOŻNA.
a zdrada to grawiększości przenica, której przestarzałe ideały,
które możemy odnaleźć już tylko kroczyć po prostu nie można. Dla
na sztandarach wojskowych, szkół i polityka naszych czasów jego praca
nie powinna być grą komputerową,
innych instytucji.
Jeżeli naród nie posiada wyraźne- w której po błędzie pojawia się
go i realnego zagrożenia zewnętrzne- „nowe życie”, gdzie przejście do
go i wewnętrznych ograniczeń, jego innej grupy, na inny poziom jest czyś
kręgosłup moralny lekko wiotczeje. naturalnym.
Żeby być skutecznym i twardym
Jeśli nie posiada zdeterminowanej
klasy politycznej, ludzi skutecznych, jak stal, ostrym jak brzytwa, trzeba
zdecydowanych, którzy mając za cel być nieustannie hartowanym. Ciągle
interes swojego kraju zrobią dosłow- rozgrzewanym do białości, czasem
nie wszystko, to nie ma większych łamanym ale później trzeba mieć w
szans na arenie międzynarodowej. sobie t siłę zwierzęcą determinację
Nie ma już ocen jednoznacznie do dalszej walki. Trzeba mieć rozum,
negatywnych i pozytywnych nic nie charakter i to co Hiszpanie nazywają
jest czarne lub białe. Pojawiają się cojones. Czekam na Państwa uwagi
hubertpapaj@wp.pl
rozmaite odcienie szarości.
Podobne problemy możemy doHuber Papaj
strzec obecnie na arenie politycznej.
ts

Czy zgodzą się Państwo że lojalność wobec wyborcy, wobec składanych mu obietnic, wobec
głoszonych ideałów powinna być zasadniczą kwestią, a kłamstwo i zdrada powinny być powszechnie piętnowane i skutkować zesłaniem na margines życia? Samorząd, polityka to gra
zespołowa a nie konkurs piękności, zajmować się nim powinny osoby które potrafią schować
swoje prywatne ambicje na rzecz ogółu, projektu osoby które są gotowe kosztem prywatności,
dużej części życia rodzinnego harować po 20 godzin na dobę nie oczekując wdzięczności, bo
takiej tu bardzo rzadko się doświadcza.

Bez ściany między nami

Tłok przez awarię

Uciążliwe korki dały się we znaki
kierowcom w miniony piątek u
wlotu al. Wojska Polskiego w ul.
Wolności. Powód: awaria jednego
z pojazdów, w którym nawaliła
skrzynia biegów i wyciekły przez
to płyny eksploatacyjne. Nie obeszło się bez pomocy strażaków i
lawety, oraz policjanta kierującego
ruchem.

(Martyna)
Kryminał w „Żabce”

Nieznany sprawca w miniony
czwartek około godziny 21.00
ukradł papierosy ze sklepu „Żabka”
przy ulicy Wolności. Świadkiem
zdarzenia był policjant po służbie.
Mimo szarpaniny ze sprawcą,
nie udało mu się zatrzymać złodzieja. Nieoficjalnie wiadomo, że
przestępca ukradł stróżowi prawa
broń. Tej wersji jednak policja
nie potwierdza. Faktem jest, że w
obławę zaangażowano wyjątkowo
duże policyjne siły i środki.

Lekcja kankana dla niepełnosprawnej młodzieży.

(Ania)
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Prawyborczy
czar-par
Dziś cała Polska żyje prawyborami w Platformie Obywatelskiej. Jedni je chwalą jako przykład demokracji, inni krytykują, że to tylko teatr i przedwyborczy show. Fakt jest jednak
niezaprzeczalny: udało się skoncentrować na tym pojedynku
uwagę nie tylko członków partii, która te prawybory urządza,
ale całego społeczeństwa.
No cóż, stara maksyma: „Chleba i igrzysk!” zawsze się sprawdza. Na razie mamy pasjonujące
igrzyska. Na chleb przyjdzie nam

Gotowi do jubileuszu

Dwie jeleniogórskie podstawówki będą świętowały rocznice swojego powstania. Chodzi
o szkoły nr 7 im. Adama Mickiewicza i nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Pierwsza z nich działa
w mieście od 60 lat, najpierw
pod szyldem SP nr 11. Druga
została otwarta w roku 1970,
„stuknie” jej więc czterdzieści
lat. Uroczystości jubileuszowe
zaplanowano na kwiecień.

Płonąca kolacja

Pewien mieszkaniec Mysłakowic popiwszy tęgo przygotowywał w miniony czwartek posiłek. Raptem postanowił uciąć
sobie drzemkę. O przekąsce
na gorąco zapomniał. Potrawa
zaczęła się palić powodując
zadymienie lokalu. Zauważył to
jeden z sąsiadów, który szybko
wezwał strażaków. Na miejsce
przyjechali ratownicy z PSP z
Kowar i Jeleniej Góry oraz OSP
z Łomnicy. Skończyło się jedynie
na strachu.

Łyżwy na przedwiośniu

Pracownicy MOS wymyślili
urządzenie do konserwacji,
dzięki któremu tafla lodowiska
w Parku Zdrojowym jest bardziej
gładka. Ślizgawka funkcjonuje
dopóki temperatura w dzień nie
przekroczy 15 stopni Celsjusza,
a w nocy są lekkie przymrozki.
Dzieci, młodzież, emeryci, renciści i studenci za okazaniem legitymacji na lodowisko wejdą za
darmo. Dorośli za wstęp zapłacą
3,5 złotych, 3 złote zaś kosztuje
wypożyczenie łyżew.

jeszcze trochę poczekać.
Ja jednak pomyślałem sobie o tym,
jak daleko możemy posunąć się w
idei prawyborów. Czy będziemy je

Ostrą amunicją prosto w
głowę trafiony został kot
należący do mieszkańców
Cieplic. Zwierzęcia - mimo
szybkiej pomocy weterynarza – nie udało się uratować. Sprawą zajęła się
policja i prokuratura.
O zastrzeleniu kota powiadomił
nas w miniony piątek właściciel
zwierzęcia. – Ktoś bestialsko
zamordował naszego kota
– powiedział nam telefonicznie pan Tadeusz (imię
zostało zmienione na
prośbę rozmówcy).
Kiedy właściciele
zwierzęcia przyjechali
do redakcji i pokazali dokumenty, jakie
wystawił weterynarz,
okazało się, że sprawa
jest naprawdę poważna.
– Byłem poza domem, o wszystkim zostałem powiadomiony
telefonicznie. W domu była
moja małżonka, która w tym
czasie zeszła do piwnicy. Około
godziny 11.15 usłyszała huk wystrzału.
Wystraszyła się, wyszła koło domu i
koło płotu zobaczyła leżącego naszego
kota, który charczał. Był cały zakrwawiony, praktycznie w agonii. Żona po-

organizować na każdym poziomie?
Czy partii będą urządzać prawyborcze
castingi na radnych, prezydentów
miast czy posłów.
Wiadomo, że lepiej jest wystawić
do wyborczego wyścigu osobę o
większych szansach. Jasne, że przystojny, wysoki brunet jest ładniejszy
od łysiejącego, niskiego grubaska, ale
wybory to nie jest wyłącznie konkurs
piękności. Poza tym dlaczego prawybory mają odbywać się tylko pośród
członków jednej partii? Może róbmy
je pośród wylosowanych obywateli?
Oni będą bardziej reprezentatywni i
obiektywni.
Mam nadzieję, że nadejdą już nie-
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Fot. Konrad Przezdzięk

nić
za godzinę. Po godzinie okazało się,
kot zastał uśpiony, bo nie miał on
żadnych szans na
przeżycie.

gotowywaliby na podstawie naszych
decyzji konkretne rozwiązanie. Ale
taka wizja szybko się nie ziści. Pewnie
dużo szybciej zobaczymy prawyborczy
konkurs piękności w Jeleniej Górze z
kandydatami na prezydenta.
I będzie jak w tym starym dowcipie
o pierwszym seryjnie produkowanym
samochodzie Fordzie-T, każdy będzie
mógł sobie wybrać dowolnie pod
warunkiem, że będzie on czarny.
W programie „Z 4 stron miasta”
zastępca prezydenta Jerzy Lenard,
oraz dwaj wiceprzewodniczący rady
miasta: panowie Józef Zabrzański

Tę informację weterynarz badający kota potwierdził również nam
telefonicznie.
– Obrażenia i siła postrzału wskazują na to, że strzał był oddany z
ostrej amunicji. Wykluczam, by
złamania kości i doznane obrażenia
mogły powstać od śrutu, nie mogły być
zadane wiatrówką – powiedział nam
Mariusz Godoń, lekarz weterynarii z
Przychodni Weterynaryjnej „Jelwet”
w Jeleniej Górze.
Sprawa została w miniony
czwartek zgłoszona na
policji. Wła-

ściciele zwie-

oraz Józef Sarzyński dyskutuję na
temat bieżących spraw naszego
Jeleniej Góry.
Pierwsza sprawa to dopłaty do
wody - czy będą zachowane, w jakiej
wysokości, dla kogo i czy są na nie
środki w tegorocznym budżecie. Kolejna sprawa to parkometry zamiast
osób pobierające opłaty. Czy to lepszy
system od tego co obecnie istnieje
i czy przypadkiem problemem nie
jest niewystarczająca liczba miejsc
parkingowych w centrum grodu
Bolesława Krzywoustego?

Wasz Wiktor Marconi
RYTM TYGODNIA
Fortuna dla „Cieplic”

Ponad dwa miliony złotych
przyznał urząd marszałkowski
na modernizację Hotelu Cieplice. Obiekt będzie wpisany do
sieci bazy noclegowej Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej Euro
2012. Hotel już był sportowonoclegową bazą podczas dwóch
sześciodniówek motocyklowych
Enduro rozgrywanych w Jeleniej
Górze w latach 1987 oraz 1995.
Do 2012 roku obiekt ma być przystosowany według norm UEFA i
zostanie wpisany do sieci hoteli,
w którym będą mogli przebywać
ekipy związane z piłkarskim
turniejem.

Szlak oznaczony

Urząd marszałkowski przyznał
pięć tysięcy złotych na oznaczenie trasy, którą w 1956 roku
przejechał ówczesny ksiądz Karol
Wojtyła, przyszły papież Jan
Paweł II. Trzysta tabliczek wskazujących drogę rowerzystom
zawiśnie jeszcze w tym roku.

Autobusem zamiast
pociągu

wiadomiła weterynarza, który wziął kota
do ambulatorium.
Prosił, żeby zadzwo-

Po jakimś czasie poszliśmy do weterynarza, by wydał nam zaświadczenie
o przyczynie zejścia kota – mówi pan
Tadeusz. Weterynarz powiedział, że
otwór wlotowy miał około 4 mm, a
rana na pewno nie powstała od śrutu,
bo śrut albo się odbija, albo umiejscawia pod skórą.

rzęcia udali się również do prokuratury. Mają bowiem swoje podejrzenia
co do sprawcy zabicia kota. Jak mówią,
teraz boją się o swoje zdrowie i życie.
Liczą na to, że policja zajmie się sprawą
i ustali winnego.

Angelika Grzywacz

Z powodu przeglądu szynobusów od 15 marca linię Jelenia
Góra – Lwówek – Legnica obsługuje autobusowa komunikacja
zastępcza. W planach było zastąpienie szynobusa normalnym pociągiem z wagonami i
lokomotywą spalinową. Jednak
– ponieważ ta zbyt często się
psuła – zdecydowano, że tymczasowo będą kursowały autobusy
zastępcze. Nie podano, do kiedy
ma trwać ta niedogodność.

Kto założy monitoring?

Powiew długo oczekiwanej pory roku poczuli uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 8, którzy w miniony czwartek
– zamiast siedzieć w klasach – udali się do centrum
Jeleniej Góry, by odkryć nieco zakamarków miasta.
Astronomiczną wiosnę oficjalnie powitano w Przedszkolu nr 27.
Piąto i szóstoklasistom towarzyszył nauczyciel Andrzej Skowroński. Młodzi jeleniogórzanie
zapoznali się z treścią łacińskich
napisów na ratuszu. Poznali także
krótki zarys historii dziejów naszego miasta. Zobaczyli niegdyś
najpiękniej zdobione kamienice,
z których – po przebudowie –
wszystkie elementy dekoracyjne
zniknęły. Dziewczęta i chłopcy

dowiedzieli się także, że każde
z podcieni miało swoją nazwę.
Niestety, nie są już one obowiązujące.
Lekc je historii regionalnej
w plenerze to świetny pomysł,
zwłaszcza teraz, kiedy wiosenna
pogoda zniechęca do siedzenia w
przegrzanych murach szkoły.

(tejo/Angela)

Dwie firmy zgłosiły swoje
oferty na wykonanie zadania
pn.: „Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Jelenia Góra”.
W magistracie otwarto koperty
oferentów. Trwa analizowanie
ich propozycji. Wyniki poznamy
dziś. Wyniki przetargu poznamy
w nadchodzący poniedziałek.
Montaż instalacji monitoringu
rozpocznie się najpewniej późną
wiosną. Uruchomienie systemu
zapowiedziano wcześniej na
sierpień/wrzesień. W mieście
zostanie zamontowanych 61
kamer (40 w centrum, 13 na
Zabobrzu, 14 w Cieplicach i sześć
w Sobieszowie).

Pokusą kasyno gry

Zbiorowy portret wiosenny uczniów SP nr 8
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NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Kto zastrzelił kota?

Z wydanym zaświadczeniu weterynaryjnym czytamy: „Stwierdziłem
ranę postrzałową. Otwór wlotowy (kość czołowa), pocisk przebił kość
czołową, przedostał się przez mózgowie, szyję, klatkę piersiową, po
drodze łamiąc kość ramienną prawą i wydostał się na zewnątrz
z prawej strony klatki piersiowej. Kot został poddany zabiegowi
eutanazji”.

Wiosna, ach to Ty….

długo takie czasy, że dzięki rozwojowi
środków łączności, nasz głos będzie
miał większy wpływ na rzeczywistość.
No bo jeśli politycy decydują o czymś
na podstawie sondaży przeprowadzonych na niewielkiej grupie, to może
lepiej, żeby każdy mógł wysłać za
pomocą smsa lub e-meila swoje zdanie
w danej sprawie?
Tak jak w starożytnych greckich
miastach- państwach wszyscy obywatele mieliby równe prawo głosu. I
najważniejsze decyzje, byłby zatwierdzane na bieżąco przez obywateli. Czy
chcemy szpitale prywatne czy nie, czy
jesteśmy za dopuszczaniem metod in
vitro czy nie? A posłowie i rząd przy-

22 marca 2010 r.

Spłoszyli zimę
By skutecznie i uroczyście pożegnać zimę, w miniony piątek, w przededniu nadejścia astronomicznej wiosny, maluchy z Przedszkola nr 27 czyli tzw. Okrąglaczka przygotowały moc magicznych atrakcji, dzięki którym zima ma już więcej w tym roku nie wracać. Swoją skuteczność
przedszkolaki oceniły na 80 procent. Czy słusznie? Przekonamy się w najbliższych dniach.
Więcej o Przedszkolu nr 27 – strona 31

Pod osłoną nocy chcieli okraść
jeden z przybytków hazardu w
stolicy Karkonoszy na osiedlu
Zabobrze. Zostali spłoszeni a
następnie – po pościgu – zatrzymani przez policję. To 27-letni
mieszkaniec Piechowic i 33-letni
jeleniogórzanin.
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Wykład na
skrzydłach

Fot. Konrad Przezdzięk

By zdobyć pieniądze na szkolenia i naprawy maszyn, aerokluby świadczą nie tylko usługi
rekreacyjno – sportowe, ale i
wiele innych. Wiedziało o tym
niewielu, aż do wykładu Marcina
Musiała, studenta UE i pilota szybowcowego.
Wykład zatytułowany „Aeroklub regionalny na gospodarczej
mapie Polski” odbył się w ramach
„Festiwalu Przedsiębiorczości”
na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Jeleniej Górze. Autor prelekcji, Marcin Musiał, syn dyrektora Aeroklubu Jeleniogórskiego,
Jacka Musiała, opowiedział o
działalności tego typu placówek.
Aeroklub jest firmą, w którą warto
inwestować. Osoby, które uczą się
latania, przechodzą bardzo ważną
lekcję życia – mówił wykładowca.
Dodał, że aeroklub jest firmą,
która świadczy szeroki wachlarz
usług, począwszy od patrolowania autostrad, gazociągów, przez
zrzucanie szczepionek, a nawet
ratowanie ludzkiego życia poprzez
poszukiwania osób zaginionych
z powietrza. Marcin Musiał zaznaczył, że przed wojną z jeleniogórskiego lotniska startowały
regularne loty pasażerskie. Jelenia
Góra natomiast i cała Kotlina
Jeleniogórska z Jeżowem Sudeckim (Grunnau), gdzie mieści się
fabryka szybowców, która funkcjonuje do dzisiaj, jest miejscem z
tradycjami lotniczymi sięgającymi
początku tego wynalazku.

(tejo)

ZASYPANI „TALENTAMI” W „SIÓDEMCE”

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

To szczególne wyróżnienie, które
może dostać każdy – niezależnie od
wyników w nauce. Trzeba się tylko
czymś niezapomnianym wyróżnić. W
Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama
Mickiewicza kapituła pod przewodnictwem Piotra Grosmana nagrodziła młodych matematyków, poetów,
pisarzy, dziennikarzy, śpiewaków,
przyrodników, aktorów, sportowców,
recytatorów, artystów plastyków
i tancerzy, którzy w zeszłym roku
zapisali na swoim koncie wiele sukcesów.

(tejo)

K

Happening teatralny

pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

L

A

Oskar Walaszek (Michael Jackson), pierwszoklasista uczęszczający równolegle do Szkoły Tańca
Nowoczesnego „Gregory” Grzegorza Gigiela, który - wraz z koleżankami - z rąk Moniki Zamorskiej, instruktorki Szkoły Tańca Kurzak & Zamorski, otrzymał nagrodę w kategorii taniec.

M

A

Wysokie loty „Mechanika”
Wykłady, wystawy, zwiedzanie szkoły i prezentacja
nowo powstającej klasy lotniczej – to najważniejsze
punkty dwudniowej imprezy „Dni otwartych” Zespołu
Szkół Technicznych „Mechanik”.

– Zainaugurowaliśmy Dni Techniki
z dniami otwartymi szkoły ponieważ
chcieliśmy pokazać młodym ludziom,
którzy zastanawiają się nad wyborem
szkoły po gimnazjum, co robimy,
zarówno na zajęciach dydaktycznych,
jak i pozalekcyjnych – mówi Wanda
Kozyra, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”.
Poza pokazami odbył się
również cykl
wykładów. Kilka
z nich poprowadzili wykładowcy Politechniki
Wrocławskiej i
Jacek Musiał dyrektor Aeroklubu
Jeleniogórskiego,
który powiedział
kilka słów na temat lotnictwa w

Fot. Angela

E
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27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji
przy galerii na ulicy Mrocznej odbędzie się nietypowe wydarzenie
z udziałem aktorów Zdrojowego
Teatr u Animacji połączone z
otwarciem nowej wystawy zdjęć
ilustrujących pracę w teatrze. Gośćmi wydarzenia będą najmłodsi
(tejo) mieszkańcy z kilku przedszkoli.
Będzie okazja do „zapoznania”
się z lalkami występującymi w
Wykonane własnoręcznie palmy dzieci zabrały do domu. 28 marca, w niedzielę palmową, będą przedstawieniach ZTA, a także – z
artystami w odpowiedniej charakmogły udać się z nimi do świątyń, gdzie – tradycyjnie – odbywa się obrzęd święcenia palm na teryzacji.

Wszystko podczas okolicznościowych
warsztatów, które w miniony wtorek
zaproponowało Muzeum Karkonoskie
w ramach przygotowań do Wielkanocy.
Placówka chce ocalić od zapomnienia
zwyczaje wspólnego wyrabiania świątecznych ozdób i tradycyjnie kojarzonych ze świętami przedmiotów.
Dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr
10 przekazano najważniejsze wiado-

Entuzjastycznie przyjęty popis taneczny Oskara
Walaszka jako Michaela Jacksona oraz nagrodzone
gromkimi brawami prezentacje teatralne i recytacje stanowiły oprawę uroczystej gali, podczas której w miniony czwartek ponad 90 uczniom jeleniogórskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 znane osobowości
ze świata kultury i sportu wręczyły
nagrody im. Adama Mickiewicza
„Talent 2009”.

(Angela)
R

mości z zakresu historii palm, tradycji
niedzieli palmowej i związanych z tym
obrzędów ludowych. Dziewczęta i
chłopcy zobaczyli tradycyjne palmy
wileńskie. Sami zabrali się za wykonanie palm nieco prostszych, ale
równie pięknych i bardzo kolorowych.
Z pomocą barwnej bibuły, kawałków
drutu, nożyczek, taśmy klejącej i
patyczków młodzi jeleniogórzanie
tworzyli swoje „cuda”.

KOLOROWE PALMY W GÓRĘ!
Bardzo młodzi jeleniogórzanie ze Szkoły Podstawowej nr 10
dowiedzieli
się, że wielkanocnej palmy
nie trzeba
k u p owa ć o d
ulicznych
handlarzy.
Można ją
sobie zrobić
Radości z tworzenia kolorowych
samemu.
ozdób było mnóstwo.
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Kotlinie Jeleniogórskiej oraz o nowo
powstającej w „mechaniku” klasie o
kierunku technika – mechanika ze
specjalizacją lotniczą. Tu uczniowie
nabędą umiejętność pilotowania szybowca.
Ci, którzy nie zdążą szkoły zobaczyć
w marcu, będą mieli okazję zrobić
to 30 kwietnia, kiedy to ponownie
zorganizowane zostaną dni otwarte
w ZST „Mechanik”.

(Angela)

Uczniowie
mówią:
– Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre i
myślę, że to będzie moja przyszła szkoła,
w której zdobędę zawód – mówi Patryk
Dyła z Gimnazjum nr 2 w Jeleniej Górze.
Magdalena Wyrkulewska przyszła, by
dowiedzieć się czegoś więcej na temat
lotnictwa, w przyszłości chciałby uczyć się
w klasie lotniczej. Natomiast Małgorzata
Muserkiewicz z Gimnazjum Społecznego
w Jeleniej Górze planów co do dalszej
edukacji jeszcze nie ma, ale jak mówi,
„Mechanik” oferuje wiele interesujących
kierunków technicznych, dlatego z pewnością uda jej się wybrać coś dla siebie.
Gimnazjalista Krzysztof Gubala przyszedł,
by poznać kierunki i kryteria przyjęcia
do szkoły. - Chcę uczyć się w tej szkole i
zdobyć tytuł technika. Każdy facet powinien
umieć coś zrobić przy samochodzie, poznać
mechanikę. Interesuje mnie też lotnictwo,
ale jeszcze nie podjąłem decyzji jaki wybiorę
kierunek – mówi.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zabójczy hałas i smród

– Mieszkam w tym budynku od
40 lat. Jak nie było tego wiaduktu
mieliśmy tu święty spokój, piękną
okolicę. Kiedy planowana była budowa wiaduktu zaczęliśmy protestować.
Zaproponowano wysiedlenie nas,
ale nikt z właścicieli mieszkań się
na to nie zgodził – mówi Edwarda
Machna, lokatorka z ulicy Pade-

Lokatorzy walczą też o schody na końcu estakady, dzięki którym mogliby wejść chodnik na
wiadukcie i zejść z niego na swoje podwórze. – Ludzie starsi schodzą po skarpie, przewracają
się, w drugą stronę muszą się wdrapywać – mówi Edwarda Machana. Dyrektor MZD i M
mówi, że możemy chodzić kawałek dalej, ale tam jest grząsko, jadą samochody i nie ma
przejścia dla ludzi.

Dla studentów
i mieszkańców

Czy Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych będzie
musiał opuścić dotychczasową siedzibę, piękną rezydencję przy ul. Grabowskiego?
Organizacja ma trafić na
Kolegium Karkonoskie w najbliższych latach będzie mogło ulicę Pijarską do pomieszsię pochwalić dwoma nowymi obiektami. W 2011 roku za- czeń po komendzie straży
cznie tam funkcjonować pełnowymiarowa hala sportowa. miejskiej.

Będzie też kryta pływalnia.

W pełnowymiarowej hali spor- dla projektów unijnych. Zadania
towej będą mogły się toczyć wszel- są realizowane w ramach Lokalnekie możliwe rozgrywki grupowe. go Programu Rewitalizacji.
Jeśli wniosek przejdzie pozytywWybudowana zostanie też widownia na 500 miejsc – mówi Grażyna nie kolejne oceny i pieniądze na
Malczuk, kanclerz Kolegium Kar- realizację zadania zostaną Kolekonoskiego w Jeleniej Górze. Z hali gium Karkonoskiemu przyznane,
blisko będzie do krytej pływalni. jeszcze w tym roku zostaną ogłoKorzystanie
z t y c h szone przetargi. Prace budowlane
rozpoczną się natoobiektów
miast na
n i e b ę d z i e Obecnie budo w ana pełnow
ymiaro w a hala
spor to w a w i o s n ę
w y m a g a ł o będzie bardzo ciekawym
projektem archite
wejścia na bardzo nowoczesn
ktonicznym i 2 0 1 1
ym
ob
ie
kt
em. Ogólny koszt
teren uczel- ponad osie
inwestycji to r o k u .
m mln zł, z czego
60 procent będzie
Po t r wa j ą
ni. Budowa z przy
znanych już pienię
pochodziło około półbasenu
dz
y
un
ijnych. 40
własny, który zost
zakłada
anie pokryty z reze procent to wkład tora roku.
rwy budżet
Ha
la
będzie oddana do
Zgodnie
prawie
użytku w lutym 20 u państwa.
11 roku.
z wymogacałkowite
mi unijnywyburzenie
mi inwestyistniejącego przy wejściu do Kolegium Karkonoskiego obiektu i cje współfinansowane z unijnych
poszerzenie jego placu budowy. środków przez pierwsze pięć lat
Powierzchnia niecki to 25 m na muszą być inwestycjami niedo12,5 m. Basen będzie jednocześnie chodowymi, dlatego początkowo
miejscem ćwiczeń dla studentów z z krytej pływalni będą mogli z
fizykoterapii, gdzie będą odbywały korzystać studenci z Jeleniej Góry
oraz kadra akademicka. Kiedy
się zajęcia praktyczne.
Po pozytywnej ocenie formalnej minie pięć lat trwałości projektu,
wniosek trafił już do oceny mery- z basenu będą mogli korzystać
torycznej. Z racji tego, że jest to wszyscy mieszkańcy.
procedura niekonkursowa, wnio(Angela)
skodawca musi tylko wypełnić
podstawowe warunki niezbędne

torów przez to wszystko poważnie
choruje. Były też dwa przypadki w
samym bloku przy ulicy Paderewskiego, kiedy na lokatorów spadł tynk z
sufitu– wymieniają mieszkańcy.
Prawdziwy koszmar – zdaniem
lokatorów – pojawił się jednak kiedy
otwarto Castoramę. – Ruch zwiększył
się nieporównywalnie, robią się korki,
a od ciężarów powstają uskoki w jezdni. W dzień staramy się z mieszkań
wychodzić, ale w nocy jest to nie do
zniesienia. Same trzaski słyszymy,
budzimy się w nocy z przerażeniem,
bo jest taki huk, jakby się budynek
walił – mówi pani Anna, lokatorka
jednego z budynków.
– Będziemy walczyć, aż nam tych
ekranów nie postawią. Traktuje się
nas jak ludzi gorszej kategorii – mówi
Krystyna Cichowska, mieszkanka.
W ostatnim czasie o pomoc w tej
sprawie lokatorzy zwrócili się do
rzecznika osób niepełnosprawnych
przy Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Choć wysłał pismo
do prezydenta miasta, nie ma żadnej
reakcji. Wcześniej o prawa swoich
lokatorów upominała się też Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
do której budynki należą.
– Problem ludzi mieszkających
przy estakadzie znamy od lat. Powstał
on w momencie kiedy zaczęto budować wiadukt nad torami kolejowymi
i te uciążliwości wynikające z ruchu
kołowego najbardziej odczuwają
mieszkańcy Paderewskiego 18, bo
ten budynek jest najbliżej – Mówi
Marian Leńko, prezes Jeleniogórskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na koszt inwestora obwodnicy JSM
wymieniła okna. Natomiast samo
wykonanie ekranów to już zadanie
dyrekcji dróg jako inwestora i właściciela traktu. Znana jest spółdzielni
ekspertyza krakowskiej politechniki
na ten temat, która uzasadnia celowość takiego przedsięwzięcia

Angelika Grzywacz

Rozdmuchany
problem
– Wiadukt był budowany z początkiem lat
90. i to nie przez miasto, ale przez dyrekcję
dróg wojewódzkich. Dlaczego wówczas te
ekrany tam nie powstały? Nie wiem. Moim
zdaniem jednak, problem jest przez tych
mieszkańców trochę rozdmuchany. W
podobnej sytuacji są mieszkańcy z ulicy
Wojska Polskiego i wielu innych, i nikt
nie robi z tego afery – mówi Czesław
Wandzel, dyrektor miejskiego zarządu dróg
i mostów w Jeleniej Górze. – Należałoby
tam zrobić badania i sprawdzić jakie jest
tam rzeczywiste nasilenie hałasu i zanieczyszczenia. Wiem na pewno, że miasta
na taką inwestycję nie stać. Założenie
ekranów pochłonie kilka milionów złotych,
a miasto obecnie realizuje wiele inwestycji,
również współfinansowanych z unijnych
funduszy, nie jest w stanie wyłożyć takiej
kwoty. Nasadzone zostały tam drzewa i to
miało wystarczyć.

Pójdą na gorsze?

Ta informacja oburzyła środowiska niepełnosprawnych. Przyznany
sejmikowi jeszcze przez ekipę Józefa
Kusiaka budynek okazał się teraz
łakomym kąskiem, który można
sprzedać za niezłe pieniądze. Samorządowcy proponują KSON-owi
nowe lokum, byłą komendę straży
miejskiej, którą SM opuściła ze
względu na beznadziejne warunki
Prezes KSON S. Schubert z duchownymi
bytowe, a wręcz dekapitalizację
i prezydentem Markiem Obrębalskim
części budynku.
podczas uroczystości otwarcia radia dla
– Pokazaliśmy władzom sejmiku
niepełnosprawnych. Z braku dotacji rozgłośnia
nowe lokale. Na początku tygodnia
rozpadła się.
udamy się tam jeszcze raz. Działacze
KSON przedstawią nam zakres prac
potrzebnych do przystosowania
Sejmik
nowej siedziby dla swoich potrzeb miałby zająć parter i
– mówi Jerzy Lenard, zastępca prezy- pierwsze piętro, w których do końca p un k t y
re h a b i l i t a c y j n e o ra z
denta Jeleniej Góry.
ubiegłego roku gospodarowała straż
inne przeznaczone dla osób ze
miejska. Na parterze mają być
schorzeniami narządów ruchu.
ulokowane
Piętro zostanie przeznaczone dla
pozostałych komórek

W siedzibie przy ul. Grabowskiego
działa już wiele placówek wspierających
niepełnosprawnych.

działających w KSON – Na pewno
zostanie przystosowany dla KSON
przez miasto – mówi Jerzy Lenard
zapewniając jednocześnie, że koszty
adaptacji nie będą duże. Tymczasem
niepełnosprawni, jako jeden z
warunków zgody na przeprowadzkę,
wymieniają montaż windy.

(tejo/Angela)

Musi być winda
Co na perspektywę przeprowadzki szef
KSON Stanisław Schubert? – W minionym
tygodniu otrzymaliśmy dopiero dokumentację obiektu. Kiedy otrzymamy klucze,
sprawdzimy jakie panują tam warunki.
W takim stanie, jak teraz jest ten budynek
przeprowadzka jest wykluczona. Zgodzimy
się na przeprowadzenie się do tego obiektu,
kiedy budynek zostanie odnowiony, odgrzybiony i zostanie tam zamontowana winda
oraz będzie sala na 50 osób. Lokalizacja i
powierzchnia tego obiektu jest w porządku,
ale budynek musi zostać dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych - mówi
Stanisław Schubert.

Obiekt po SM jest w kiepskim stanie. W środku
jest jeszcze gorzej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Mieszkańcy budynków położonych w sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy Jana Pawła II od lat
walczą o ekrany, które miałby ich
chronić od decybeli i ton pyłu.
Kiedy powstawała estakada,
obiecano im, że takie zapory powstaną. Zamiast nich posadzono
kilka świerków. Problem nasilił się po
uruchomieniu Castoramy, do której niemal przez całą dobę dojeżdżają ciężarówki.

rewskiego 18 w Jeleniej
Górze.
– Wówczas obiecano
nam, że nierozłączną
częścią inwestycji będzie
ustawienie szklanych
ekranów. Później stwierdzili, że szklane ekrany
będą za drogie, więc zrobią murowane. Mówili,
że będziemy mieli na
nich kwiatki. Mieliśmy
też dostać zniżkę na
czynsze. Nic nie mamy.
Pozostał smród, brud i
hałas nie do wytrzymania. Inwestycję jednak
zakończono, a po ekranach nie ma śladu do
tej pory. Pisaliśmy w tej
sprawie pisma, ale nikt
nie chciał nam pomóc. Chodziliśmy
od instytucji do instytucji. Dzisiaj w
budynku mieszkają sami starsi ludzie,
młodzi się stąd wyprowadzili bo nie
da się tu normalnie żyć, zostaliśmy
sami – rozkłada ręce kobieta.
Zdaniem mieszkańców zanieczyszczonym powietrzem nie da
się oddychać, a nasilenie samochodów jest duże, że ani w dzień,
ani w nocy nie ma spokoju.
– Nie możemy otworzyć okna, nie
możemy w domu rozmawiać bo nic
nie słychać. Hałas jest tak ogromny,
że po kilku minutach przebywania
koło budynku nic nie słyszymy. Kiedy
wychodzimy z budynku dosłownie
dusimy się tym smrodem, spalinami.
Zatyka człowieka. Większość loka-

Fot. Angela

Fot. Angela
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WIDZIANE Z DYSTANSU

Wyprzedzenie
czasu
Władze Jeleniej Góry osiągnęły po- czy też kręgielni, czy innych tego typu
ważny sukces. Okazały się jasnowidzą- bzdurnych inwestycji ściągających
cymi i wyprzedziły myśli Pis-owskich ludzi do przytulnej Jeleniej Góry.
Resztki działalności gospodarczej
wizjonerów gospodarczo-społecznych.
Od lat popierane hamowanie rozwoju dobić jeszcze wyższymi podatkami
miasta w kierunku turystycznego i jeszcze bardziej dosłownym wprouatrakcyjnienia teraz uzyskało po- wadzaniem rozmaitych przepisów
chwałę starego-nowego prezesa PiS. „europejskich”. Wówczas tymi paroProszę: niby oni jeszcze tu nie ma staruszkami, którym się stąd już
rządzili, ale ich program wdrażali inni nie będzie chciało uciec będzie łatwo
i to zanim został on oficjalnie opubli- owocnie rządzić, miasta sprzątać
kowany ze zjazdowej trybuny. Okazało nie będzie trzeba, bo nie będzie
się, że wysiłki inwestorów pakujących miał go kto brudzić, zaoszczędzi
swoje pieniądze w hotele i turystyczną się również pieniądze na remonty
infrastrukturę Karpacza i Szklarskiej dróg i kamienic, bo te parę wózków
Poręby nie mają przyszłości, bo oto inwalidzkich świetnie da sobie radę
prawdziwą świetlaną perspektywą z obecnych ich stanem, a kamienice
polskiej turystyki są miliony Polaków nie odpowiadające przepisom dla
na plażach Egiptu i Tunezji, zamiast niepełnosprawnych i tak trzeba
nad jakimś tam Bałtykiem czy w będzie rozebrać.
Raj dla władzy i nieprzerwane
innych Karkonoszach.
Każdy bowiem prawdziwy pa- pasmo sukcesów. Okolice Jeleniej też
triota, łącznie z prezesem, zwłaszcza nie będą zbyt zaludnione, bo ludność
stawiając babki z piasku na właści- nareszcie będzie mogła pławić się w
wym podwórku, uczy się marzeń o uciechach fabryk turystycznych w
wczasach w krajach dalekich. Jeśli Egiptach i Tunezjach, a miejscowi
PiS jeleniogórski będzie wierny ideom „gestorzy turystyki” pojadą za klienswojego przywódcy, nie powinien tem w obce kraje.
Taka świetlana przyszłość Perły
w takim turystycznym regionie jak
Kotlina Jeleniogórska, wystawiać Karkonoszy wynika z poczynań
dzisiejszych jej
swego kandydawładz i trzeba,
ta, bo tu nie ma
NIE MOŻNA NAZWAĆ
aby ci, którym
przyszłości.
ANI STOLICĄ ANI PERŁĄ
Na pewno zy- CZEGOKOLWIEK OSADY, Z już na jesieni
ska na tym przy- KTÓREJ NA ZAKUPY TRZEBA powierzy się
roda i to właśnie JEŹDZIĆ DO WROCŁAWIA, interesy miasta,
DO KINA – DO LEGNICY,
byli bardziej
aktywna ochroNA NARTY – DO CZECH,
otrzaskani z tym,
na środowiska
p owo d owa ł a ABY CIEKAWIE ZJEŚĆ – DO co się dzieje na
OKOLICZNYCH PAŁACÓW
świecie i intelekprezesem wyLUB KAMIENNEJ GÓRY.
tualnie wyszli z
powiadającym
prowincjonalnetę nowatorską
kwestię. Czyżby więc PiS, w pogoni go zaścianka.
Nie należy niszczyć brakiem profeza wyborcą przekształcał się w Partię
Zielonych? Wówczas to radni Pis-u sjonalizmu i wizji rozwoju, tak rozwomieliby wspaniałe pole do popisu ju, a nie konserwacji stanu obecnego
(no może to niewłaściwe słowo, więc potencjału Jeleniej Góry. Nie można
żeby nie było skojarzeń zastąpmy je nazwać ani stolicą ani perłą czegokolnp.- działalnością), ale nie wiadomo, wiek osady, z której na zakupy trzeba
czy grono ortodoksów od ochrony jeździć do Legnicy lub Wałbrzycha, do
środowiska jest tu dość liczne, aby kina do Legnicy, na narty do Czech,
aby ciekawie zjeść do okolicznych
im dać władzę absolutną.
Po to, by doprowadzić do szybkiej pałaców lub Kamiennej Góry.
Dziś w Jeleniej Górze króluje strach
realizacji celów przyjętych przez
władze miasta, należy jak najszyb- przed zmianami, nowinkami i ludźmi
ciej zbudować obwodnicę i to nie z zewnątrz. To nie jest autostrada do
tylko jej pierwszy etap, lecz całość, zamożności i rozkwitu. Chyba, że
centra handlowe usytuować poza chodzi o rozkwit Egiptu i Tunezji.
miastem przy trasach przelotowych,
Paweł Kucharski
nie budować kin, klubów, dyskotek

PLOTKI
I FAKTY
Jak Czech z Polakiem

Szalenie ciekawie pod względem językowym przebiegało
spotkanie ze współautorem
potężnej monografii Gór Izerskich, Czechem Romanem
Karpasem. Otóż na promocje
książki nie dojechała tłumaczka, która – podobno – obraziła
się, bo nie dostała słownictwa,
którym miano operować w
trakcie debaty. W niczym to
jednak nie przeszkodziło w
kontakcie z przemiłym gościem. Podobieństwo naszych
języków oraz swoista interaktywność uczestników z prowadzącym spowodowały, że spotkanie upłynęło w bardzo miłej
atmosferze polsko-czeskiego
dialogu bez pośredników. Czas
minął też znacznie szybciej, bo
– jak przypuszczać można – z
tłumaczeniem spotkanie ciągnęłoby się dwa razy dłużej.

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com

– Powinniśmy szkolić dzieci i
młodzież…

Wernisaże wyszły
z mody?

Już dwie wystawy w Jeleniej
Górze zostały udostępnione
publiczności bez uroczystego
otwarcia zwanego wernisażem
(z francuskiego: vernissage).
Najpierw w BWA bez żadnego
rozgłosu pokazano obrazy
Bożeny Kopij-Machnik, później
– w Muzeum Karkonoskim –
bez symbolicznej lampki wina
otwarto prześwietną wystawę
malarstwa obrazującego Karkonosze przed 1945 rokiem.
Pal licho wino i ciasteczka
– podobno obowiązkowe na takich uroczystościach. Ich brak
umniejsza samym ekspozycjom
i jak tu się nie dziwić, że muzea i galerie bardzo często są
omijane przez potencjalnych
konsumentów sztuki….

– w zakresie samorządności i
odpowiedzialności, aby kiedyś

(anzol)

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

– … prezydentem miasta nie
został ktoś z przypadku.

Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Lenard i Miłosz Sajnog, jego
zastępcy.

anzol

OKIEM NACZELNEGO

Zaraza
informacyjna
Choć nie jestem zwolennikiem
ekologii za wszelką cenę i radykalizm zielonych uważam za pierwszy
krok do (z)czerwienia, w jednym
z ekologami zgodzić się muszę:
telewizja ogłupia. Zresztą nie tylko
telewizja. Media ogłupiają. W moim
„piórze” brzmi to prowokacyjnie,
wiem – bo wychodzi na to, że ja
też ogłupiam, o ile już nie jestem
ogłupiony. Ogłupiamy tak siebie
wzajemnie nie zawsze wiedząc,
kiedy łapiemy fazę zdurnienia.
W siermiężnych czasach lampowych odbiorników obrazu czarnobiałego dla plebsu, potężnych „kolorowo-wybuchowych” urządzeń
produkcji radzieckiej – dla ciułaczy,
oraz japońskich telewizorów z

Pewexu dla elyty, telemaniaków
nie brakowało. O ile się lampy nie
spaliły lub telewizor nie eksplodował wlepiali weń gały czerpiąc jak
ze źródła życia płynące z ekranu
wieści.
Wtedy telewizja raczkowała na
dwóch programach, co dziś brzmi
jak naiwna bajka na dobranoc. Ale
już wówczas poradniki przestrzegały przed zbyt długim ślęczeniem
przed ekranem. Kazano analizować
program i zakreślać tylko te pozycje, które naprawdę nas interesują,
a nie łykać wszystko jak delfin
narybek.
Jednak mimo miernoty wielu
ówczesnych propozycji czasy Krwawego Maćka na Woronicza wielu

wspomina z nostalgią w zestawie- było nieporozumień piszę to bez
niu z tym, czym telewizja „karmi” konotacji politycznych).
Nie toczylibyśmy sporów, czy
nam dziś. Mało tego, że serwuje, to
jeszcze wtrynia nam się z obrazem zima będzie w maju, czy też czeka
24 godziny na dobę wieszcząc same nas lato tysiąclecia (bo dwie stacje
podały skrajne
hiobowe wieści.
różne prognozy
Jestem przekoJESTEM PRZEKONANY,
pogody). A może
nany, że gdyby
ŻE GDYBY CHOĆ PRZEZ
choć przez je- JEDEN DZIEŃ POLACY NIE nawet nie byłoby światowego
den dzień PolaOGLĄDALI PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, ŻYCIE
kryzysu, na któcy nie oglądali
W NASZYM KRAJU
ry koniunkturę
programów
NABRAŁOBY LEKKIEGO
w dużej mierze
telewizyjnych,
życie w naszym RUMIEŃCA NORMALNOŚCI. „zasiały” media.
Dzień bez tv
kraju nabrałoby
to jednak tylko pobożne życzenie,
lekkiego rumieńca normalności.
Nie przejmowalibyśmy się świń- zresztą i tak ciut bezsensowne, bo
ską grypą, która – po fali paniki zaraza informacyjna siejąca się
podgrzewanej przez krzyczące z telewizji dopada coraz częściej
tytuły gazet, w tym naszych, lokal- inne nośniki wieści: gazety, portale
nych (pochwalimy się, że tu Jelonka internetowe, czy rozgłośnie radionie spanikowała i temat z góry we. Wiara w sieczkę serwowaną
odpuściła) – okazała się zwykłą przez całodobowe stacje, zwłaszcza
dziennikarską świnią, znaczy – pionu wydarzeniowego, powoduje
przepraszam – kaczką (żeby nie zwapnienie mózgu, które objawia

się wyjątkową głupotą przy przyjmowaniu komunikatów.
Przykład jeden z wielu: wieści
o powiązaniach Tadeusza Stecia
z policją polityczną PRL od razu
została skomentowana nie jako
próba przyczynku do uzupełnienia
luk w wiadomościach o życiu
zamordowanego w tajemniczych
okolicznościach guru przewodników, ale – jak zamach pismaków
na przewodnicki autorytet. Bo
przecież do tępych łbów przyzwyczajonych do napastliwej infopapki nie dotrze nigdy znaczenie
głębokie przekazanego komunikatu. Że nikt nie chce źle mówić
o nieżyjących, pragnie jedynie
pokryć wiedzą białe plamy biografii tej prześwietnej, wieczny
pokój, postaci.
Poniekąd sami na siebie ten
bicz ukręciliśmy. Mózg ludzki
ma bowiem ograniczoną pojemność przy jmowania wie-

dzy. Ilość wieści, jakimi zasypują stat yst ycznego odbiorcę
mass-media jest zdecydowanie za
duża w stosunku do możliwości
percepcji. Nawet już nie pamiętamy, że jeszcze kilkanaście lat
temu w sobotę nie ukazywała się
żadna gazeta, a wydarzeniami z
weekendu dzieliliśmy się dopiero
w poniedziałek.
Narozrabiało dopiero radio, a
potem – telewizja. Dziś zabójczy
pośpiech pokr ył tamte czasy
pat yną zapomnienia. Musimy
wiedzieć już, teraz, w tej chwili.
Gonieni presją z oddechem horrorystycznych wskazówek zegara
na plecach sami niejednokrotnie
wpadamy w tę pułapkę, której
ominięcie narazi nas na komentarze szyderców: że w tej Jelonce to
same lenie i w niedzielę robić im
się nie chce.

Konrad Przezdzięk
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Czarny charakter
W Jeleniej Górze powinien stanąć pomnik Tadeusza Stecia – mówi w rozmowie z Jelonką Przemysław Semczuk,
dziennikarz Newsweeka który badał zagadkowy życiorys
słynnego przewodnika.
No i w końcu po latach znalazła się w IPN teczka Tadeusza
Stecia.
– Należy pogratulować Mariuszowi
Hartwichowi, że ją odnalazł. Teraz
mamy problem, jak zinterpretować
to, co się odnalazło? Niewiele tego,
28 stron. To dowodzi, że nie był
zbyt aktywnym agentem. Poza tym
Hartwich podaje, że pierwsze zobowiązanie o współpracy Steć podpisał
w 1952 roku. To były czasy, w których
bycie bohaterem kończyło się na
cmentarzu. Rozmowa z UB była
krótka: albo idziesz na współpracę,
albo zrobimy ci manicure obcęgami.
Kiedyś rozmawiałem na ten temat z
jedną z pracownic naukowych w IPN.
Stwierdziła, że z pełnym szacunkiem
podchodzą do ludzi, którzy poszli na
współpracę w latach 50-tych. Nikt
im nie czyni zarzutów, bo wszyscy
wiedzą, że w tamtym czasie bezpieka
katowała ludzi.

ny. Przy takiej współpracy sporządzano tylko notatkę z rozmowy, w której
źródło określano jako KO i inicjały.
Notatki trafiały już tylko do akt Spraw
Operacyjnych lub akt figurantów
czyli osób rozpracowywanych. Ale
to nie było niczym szczególnym w
środowisku ludzi gór. Jeśli się chciało
w nim pracować i zarabiać, to trzeba
było współpracować na większą czy
mniejszą skalę, bardziej lub mniej
oficjalnie. Czasem nawet nieświadomie. Załóżmy, że tajniak przysiadł
się do przewodnika w schronisku.
I z takiej banalnej rozmowy przy
herbacie pisał notatkę. Ta kartka
trafiała do kilkunastu teczek i były w
niej wskazówki pozwalające nawet
dzisiaj określić, kim był rozmówca.
Myślę że każdemu przewodnikowi,
kierownikowi schroniska czy bufetowej można taką notatkę wyszukać.

– A służby wojskowe?
Jeśli Steć pracował dla wywiadu
wojskowego, to nigdy się o tym nie
– Czyli nie miał wyboru?
Wtedy ludzie nie mieli wyboru. dowiemy. Pytałem o to generała
Z tego co napisał Hartwich wy- Kiszczaka. Wyjaśnił mi, że wywiad
nigdy nie zdradza
nika jasno, że
swoich ludzi. Napodpisał lojalkę,
NADANIE JAKIEJŚ ULICY
wet jeśli nie żyją.
a później był
IMIENIA STECIA TO ZŁY
Takie akta mogą
opornym współPOMYSŁ. CZY TURYSTA
być w zbiorze
pracownikiem. I
ZAUWAŻY NAZWĘ ULICY I
zastrzeżonym w
to świadczy na
jego korzyść. BĘDZIE WIEDZIAŁ, KIM BYŁ ABW. No ale mógł
Gdy UB przepo- CZŁOWIEK Z TABLICZKI? NIKT też pracować dla
czwarzyło się w SIĘ NAD TYM NIE ZASTANOWI. wywiadu NRD.
Tyle, że archiwum
SB, ponownie
werbowano agenturę. I dlatego Marcusa Wolfa zostało zniszczone za
przypomniano sobie o Steciu. Tyle, zgodą Bundestagu. Pozostają jeszcze
że metody były inne, zamiast bić zbie- berlińskie archiwa Stasi. Mało kto
rali materiały kompromitujące, czyli zdaje sobie sprawę, że Stasi działała
pieniądze, alkohol i seks. Ze Steciem bardzo mocno na tym terenie. Mieli
nie było problemu. Jego orientacja agenturę wśród przewodników i
seksualna dawała doskonałe na- urzędników, a nawet w milicji.
rzędzie do szantażu. Ale jak widać
– Czy napisałeś w Newsweeku
dalej był oporny. Gdyby gorliwie
pracował, to zamiast 28 stron byłoby artykuł, który niszczy wizerunek
wielkiego przewodnika?
300 albo 500.
Nie niszczy a pokazuje prawdziwą
– A jak udało mu się zerwać historię tego człowieka. Zbierając
materiały do tekstu usłyszałem od
współpracę?
Nie widziałem teczki i trudno mi jednego ze znajomych Stecia, że
jest to komentować, ale wątpię w ze- jak chcę pisać, to albo dobrze, albo
rwanie. W latach siedemdziesiątych wcale. Gdybyśmy tak myśleli, to jak
Steć był znaną osobą, a to z różnych by wyglądały podręczniki historii?
względów mogło być niewygodne O Steciu musimy rozmawiać, bo czy
tego chcemy czy nie, on zapisał się
dla SB. Dlaw historii tego miasta. Tyle, że jako
tego mógł
czarny charakter.
pracować
jako Kontakt
– Na przykład?
OperacyjWiele osób twierdzi, że był działaczem społecznym. Nie był. Gdy go
proszono o prelekcję dla kolegów
przewodników, zwalał z nóg pytaniem: za ile? Nic nie zrobił społecznie, za wszystko
brał

Tadeusz Steć z wycieczką w ówczesnym Muzeum
Regionalnym. Lata 50. XX wieku.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

tam, że wracałem
z kolegą do Cieplic
autobusem „9”. Na
przystanku wsiadł
Steć i natychmiast
się do nas przysiadł.
Wtedy Paweł wstał
i powiedział: przesiądziemy się. Nie
bardzo rozumiałem.
Wyjaśnił krótko: „Bo
to stary pedał i młodych chłopców lubi”.
Potem dodał, że sporo chłopaków z podstawówki, „szóstki”
w Cieplicach bywa u
niego, a za takie wi– A skąd się wzięły te mity?
On sam je wymyślał i rozpowiadał zyty można zarobić
tak długo aż ludzie w nie uwierzyli. dziesięć marek.
Celowo budował wokół siebie aurę
– Ale coś tu nie
tajemniczości. Choćby nieszczęsne
Radomierzyce. W Krakowie rozma- gra, wszyscy wiewiałem z jednym z poszukiwaczy dzieli i nikt nic nie
tajemnic, który wściekł się, gdy robił?
Takie były czasy.
powiedziałem, że to bujda. Próbował
namówić Bronisława Wildsteina aby Dwa lata wcześniej
śmierć Jaroszewicza i Stecia przedsta- mieszkając w Zgopieniądze. Podobno wyznaczył i
wymalował szlaki górskie. Też za
pieniądze będąc pracownikiem spółdzielni turystycznej. Podobno wiele
zrobił podczas działania komisji,
która zmieniała nazwy na Dolnym
Śląsku. Nie znalazłem ani jednego dokumentu, który to potwierdza. Komisja pracowała od 1946 do 1951 roku.
W 1947 większość miejscowości w
rejonie Karkonoszy miała już polskie
nazwy. A Steć był wtedy studentem,
który pałętał się po okolicy. Dla urzędników w ministerstwie podejrzanym,
bo skończył szkołę zakonną i przez
rok był w klasztorze.

Steciowi pomnik!
– Sensacja goni sensację a
w takim razie co z nadaniem
jakiejś ulicy imienia Stecia?
To zły pomysł, bo niby co to da?
Czy turysta zauważy nazwę ulicy i
będzie wiedział, kim był człowiek
z tabliczki? Nikt się nad tym nie
zastanowi. Jeśli Tadeusz Steć jest już
czarnym charakterem, to miasto i
region powinny go wykorzystać.
Wycisnąć jak cytrynę. On by nie
miał nic przeciwko temu, chciałby
dalej być przydatny dla miasta. To
da się zrobić. Dla przykładu w Toruniu na całej starówce stoją różne
rzeźby, takie małe pomniczki. Koło

wił w swoim programie. Na szczęście
Wildstein uznał, że to bzdury. Ale
gdyby mu uwierzył i zrobił pogram,
to historia zostałaby potwierdzona.
– Wielkie emocje budzi wciąż
homoseksualizm Stecia, to temat
najbardziej komentowany.
– Zostawmy homoseksualizm.
Moim zdaniem to było coś więcej. On
był zainteresowany młodymi chłopcami. W Jeleniej Górze zamieszkałem
w 1987 roku. Na marginesie trzysta
metrów od Stecia.
Pamię-

kina Kargul z Pawlakiem w skali
1:1, na rynku Filutek, rysunkowa
postać z Przekroju. Turyści to lubią,
fotografują się z nimi. Dlaczego nie
postawić Stecia u zbiegu Konopnickiej i 1-go Maja? Z plecakiem, w
berecie gdy pokazuje coś na wieży
kościółka. Ja go tak zapamiętałem. Gdy uciekaliśmy z lekcji w
„Mechaniku”, to idąc ulicą często
spotykaliśmy go z grupą turystów.
– Ale to też będzie uważane
za uhonorowanie postaci która
jak sam twierdzisz jest kontrowersyjna!
– Świdnica korzysta z Manfreda
von Richtshofena, Czerwonego

rzelcu chodziłem do szkoły muzycznej. Miałem lekcje z gry na pianinie
u pewnego pana. Nagle okazało się,
że on obmacywał mojego kolegę,
który natychmiast się poskarżył.
Nauczycie zwolnił się z pracy i sprawę zamknięto. Wtedy uważano, że
najlepiej temat przemilczeć. Tak samo
było ze Steciem.
Wszy-

Barona, pilota z I Wojny Światowej. Też jest kontrowersyjny, bo
żołnierskie rzemiosło podniósł
do poziomu sztuki. Ale ludzie
interesują się właśnie sprawami
kontrowersyjnymi. Kupują Jelonkę,
bo chcą dostać sensacje bez owijania w bawełnę. Gdyby na Bankowej
11 przed budynkiem stała Hanna
Reitsch nieopodal ksiądz Leonard
Świderski, a na ławeczce na Placu
Ratuszowym siedział George Bidwell, to by się zainteresowali.
– Tylko czy w Jeleniej Górze
są potrzebne takie atrakcje?
Nie wszystkim to się podoba?
– No, historia może się nie

podobać ale to nie powód aby ją
zamiatać pod dywan i udawać
mówiąc: pamiętamy, ale lepiej
nie przypominajmy. Trzeba
zaoferować turystom coś ciekawego. Dzisiejszy turysta nie będzie zwiedzał kościołów, szukał
zabytków z epoki „króla Ćwieczka”. To już nudzi, a sensacje z
historii najnowszej pociągają.
Turyści jadą do Szklarskiej czy
Karpacza, a po co mają przyjechać do Jeleniej Góry. Trzeba ich
zatrzymać.
– To co Steciowi pomnik?
– Jasne! Mamy nawet w Szklarskiej Porębie rzeźbiarza który
umie robić coś takiego.

scy wiedzieli ale każdy udawał, że znał, lecz nigdy nie był u Stecia,
śledczy uznawali, że nie ma więcej
nie ma o tym pojęcia.
o czym rozmawiać. Domyślam się,
że dostali rozkaz, aby nie dopuścić
– A są na to dowody?
Przeczytałem akta zabójstwa Ste- do skandalu.
cia. Jest w nich zeznanie chłopaka
– Czyli śledztwem manipuktóry był początkowo głównym
podejrzanym. Poznał go mając lowano?
Tak. Kolejny dowód? Kilka dni
piętnaście lat na prelekcji w Szkole
Rzemiosł Artystycznych. Stecia przed zabójstwem w Cieplicach
zapraszano do szkół, by opowiadał była studniówka II LO. W drodze na
młodzież o górach. Po tej prelekcji zabawę trzech młodzieńców planochłopak przyjął zaproszenie star- wało, jak zabić Stecia i zrabować
szego pana. Obiecał, że w domu ma jego kosztowności. Z planu nic nie
ciekawe filmy video. I miał, ale ho- wyszło. Ot, takie głupie gadanie.
moseksualne pornosy. Chłopiec nie Ale już po kilku dniach od zabójstwa
rozumiał, co się dzieje, a Steć widząc cała trójka była przesłuchiwana.
to postanowił wykorzystać sytuację. Skoro dało się znaleźć małolatów,
Zeznał potem śledczym: „Skończyło którzy coś tam sobie ubzdurali, to
się wtedy na tym, że Pan Tadeusz dlaczego nie znaleziono sprawcy?
wziął mojego członka do swych ust Wiele drobiazgów na miejscu zdai jak to się mówi „obciągnał mi go”. rzenia wskazuje, że dokonał tego
Po wszystkim wręczył mu pięćset fachowiec. Miał wiele czasu aby
złotych i obiecał więcej za dyskrecję zadbać o szczegóły i widać z nich,
że wiedział, jak działają policyjni
i kolejne odwiedziny.
specjaliści. Myślę, że nawet wrócił
– Dlaczego tego nie ujaw- na miejsce zbrodni i to
w towarzystwie policjantów.
niono?
Dziękujemy za rozmowę!
No właśnie, dlaczego? Bo sporo
ważnych osób o tym wiedziało i nic
FOT. ARCHIWUM
nie zrobiło. Akta pokazują jeszcze
MUZEUM
jedną szokującą prawdę. Śledztwo
KARKONOSKIEGO
prowadzono tak, by zatuszować
jak najwięcej wątków pedofilskich.
Policjanci trafili do tych chłopców
z „szóstki” i wielu innych z osiedla
Artykuł pt. Sensacyjny bohater można
Orle. Ale jak wyjaśnić, że ich nie
przeczytać w Newsweeku 3/2010 lub w
przesłuchano a tylko zrobiono
rozpytanie? I to dość krótkie, bo
Internecie.
gdy taki chłopak oświadczał, że

O Norwidzie rzecz w „Norwidzie”

Porachunki z przyrodą

W nadchodzące środę i
czwartek na scenie studyjnej Teatru im. C. K. Norwida
zaprezentowane zostanie
widowisko w reż. Aliny Obidniak „Sztukmistrz. Norwid o
Polsce, Norwid o Polakach,
Norwid o sztuce”.

Książnica Karkonoska zaprasza
na spotkanie autorskie dla dzieci i
młodzieży z Krzysztofem Petkiem,
autorem powieści sensacyjno-przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania.
Początek w środę, 24 marca, o godz.
10.

Muzycznie i rodzinnie

W nadchodzącą środę (24 marca)
w Sali Miodowej Filharmonii dolnośląskiej odbędzie się Koncert Rodzin
Muzykujących Państwowej Szkoły
Muzycznej I st. im. Janiny Garści w
Jeleniej Górze. Początek o godz. 17.00.
Bilety w cenie 5 zł.

Czekoladowe melodie

Galeria Czekoladowa przy ul.
Sobieskiego proponuje w czwartek
(25 marca) koncert Eweliny Gorayskiej (śpiew) i Damiana Rypińskiego
(pianino). Duet specjalizuje się w
kompozycjach typowych dla piano
barów. Początek o godz. 17.

Pirackie tańce

Zespół HAYAT z MDK „Muflon”
zaprasza na pokład wszystkich
śmiałków, by w czwartkowy (25 III)
wieczór, zaraz po zachodzie słońca
wspólnie odbić od lądu i pożeglować na statku pirackim. Bilety na
niezwykły spektakl taneczny „La
Kukaracza” kosztuję 6 zł. Początek
godz. 20.

Powrót braci

Dramat o braterskiej miłości, której blisko do skrajnej nienawiści będzie można zobaczyć w nadchodzący
czwartek w Teatrze im. Norwida. To
sztuka „Jesteśmy braćmi” R. Harwooda w reżyserii Janusza Zaorskiego.
Początek spektaklu o godz. 10.

Bajor w JCK

Mający swoich wiernych jeleniogórskich fanów Michał Bajor wystąpi
w nadchodzącą sobotę o godz. 18
w sali JCK przy ulicy Bankowej. W
programie piosenki Marka Grechuty
i Jonasza Kofty. Bilety kosztują 50 zł.

Ten piękny montaż słowno-muzyczny z wybranych przez reżyserkę
najbardziej sugestywnych cytatów i
dzieł wieszcza, w tym jego osobistej
korespondencji, rzuca nowe światło
na twórczość jednego z najmniej

rozumianych poetów w
dziejach literatury polskiej.
Świetna gra aktorów i popisy wokalne Elżbiety Koseckiej oraz Tadeusza Wnuka
oraz sugestywna scenografia Janusza Kijańskiego –a
wszystko w muzycznych
ramach Bogdana Dominika – sprawiają, że – mimo
pozornej nieatrakcyjności
tematu – udział w widowisku
staje się przeżyciem niezapomnianym.

(tejo)

Występują: Irmina Babińska (gościnnie),
Magdalena Kępińska, Elżbieta Kosecka, Robert
Dudzik, Piotr Konieczyński, Tadeusz Wnuk.

Patriotyczny bój o wielką galę
Fot. Konrad Przezdzięk

„Parnassus” to tytuł francuskoangielskiego filmu przygodowego z
krainy fantasy, na którego projekcję
zaprasza Dyskusyjny Klub Filmowy
„Klaps”. Początek seansu o godz. 18
w sali JCK przy ul. Bankowej. Cena
biletu 10 zł, karnet 28 zł)

Fot. Konrad Przezdzięk

KRÓTKO O KULTURZE
Fantasy w DKF

22 marca 2010 r.

przeszli przez sito
eliminacji i zaprezentują się dziś
na estradzie JCK.
Będzie bar wnie
i patriot ycznie,
choć bez niepotrzebnego patosu.
Spośród wykonawców jurorzy
wybiorą szczęśliwą siódemkę,
która pojedzie
Koncert galowy rozpoczyna
na galę finałową
do Wrocławia i
się 21 marca o godz. 12.00 w
tam zaprezentuje
sali widowiskowej JCK przy ul.
swoje int er preBankowej 28/30.
tacje znanych
pieśni, piosenek
Dziś na estradzie Jeleniogórskiego Centrum Kultury przy ul. Bankowej zmierzą się laureaci
i songów z patriotyzmem w roli
eliminacji IV Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
wspólnego mianownika.
Imprezę organizuje Młodzie- Konkurs cieszy się powodzeniem województwa jeleniogórskiego.
(tejo)
żowy Dom Kultur y „Jelonek”. wśród uczniów z całego byłego Z około 50 wykonawców najlepsi

Dokąd zmierzacie
świecie i Polsko?
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Kryminał
z dworca PKS

W nadchodzący czwartek
Książnica Karkonoska zaprasza
na spotkanie z autorem powieści kryminalnej, której akcja
rozgrywa się na jeleniogórskim
dworcu autobusowym. Krzysztof Koziołek specjalizuje się w
literaturze sensacyjnej i kryminale. W 2007 roku opublikował
debiutancką powieść „Droga bez
powrotu”, a niedawno wydał
kolejną zatytułowaną „Święta
tajemnica”. Z czytelnikami spotka się o godz. 17, 25 marca, w
sali konferencyjnej KK.

Jazz w środę

Na koncert z cyklu „Jazzowe
środy” w wykonaniu Otwartej
Grupy Swingującej w składzie:
Anna Kosa - śpiew; Janisław
Hiller – fortepian; Łukasz Krzesiewicz – perkusja; Andrzej
Kolasińki – gitara; Krzysztof
Przyborowski - saksofon; Mirosław Szeffer – gitara basowa zaprasza Osiedlowy Dom Kultury.
Początek w nadchodząca środę o
19.00 w kawiarni „Muza”.

Ciekawy czwartek
w BWA

Biuro Wystaw Artystycznych
proponuje spotkanie z Bożeną
Kopij-Machnik, autorką wystawy obrazów pt. Twarze, Cienie
Malarstwo. Początek o godz. 17.
Po spotkaniu odbędzie się kolejna debata w ramach Obserwatorium Karkonoskiego. Prowadzenie Andrzej Więckowski.

(tejo)

„RUSKIE”, CZYLI „STA-ART” DO PREMIERY

Fot. Konrad Przezdzięk

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Znany jako były wicepremier i minister finansów w lewicowym rządzie ekonomista o kontrowersyjnych poglądach
przybędzie do Jeleniej Góry, aby promować swoją książkę
„Wędrujący świat”.
O kim mowa? O prof. Grzegorzu
Kołodko, który w nadchodzący
piątek (26 marca) pojawi się w
Książnicy Karkonoskiej, gdzie
odbędzie się debata połączona z
promocją książki profesora. Hasło
wykładu: „Dokąd zmierza świat i

Polska?”. Początek o godz. 14.00 w
sali konferencyjnej KK.
W imprezie partycypują: Związek Gmin Karkonoskich, KARR
oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie
Prasy Regionalnej.

(tejo)

Z DĄBROWSKIM DO YELLOWSTONE

Fot. Konrad Przezdzięk / ARCHIWUM

Park położony jest w Stanach ZjedJeleniogórski obieżyświat
zaprasza na „wirtualną” noczonych, na terenie stanów Wywycieczkę do jednego z naj- oming, Montana i Idaho. To pierwszy
park narodowy na świecie.
piękniejszych parków naroSkarbów na jego teredowych świata – amerynie nie brakuje. Są
kańskiego Yellowstone.
tam słynne gejzery,

gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i wodospady. Dotarł tam Stanisław
Dąbrowski, który pokaże zdjęcia z
różnych zakątków Yellowstone, które
uzupełni barwną gawędą.

(tejo)

Większość grających w sztuce
młodych aktorów wzięła udział w
wakacyjnych warsztatach „Lato w
teatrze”.
Kolejne wydarzenie teatralne, którego sprawcą jest Łukasz Duda. Twórca i reżyser Teatru
Odnalezionego tym razem pokaże na finał pięciomiesięcznej pracy warsztatowej z młodzieżą sztukę będącą nawiązaniem do „Małego Księcia” A. Saint-Exupéry’ego.

Początek imprezy o godz. 17, 22
marca w sali teatralnej ODK na
Zabobrzu.

Dzieło Francuza – choć upłynęło która uczestniczy w działaniach
wiele lat od jego powstania – teatralnych bardzo konsekwentnie
i rzetelnie kreuje świat, w którym
wciąż zachwyca
mąka, woda, sól i
swoją mądrością
S
pektakl „Rusk
kuchnia stają
m ł o d yc h ,
ie” Grupy STA
-ART Jelenio
się idealnym
s t a r s z y c h i górskiego Centr u
m
Kultury. Prem
placem
zabaw,
n a j s t a r s z yc h . marca o godz
ie
ra
2
6
. 19 w sali w
gdzie wszystko
idowiskowej
S p e k t a k l ul. Banko
wej 28/30
pr
zy s i ę m o ż e
przypomina
wydarzyć.
wybryki,
kłamstewk a i beztroskę
(tejo)
młodego wieku. Młodzież,

Występują: Jakub Mieszała, Wojciech Sałaputa, Łukasz Szybałdin, Jagoda Klimsiak,
Dominika Musiał, Klaudia Rubin, Przemysław
Kowalski, Karolina Więcek, Martyna Gofry,
Ewa Polan, Karolina Korkmaz, Aleksandra
Kosno, Katarzyna Latto, Klaudia Tuszyńska,
Karolina Sztur, Aleksandra Furtak, Martyna
Kiszonek, Anna Burzyńska, Barbara Napora,
Ewelina Dudzik, Natalia Świerad.

AKTUALNOŒCI
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Jak zestrzelić „Orła”?
nieraz nas mamił, zwodził, oszukał i w
dalszym ciągu to robi – dodaje.
Pan Tadeusz cały czas zachowuje
zimną krew. Zdecydowanie więcej
emocji wykazywała jego żona, Barbara,
która w fabryce przepracowała 35 lat.
Podkreślała, że nigdy nie było aż tak
źle. Nie wie, jak ma sobie poradzić, za
co utrzymać rodzinę. Podobnie jak jej
koleżanki jest zrozpaczona. W grudniu
nie było pieniędzy na zorganizowanie
Świąt Bożego Narodzenia, a teraz
sytuacja się powtarza przed Świętami
Wielkanocnymi. Pojawiają się nawet
myśli samobójcze.
– Nie mamy, co wsadzić do garnka.
Nasze dzieci na dzień dzisiejszy nas
utrzymują. Szef nie podpisał podania
tym kobietom, które chciały odejść. Powiedział, że tego nie zrobi, bo ma zamówienia, będzie dużo pracy i każde ręce się
przydadzą. Stwierdził, że nikt inny nie
przyjedzie, bo jest niewypłacalny.
– Na Boże Narodzenie zostałyśmy bez
grosza i teraz sytuacja się powtarza na

Radca prawny Krzysztof Nowicki pracownikom nie mógł nic obiecać.
Zdesperowani pracownicy Zakładów Lniarskich „Orzeł” S. A. w Mysłakowicach pikietowali
w miniony piątek pod fabryką, która od stycznia nie wypłaciła im wynagrodzenia. – Nie
mamy za co żyć! – lamentowali ludzie. Żądają ogłoszenia upadłości zakładu, aby dostać
pieniądze w ramach wsparcia dla bezrobotnych.
W ciągu minionych miesięcy załoga
„Orła” otrzymała po zaledwie sześćset
siedemdziesiąt złotych. Nikogo nie
trzeba więc przekonywać, że nie jest to
kwota wystarczająca na zaspokojenie
nawet podstawowych potrzeb. Sytuacja

pracowników jest tym trudniejsza, że
w „Orle” pracuje wiele par, jak i osoby
samotne. Dodatkowo otrzymanie jakiejkolwiek zapomogi utrudnia fakt,
że osoby te są oficjalnie zatrudnione i
osiągają dochody. W związku z czym

Dar od rotarian

Lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Jeleniej Górze testują
obecnie ultrasonograf dla noworodków, który zostanie zakupiony przez Rotary Klub Jelenia Góra. Będzie kosztował
120 tysięcy złotych.
Urządzenie zostało zaprezen- ny w szpitalu. Mamy nadzieję, że
towane w miniony wtorek w sali Rotarianie tym prezentem zrobią
konferencyjnej szpitala w frajdę jeleniogórzanom i okolicznej
społeczności – mówi
Jeleniej Górze, gdzie
Mieczysław Kodź,
wyjątkowo odbyło Rotarianie ku
pią ultrasonograf
się spotkanie Rotary prawdopo
naj- prezydent Rotary
do
bniej pod koniec
Klub. Rotarianie za- Sp
marca. Klub Jelenia Góra
rzedawca da niew
Fundusze na urząmierzają je zakupić
ielki upust.
dzenie zbierano od
na rzecz niezbęddłuższego czasu podnych potrzeb i pomocy
czas róż- nych okazji: koncertu
dla społeczności.
Aparat USG to najnowsza wersja i balu charytatywnego.
firmy GE -Healthcare serii Logig
(Ania)
A5, prod.USA. Obecnie jest testowa-

Świąteczny stół z gwiazdą

Fot. Archiwum

W najbliższą sobotę, 27 marca w jeleniogórskim Tesco
odbędzie się happening Joanny Bartel.
Joanna Bartel jest polską aktorką, artystką
kabaretową i wokalistką. Czasami wciela
się także w rolę konferansjera. Największą
popularność przyniosła jej rola Andzi Dworniok w serialu komediowym „Święta wojna”.
Obecnie na antenie telewizji prowadzi znany
i lubiany program „Śmiechu
Warte”. Podczas
spotkania w jeleniogórskim
Tesco aktorka
opowie w zabawny sposób o wielkanocnych
tradycjach i obyczajach. Odwiedzający w
tym czasie galerię będą mogli porozmawiać
i otrzymać autograf od tej sympatycznej
artystki.

Aktorka kojarzona jest głównie
z serialem komediowym „Święta
wojna”. Tego dnia klienci jeleniogórskiej galerii będą mogli wspólnie
z artystką spędzić miło czas przy
wielkanocnym stole. W ramach
dodatkowych atrakcji organizatorzy
przygotowali także kulinarną degustację oraz konkursy i zabawy dla
publiczności.
Między godz. 17.00 a 19.00 w
pasażu zostanie ustawiony bogaty
wielkanocny stół, na którym znajdą
się tradycyjne świąteczne potrawy.
Nie zabraknie też pięknych dekoracji i regionalnych przysmaków do
degustacji dla wszystkich. Wszystko
z opisem i przepisem.

(Karolina)

na ogół nie przyznaje się im dofinansowania z ośrodka pomocy społecznej,
a dzieci nie mogą zjeść refundowanych
obiadów w szkole.
– Jesteśmy zawieszeni w próżni.
Nie wiemy, co robić. Opiekę społeczną

mamy za ścianą, ale po co do niej iść,
skoro i tak nie otrzymamy pomocy.
Musimy sobie jednak poradzić, trzeba
żyć. Wykształcić dziecko. Wychowujemy
córkę i chcemy zapewnić jej byt. Wiemy
także, że w naszym regionie trudno jest
znaleźć pracę – mówi Tadeusz Przybysz,
pracował 25 lat na stanowisku mistrza
tkalni, a kilka lat pełnił inne funkcje. –
Dwa miesiące chorowałem i nie miałem
pieniędzy na zakup leków. Prezes już

Powodzi nie będzie

Mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego mogą spokojnie
cieszyć się nadchodzącą wiosną.
Pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazali
nam, że nie ma zagrożenia
powodziowego. Wielu samorządowców obawiało się powodzi
i kosztów, jakie często trzeba
ponieść z powodu zniszczeń.
Budżety gmin zostały znacznie
uszczuplone podczas tegorocznej zimy.

Inwestycja
w „dywanówce”

Od kwietnia w budynku technicznym po byłej Fabryce Dywanów będą powstawać produkty
medyczne szwedzkiej firmy
Inoris Medical Sp. z o.o. Pracę
znajdzie 20 osób. 15 marca
odbyło się uroczyste otwarcie.
Firma Inoris Medical z Malmö
istnieje od 1991. Zajmuje się
projektowaniem i wytwarzaniem akcesoriów endoskopii.
W mieście nad Jedlicą będzie
produkowany m.in. manometr,
mierzący ciśnienie w rurce
intubacyjnej.

(Ania)

Anna Pisulska

Podczas pikiety obecny był także radca prawny, Krzysztof Nowicki. Zadbał o to Zarząd Regionu
Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”. Pracownikom nie mógł jednak nic obiecać. Najtrudniejsze
jest bowiem to, że praktycznie nikt nie zna faktycznej sytuacji spółki i w zasadzie nie wiadomo,
czy powinno się starać o ogłoszenie upadłości czy też nie. Wiadomo także, że w sprawę zaangażowano Państwową Inspekcję Pracy, a nawet samego ministra Skarbu Państwa, Aleksandra
Grada. Jednym z akcjonariuszy Zakładów Lniarskich „Orzeł” S. A. jest bowiem Bank Gospodarstwa Krajowego. Posiada 7% akcji. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący BGK złożyli
jednak rezygnację z powodu braku możliwości efektywnego wykonywania swoich funkcji.

KOLOSY, PRECZ Z KURORTU!

Razem z Ukrainą

Część szkół ponadgimnazjalnych z Jeleniej Góry podpisało
porozumienie z palcówkami z
Winnicy (Ukraina). Współpraca
ma polegać m.in. na organizacji
konferencji, seminariów, warsztatów, nauczaniu studentów
oraz poznaniu kultury i historii narodu drugiej strony. W
ubiegłym tygodniu delegacja z
Ukrainy gościła w Jeleniej Górze.
Stało się tak za sprawą dyrektora
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Anny Skibińskiej.

Święta Wielkanocne. Najgorsze jest to,
ze prezes nie ma cywilnej odwagi, powiedzenia nam, jak faktycznie wygląda
sytuacja. Chciałybyśmy, aby nas w
końcu zwolnił, albo dał nam wypowiedzenia, bo wtedy otrzymamy przynajmniej kuroniówkę. Najśmieszniejsze
z tego jest to, że zarabiamy zaledwie
1000 złotych po kilkudziesięciu latach
pracy – mówiły Ewa Kopeć, Agnieszka
Kubiak, Bożena Stasiak, Barbara
Przybysz, Bożena Miercalek, Urszula
Mikucka, Maria Sadowa, Mirosława
Sikorska i ich koleżanki.
Pracownice zakładu podkreślały
także, że znalezienie pracy jest bardzo
trudne. Tłumaczą, że pracodawcy
szukają na ogół młodych osób i to z
doświadczeniem.
Związkowcy podkreślali, że będą
w dalszym ciągu starać się o poprawę sytuacji pracowników „Orła”,
bo – jak przekonywali – są oni dla
nich najważniejsi. Niewykluczone, że
sprawa związana z niewypłacaniem
pracownikom pensji i niedopełnianiem
obowiązków przez pracodawców trafi
do prokuratury. Prezesa spółki, Rafała
Czupryńskiego, nie było na pikiecie.

Szklarska Poręba jest jedynym nadgranicznym miastem w regionie, gdzie przez samo
centrum biegnie droga międzynarodowa. Wielotonowe tiry wywołują niebezpieczne
drgania skał, niszczą zabytkowe budynki i denerwują mieszkańców oraz turystów. Miasta
nie stać na sfinansowanie pragnionej obwodnicy.
Władze Szklarskiej Poręby cały
czas prowadzą w tej sprawie rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, z których jak dotąd
nic konkretnego nie wynika. – Nasza
obwodnica została ujęta w planach,
ale kiedy dojdzie do jej budowy, nie
wiadomo – usłyszeliśmy od burmistrza Arkadiusza Wichniaka. Droga
tranzytowa na południe Europy, jaka
biegnie przez środek miasta niesie za
sobą wiele szkód i zagrożeń, czego
dowodem może być oderwanie się
fragmentu skały sześć lat temu.
Jakuszyce i Cieszyn to jedyne
przejścia na południowej granicy
Polski, z których mogą korzystać
najcięższe samochody ciężarowe.
Tranzyt północ-południe oznacza dla
Szklarskiej Poręby dziesiątki tysięcy
prawie 50-tonowych kolosów, setki
tysięcy samochodów osobowych i
autokarów rocznie. Droga biegnie
przez zabytkowe centrum miasta.
W mieście utworzyła się tzw. grupa
aktywna, składająca się z radnych,
mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy walczą o wybudowanie obwodnicy. Międzynarodowa
droga, biegnąca wzdłuż Szklarskiej
Poręby jest kręta i niedostosowana
do zbyt dużego tonażu samochodów,
które tamtędy jeżdżą. Władze miasta
pod Szrenicą walczą o obwodnicę
nie tylko dla siebie, ale dla całego
regionu.

Fot. UM / Karolina
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Odcinek o szczególnie dużym natężeniu Decyzji brak
ruchu to Bolków-Je- Budowa obwodnicy to potężne koszty. Miasto możemy jedynie
lenia Góra. Nowa dołożyć się do przygotowania odpowiedniej dokumentacji
obwodnica powinna
powstać na krajowej dla tej inwestycji. Tak więc wszystko w rękach GDDKiA. Sam
trójce i trzydziestce, proces przygotowawczy do budowy obwodnicy może potrwać
czyli w stronę Zgorzel- nawet kilka lat. Najpierw musiałaby jednak zapaść jakakolwiek
ca. GDDKiA próbowała wiążąca decyzja ze strony generalnej dyrekcji.
szukać alternatywy,
wskazując drogę S3
prowadzącą w kierunku przejścia w paliwa, co zupełnie nie opłaca się np.
Lubawce. Władze Szklarskiej Poręby czeskim właścicielom fabryk.
Obwodnica dla Szklarskiej Poręby
zwracają jednak uwagę na konflikt
mogłaby
zaczynać się od Piechowic
ekonomiczny: dwa razy dłuższą dro(na
wysokości
wjazdu do Górzyńca)
gę z Liberca do Bolkowa. Tranzyt półi
rozciągać
się
w stronę Zakrętu
noc-południe wiązałby się wówczas
Śmierci.
Powstałby
prosty odcinek
z podwójnie większymi kosztami
bez stromych podjazdów. Większość
dróg, przez które biegła by obwodnica, już istnieje. Droga podsudecka
Szansa dla wszystkich
została wytyczona przez Niemców
Zwolennicy tej inwestycji widzą szansę na rozwój turystyczny zarówno Szklarskiej Poręby, jak i i gdyby planom nie przeszkodziła
całego regionu. Nowa obwodnica oznaczałaby krótszą drogę, szybszy dojazd, a w perspektywie wojna, dzisiaj obwodnica byłaby
gotowa.
dłuższy pobyt turystów na terenach całego Pogórza Sudeckiego.

Karolina

AKTUALNOŒCI
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Potomkowie generała Józefa Hallera i Hallerczyków uczestniczyli w minioną sobotę w ogólnopolskiej sesji popularnonaukowej pn. „90-lecie powrotu Wybrzeża Bałtyku do
Polski”. Wśród gości zasiadła Ewa Haller de Hallenburg z
Katowic, senior rodu Hallerów.

wej – mówi Leszek Krupnik, prezes
Towarzystwa Pamięci Generała Józefa
Hallera i Hallerczyków z Jurczyc. W
PRL też się im niespecjalnie wiodło,
ponieważ żołnierzy, którzy uczestniczyli w wojnie polsko-sowieckiej nie
uznawano za kombatantów.

(Ania) Pełne entuzjazmu i zafascynowane naszym krajem urocze
cudzoziemki przebywały przez tydzień na ziemi jeleniogórskiej, gdzie przekazały młodym ludziom wiedzę o swoich
Władze reprezentował Marek Mikrut, krajach, a także uczyły ich przedsiębiorczości.

wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jeleniogórskiego. Przygotował specjalne wystąpienie dla uczestników w
którym zawarł notę biograficzną o gen.
Hallerze. Mówił także o naszym regionie
i zabytkach, jakie możemy zobaczyć w
Karkonoszach.

Anel Alibanyeva z Kazachstanu,
Karina Sargsyan z Armenii oraz
Chenxi Li z Chin – bo o nich mowa
– przyjechały do Jeleniej Góry w

Przez najbliższe trzy lata liczba wypadków przy pracy ma
się zmniejszyć o 25 procent – takie wytyczne usłyszeli w tym
roku inspektorzy PIP od głównego inspektoratu pracy.

Paraliż albo wyciąg
Blokadę głównej drogi zapowiadają na dziś (22 marca)
zwolennicy unowocześnienia infrastruktury narciarskiej
w kurorcie, której marzenia torpedowane są przez leśników. Do utrudnień dojdzie, jeśli nadleśnictwo nie zgodzi na
wylesienie terenów pod nowy wyciąg na Szrenicę.
W miniony piątek w nadleśnictwie Szklarska Poręba prowadzone
były rozmowy ostatniej szansy.
Równolegle pod budynkiem pikietowali mieszkańcy miasta. Dźwięk
klaksonów, syren i głośne skandowanie „Chcemy wyciągu!”, „Chcemy
umowy!” nie ustawały do 1.00 w
nocy.
Władze Szklarskiej Poręby do-

prowadziły wczoraj do spotkania z
przedstawicielami Lasów Państwowych. Z Arkadiuszem Wichniakiem,
jego zastępcą, oraz przewodniczącym Grzegorzem Sokolińskim spotkał się z-ca dyrektora Regionalnych
Lasów Państwowych we Wrocławiu
ds. gospodarki leśnej Grzegorz Pietruńko i z-ca nadleśniczego Jerzy
Majdan.

Fot. Angela

Spotkanie z dyrektorem Regionalnych Lasów Państwowych odbędzie się w najbliższy
poniedziałek o godz. 10.00 we Wrocławiu. Władze Szklarskiej Poręby wierzą, że pojadą
tam tylko po zgodę Wojciecha Adamczaka i umowa cywilno-prawna będzie wówczas
możliwa do podpisania przez wszystkie zainteresowane strony.

(tejo)

PRACA POD SPECJALNYM NADZOREM

Sposób? Zwiększenie liczby kontroli, szczególnie w budownictwie
i zakładach przemysłowych, w
których dochodziło do największej
liczby incydentów.
– Szczególnie przyglądać się
będziemy zakładom pracy z tych
zakresów działalności, w których
wcześniej dochodziło do wypadków. – mówi Mirosław Kocuba,

(KAM)

ramach projektu międzynarodowej
organizacji studenckiej AISEC.
Wszystko dzięki współpracy tego
stowarzyszenia z Zespołem Szkół

Ogólnokształcących nr 1,
który zaprosił trzy panie
do poprowadzenia zupełnie nietypowych zajęć z
licealistami.
– Wychodząc od kultury
każdego z krajów, skąd
pochodzą, prowadzące
poruszają tematykę przedsiębiorczości, komunikacji
i kreatywności. Wszystko
po to, aby młodzi ludzie
dobrze się czuli we współczesnym świecie. Podczas
zajęć z przedsiębiorczości
w miniony wtorek prezentację tyczącą Chin miała
Chenxi Li. Zarysowała licealistom
obraz swojego kraju a także próbowała nauczyć ich jednego zdania
po chińsku, które – w tłumaczeniu
na polski brzmiało: kocham Cię,
Polsko.

kierownik oddziału Państwowej
Inspekcji Pracy w Jeleniej Górze.
Największą liczbę wypadków generuje budownictwo. Ponad 90
procent wypadków śmiertelnych,
ciężkich i zbiorowych dotyczyło
osób zatrudnionych w okresie do
roku.

(Angela)
zgadzają się ze stanowiskiem Lasów
Państwowych, uważając że nie ma
podstawy prawnej do płacenia
dodatkowych pieniędzy. Wcześniej
podczas kilkumiesięcznych negocjacji leśnicy nie wnosili żadnych
wątpliwości prawnych.
Dopiero pod sam koniec stwierdzili, że sposób wykorzystywania
gruntów jest nieprawidłowy. – Aktualny stan prawny umożliwia dzisiaj podpisanie wynegocjowanej
umowy – powiedział miejski radca
prawny, oskarżając Lasy Państwo-

W oddziale jeleniogórskim w roku
ubiegłym wydarzyło się 19 wypadków
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych,
w 2008 tych wypadków było 27, po
sześć wypadków śmiertelnych każdego
roku. W tym roku natomiast PIP w Jeleniej Górze odnotował jeden wypadek
śmiertelny i trzy wypadki ciężki, w tym
jeden komunikacyjny.

we o naruszenie zasad lojalności
negocjacji. – Taka postawa blokuje
przyszłość Szklarskiej Poręby, co
jest dla mnie niepojęte – podsumował Arkadiusz Wichniak.
Wynegocjowano tylko projekt
aneksu do umowy, który musi
zostać jeszcze podpisany przez
dyrektora Regionalnych Lasów
Państwowych we Wrocławiu.
Mieszkańcy czują się oszukani i
zapowiadają kolejne akcje protestacyjne.

Rozmowa „ostatniej szansy” minister uchylił. Oznacza to, że
dotyczyła aneksu do umowy dzier- sposób wykorzystywania gruntów
żawy, o którą od kilku tygodni od 59 r. jest wciąż taki sam.
Pozwolenie na wycinkę kończy się
prowadzony jest spór z Nadleśnictwem i Regionalną Dyrekcją Lasów w tym miesiącu. Wszystko wskazuje
Państwowych. Leśnicy nie chcieli na to, że cała idea rozbudowy Szklarpodpisać wcześniej wynegocjowa- skiej Poręby najprawdopodobniej
Karolina
nego aneksu, twierdząc że zmieniły upadnie. Władze miasta także nie
się przepisy prawne.
W praktyce oznaczałoby to,
że inwestor musiałby zapłacić
kolejne duże pieniądze. Stanowisko austriackiego inwestora jest
jasne: nie zapłaci nic, a w związku
z tym nie będzie rozbudowy
SkiAreny Szrenica. Pełnomocnik
inwestora Grzegorz Janisławski
twierdzi, że minister środowiska
wyraził swoje stanowisko już w
96 r., które do tej pory nie uległo
zmianie. Wówczas dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
wydał decyzję o zmianie przePikieta trwała do późnych godzin i zakończyła się w nocy z piątku na sobotę.
znaczenia gruntów leśnych, którą

Wciąż za szybko
Nadmierna prędkość
była najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia
drogowego, do
którego doszło 15
marca przed godziną 14.00 na
ulicy Wolności
nieopodal zajezdni MZK. Po
zderzeniu się
dwóch pojazdów: renault 19 i
nissana, terenów-

ka dachowała. Kierujący wyszli z
pojazdów o własnych siłach i zostali
odwiezieni do szpitala. Nie odnieśli
poważniejszych obrażeń, choć skutki
kolizji wyglądały dość makabrycznie.
Gorzej zakończyło się piątkowa kraksa na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza
i Grottgera. Wskutek wymuszenia
pierwszeństwa doszło do zderzenia
dwóch aut. Jedna z pasażerek trafiła
do szpitala, gdzie pozostanie co
najmniej tydzień. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy.

(Angela)

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

Fot. Karolina

Była to już czwarta sesja dotycząca
wybitnych ludzi. Odbyła się w Karpaczu. Tym razem omawiano m.in.
związki generała Józefa Hallera i
Hallerczyków z Dolnym Śląskiem. Do
Karpacza przyjechało wiele osób z całej Polski m.in. z Jurczyc koło Skawiny,
gdzie mieści się Muzeum Gen. Hallera
i Hallerczyków oraz dwór, w którym
Haller się urodził. Przygotowano wystąpienia na temat 90-lecia powrotu
Polski nad Bałtyk.
Działaczom zależy na przywróceniu
pamięci o Hallerczykach, żołnierzach
którzy przysłużyli się Polsce i odzyskaniu niepodległości. Podkreślają, że
choć zrobili bardzo wiele dla kraju,
byli szykanowani. – W 1920 roku
walczyli z bolszewikami. Byli szykanowani za Piłsudskiego
i podczas II wojny
świato-
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ZAKOCHANE W POLSCE

REKLAMA

Ksiądz z Kotlisk pod Lwówkiem
Śląskim bije dzieci i ministrantów.
Tak twierdzą mieszkańcy. Rodzice
zgłosili sprawę do Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, pod
wnioskiem podpisało się kilkudziesięciu mieszkańców.
Ksiądz Franciszek Jaworski sprawuje funkcję proboszcza w kościele Św. Jadwigi w Niwnicach koło
Lwówka Śląskiego oraz w Kotliskach.
Problemy z księdzem zaczęły się 9 lat
temu, kiedy objął funkcję proboszcza
w tych dwóch parafiach. Mieszkańcy
zarzucają księdzu opryskliwość
i arogancję, nie chcą chodzić do
kościoła wolą przyjeżdżać na msze
do Lwówka. W marcu problemy i
stosunki z księdzem pogorszyły się
po pobiciu przez duchownego trójki
dzieci, które przystępują do Pierwszej
Komunii Świętej. Zbulwersowani
rodzice złożyli doniesienie na policję
o możliwości popełnienia przestępstwa przez proboszcza. – Zgłaszają
się do tutejszej komendy policji
mieszkańcy, którzy informują nas o
„poczynaniach” księdza z ich parafii.
Policjanci oczywiście rozmawiają z
tymi ludźmi i przyjmują stosowane
zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez księdza.
Na tym etapie postępowania nie
można powiedzieć nic więcej – mówi
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śl. asp. szt.
Marek Madeksza.
Kapłan nie wypowiada się dla
mediów i nie ma sobie nic do zarzucenia.

Bohaterów ocalić
od zapomnienia

Fot. Ania

Nie chcą księdza
terrorysty

22 marca 2010 r.

14

22 marca 2010 r.

WYDARZENIA TYGODNIA

Młodzi poeci o cudach ze szkła

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Osiemdziesiątka i… koniec!

Uzdolnieni literacko uczniowie klas czwartych z kilku Makabryczna jest treść sztuki,
– Sztuka budzi przerażenie, ale też rojeleniogórskich podstawówek wzięli 15 marca udział w którą aktorzy Teatru im. C.
dzi refleksje i pytanie: czy można zaingenietypowych warsztatach kreatywnego pisania.
K. Norwida przedstawią w rować w cudze życie, a nawet – w śmierć ?
Najpierw inspirowali się zbiorami pisać wiersze.
nadchodzącą środę w ramach Czy taką ingerencję może usprawiedliwić
Prace wykonywane w trakcie trwania cyklu prób czytanych.
szkła w Muzeum Karkonoskim, później
koszmar tego miejsca? – mówi Ur– poznawszy elementarne zasady poety- warsztatów wezmą udział w konkursie
szula
W
ys
tę
pują: Irmina Ba
Reżyser Rafał Matusz (realiki – w Książnicy Karkonoskiej tworzyli literackim „W szklanym świecie”. Kobińska, Katarzyn
M
ag
zator
„Pokojówek”
wg
Gennea
da
Ja
le
ne
na Kępińska, Iw
kowicz,
misja przy ocenie prac konkursowych
wiersze o szklanych skarbach.
ona Lach, Agat
a Moczulska,
Adresatami warsztatów byli ucznio- będzie brała pod uwagę: formę literacką, ta), wziął na warsztat dramat Piotr Konieczyński, Robert
Mania, Jacek Pa
ruszyński.
wie, którzy piszą – choćby do szuflady – i zgodność pracy z tematem, poprawność Theresii Walser pt. Córki King
Konga Akcja sztuki rozgrywa się
potrzebują pewnej pomocy, opinii czy stylistyczną i językową.
też wskazówek oraz do chcących zacząć

w domu starców. Pensjonariusze – ludzie

(tejo) „chorzy na śmierć” – czekają na swój kres,

Uroczysty finał konkursu literackiego i rozdanie nagród odbędzie się 15 maja br. w Muzeum Karkonoskim podczas Nocy Muzeów, o czym zostaną powiadomieni laureaci i ich opiekunowie.

Stręczyciel w celi

Kamiennogórski sąd
aresztował tymczasowo 30latka, któremu przedstawiono zarzuty nakłaniania innej osoby do uprowadzenia
swojej byłej życiowej partnerki do agencji publicznej
na terenie Niemiec, gróźb
karalnych i powoływania się
na wpływy. Mężczyzna, którego podejrzany nakłaniał
do uprowadzenia, nagrał
rozmowę, a nagranie zostało przekazane organom
ś c i g a n i a . Po d ej r z a n e m u
grozi kara od 1 roku do 10
lat więzienia. Sprawa ma
związek z postępowaniem
prowadzonym przez sąd rodzinny, a dotyczącym ustalenia sposobu wykonywania
władzy rodzicielskiej.

Obrzucali autobus

Wybita kamieniem szyba
w kursowym autobusie MZK
to skutek chuligańskiego
wybryku, do którego doszło
w miniony piątek wieczorem na przyst ank u przy
Podwalu. Szczęśliwie nikt
nie ucierpiał. Sprawcami
najpewniej byli młodzi ludzie, którzy przesiadują na
murku przy trakcie spacerowym i piją alkohol. Niestety,
stróżom prawa nie udało
się złapać wandali, którzy
uciekli. Co roku straty przewoźnika wskutek niszczenia
mienia przez wandali sięgają setek tysięcy złotych.

(tejo)

który „zapewnią” im pielęgniarki. Zdecydowały one bowiem, że nie dadzą nikomu
pożyć dłużej niż do osiemdziesiątki…

Celem studiów jest przekazanie
wiedzy z zakresu problematyki związanej z nowoczesnym zarządzaniem w
sektorze publicznym w sytuacjach kryzysowych, a także wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych
oraz umiejętności wykorzystywania jej
Liw pracy zawodowej. Absolwent będzie
ksztet, kierowniczka literacka
przygotowany do pracy w strukturach
Teatru im. C. K. Norwida. Po spektaklu administracji publicznej, organizacjach
przewidziano dyskusję.
zajmujących się bezpieczeństwem
(tejo) obywateli i podmiotów gospodarczych

sta, widma Pałacu w Kraskowie – oto
pozostałe postaci, które zagościły na
ekranie.
Grozą z niego nie wiało, bo i
filmy nakręcono w konwencji
dość monotonnych dokumentów
krajoznawczych bez żadnych efektów
specjalnych. Na wyobraźnię widza
działa jedynie narracja, w której
mnóstwo jest przypuszczeń: być może,
prawdopodobnie, nie wyklucza się…
Bo rzeczywiście nie
Ma swojego potwora Jezioro w Loch Ness. Dlaczego Pilchomożna co
wice nie mogą pochwalić się utopcem Liebmannem porywa-

jącym dzieci? Pełne grozy legendy i powiastki postanowił
ożywić na ekranie Tadeusz Siwek.
W kinie lubimy się bać. Horrory
cieszą się powodzeniem praktycznie
od chwili zaistnienia tego gatunku i
filmu „Gabinet doktora Caligari”. Film
grozy często powstaje na bazie legend
lokalnych, w których wystąpienie
zjawiska paranormalnego jest czymś…
normalnym i nadającym podaniu
atrakcyjności poprzez niesamowitość. Takich legend mamy mnóstwo:
choćby całą serię związaną z Duchem
Gór. Ale – jak się okazuje – nie tylko
zużyty i wyeksploatowany już nieco
Ruebezahl straszy w legendarnym
świecie ziemi jeleniogórskiej i całego
Dolnego Śląska.
Zauważył to Tadeusz Siwek, który
jakiś czas temu zrealizował dla TV
Odra całą serię poświęconą zjawom,
upiorom, strzygom, wampirom i
innym – mniej lub bardziej strasznym
istotom – nawiedzającym zamki i
pałace naszego regionu. – Lokalne
„Drakule” zostały zapomniane po
1945 roku. Warto do tego tematu
wrócić – przekonywał autor podczas

Takie emocje towarzyszyły uczestnikom pierwszego etapu
II Regionalnego Konkursu Informatycznego zorganizowanego w minioną środę przez Wydział Techniczny Kolegium
Karkonoskiego.

Fot. Organizator

Bezpieczeństwo Narodowe – oto nowa specjalizacja, którą
będzie można studiować w jeleniogórskiej Wyższej Szkole
Menedżerskiej.
jak również w zespołach zarządzania
kryzysowego, a także do podjęcia
studiów drugiego stopnia.
Naukę podjąć mogą zarówno ludzie
młodzi, jak i pracownicy administracji
publicznej i różnych instytucji.
Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i będą
prowadzone w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym. Więcej informacji w
siedzibie WSM przy ul. Cieplickiej 180
w Sobieszowie. Tel: 48(75) 75 533 15

(tejo)

Zagłębie grozy w zasięgu ręki

piątkowego, ponad dwugodzinnego
pokazu wszystkich odcinków serialu w
DKF „Klaps” Jeleniogórskiego Centrum
Kultury.
Greta za życia posługiwała w schronisku na Zamku Bolczów. Co jakiś
czas opuszczała warownię, aby udać
się do domu w Miedziance. Pewnego razu zabłądziła i spadła w
przepaść. Jej zwłoki znaleziono
w jednej ze skalnych nisz. Nie
odeszła jednak w zaświaty, bo jej
upiór nawiedza zamek oraz szlak,
którym turyści dochodzą do Bolczowa.
Zjawa miała się ukazać ostatnio na
początku XXI wieku grupie przybyszów z Niemiec. To streszczenie tylko
jednego z odcinków serii T. Siwka pod
wspólnym tytułem „Duchy Dolnego
Śląska”. Schemat pozostałych jest
mniej więcej taki sam.
Anna Menzler i żmije, duchy zamku
Chojnik, demony pałacu w Bożkowie,
Neya, wampirzyca z Pałacu na Skale do zjawisk paranormalnych
w Trzebieszowicach, Czerwony Upiór mieć stuprocentowej pewności.
z Grodźca, Kruk Richarda von Kram- Zaciera się jednak granica między

Rywalizacja, koncentracja, adrenalina
Liczba uczestników przekroczyła
wyznaczone limity i oczekiwania
organizatorów. Mimo to imprezę
przeprowadzono sprawnie, w dużej
mierze dzięki samym studentom wydziału technicznego, w większości
zrzeszonych w

Nowy kierunek w WSM

Naukowym Kole Przedsiębiorczości
„Bos$”. Aktualni studenci mieli okazję,
aby spotkać się z byłymi nauczycielami, którzy zawitali na wydział, towarzysząc uczniom.
Po krótkim

powitaniu przez prodziekan Wydziału
Technicznego KK, doc. dr Danutę
Fjałkowską, przedstawieniu celów
organizacji konkursu, nagród oraz
ich sponsorów, uczestnicy zasiedli
do pisania pierwszego testu. W przerwie zostali ugoszczeni niewielkim
poczęstunkiem i wysłuchali wykładu
dra inż. Damiana Dudka pt. „Metody
nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learning”.
– Na tym etapie, w jego
części pierwszej, uczestnicy
musieli zmierzyć się z zadaniami zamkniętymi, by
następnie, w części drugiej,
wykazać swe umiejętności
rozwiązując zadania otwarte
– mówi dr Beata Laszkiewicz,
odpowiedzialna za merytoryczną stronę konkursu.
Mimo imponujących nagród za czołowe lokaty, największe emocje wzbudzała
nagroda III - PlayStation 3.

Wielu uczestników zastanawiało
się, w jaki sposób można zająć rekompensowane tym urządzeniem
miejsce. Przypomnijmy, że pozostałe
nagrody to: komputer stacjonarny(CPU ZETO) za pierwsze miejsce, a za
drugie Netbook (Simet SA, FM Ligęza,
Petra Consulting, Connect). Zdobywca
trzeciej lokaty dostanie wspomniane
PlayStation 3 + Gra (CodeTwo).
W tegorocznych zmaganiach biorą
udział także uczniowie, którzy startowali w ubiegłorocznej edycji, zaś or-

rzeczywistym podaniem a fantazją
autora, która – z pewnością – też była
jedną z inspiracji.
Mimo pewnych niedoskonałości
filmów pomysł Tadeusza Siwka, aby
ożywić makabryczne legendy, jest
świetny. Gdyby nie potwór, nikt z nas
nie słyszałby o jeziorze Loch Ness. Tylko
znikające samoloty i statki rozsławiły
Trójkąt Bermudzki.
Legendy o księciu Draculi dały
mu faktyczną
nieśmiertelność
jako bohaterowi
rozlicznych horrorów. Postawmy w
ten sposób

dolnośląskie legendy, o których wielu
wczoraj dowiedziało się po raz pierwszy. Brakuje jedynie promocyjnej trampoliny, aby z naszego regionu uczynić
prawdziwe zagłębie grozy!

Konrad Przezdzięk
FOT. Z KADRÓW
„DUCHÓW DOLNEGO
ŚLĄSKA”

Driady z wieży
siedlęcińskiej
… miały być w wiekach średnich przywiezione do Siedlęcina wraz z drewnem
przeznaczonym na budowę mieszkalnej
wieży rycerskiej. Powabne „duszyce”
ukazywały się później domniemanemu
autorowi fresków w budowli i odegrały
znaczącą rolę w legendzie, która mówi o
zgładzeniu artysty przez zazdrosnego o
żonę gospodarza wieży.
Hans Liebmann,
… koszmarny utopiec z jeziora Pilchowickiego. Lubiący popić robotnik pracujący
przy budowie zapory zaginąć miał w
tajemniczych okolicznościach podczas
powodzi w 1907 roku. Przypuszczano, że
upił się i utonął, ale ciała jego nie znaleziono. Liebmann powraca jednak jako upiorna
zjawa zachęcająca napotkanych ludzi do
kąpieli w jeziorze. Miał porwać dwoje dzieci,
których ciała odnaleziono w czasach międzywojennych. Podobno straszył podczas
powodzi w 1977 roku.

ganizatorów niezmiernie ucieszył fakt
obecności w tym roku pięciu dziewcząt.
Do następnego etapu, który odbędzie
się 15 kwietnia 2010, zakwalifikuje się
tylko piętnastka najlepszych z 84 startujących. Wyniki zostaną rozesłane pocztą elektroniczną do każdego uczestnika
i jego nauczyciela, a także podane do
publicznej wiadomości na internetowej stronie Wydziału Technicznego
(zakładka Konkurs informatyczny) tuż
po Świętach Wielkanocnych.

(tejo)

W konkursie wzięli udział zawodnicy z Technikum Informatycznego nr 4 ze Świdnicy, Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Lubaniu, III Liceum Ogólnokształcącego im. Śniadeckich w Jeleniej Górze,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, Powiatowe Centrum Kształcenia
Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze, Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi,
Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze,
Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, Technikum Informatycznego w
Świebodzicach, III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu, Zespołu
Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni.

Hala jak ta lala
Hala o wymiarach 20x40
metrów z widownią na 1148
miejsc siedzących plus 400
miejsc dostawianych na trybunach to inwestycja, której
budowa przy Zespole Szkół
Technicznych „Mechanik” w
Jeleniej Górze ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. W
ostatnim czasie wniosek o
jej dofinansowanie z RPO, w
ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta przeszedł
pozytywną ocenę formalną.
Teraz trwa oczekiwanie na
przyjęcie merytoryczne. Przeliczany jest kosztorys tej inwestycji. Czekamy na podpisanie
umów Lokalnego Programu
Operacyjnego i przystąpimy
do działania. Zakończenie
inwestycji planowane jest na
rok 2011.

(Angela)

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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kleństwa malarzy – do zmysłu
powonienia Starzeckiego dotarł
mdły zapach kremowych ciastek.
Nie przepadał za słodyczami. Przypomniał sobie jednak smak porannego
szkoła, dom kultury. Pewnie i na rał nogami usiłując nadążyć swojej
tureckiego chlebka z piekarni po
kinoteatr znajdzie się miejsce. Zbu- towarzyszce. Wyszli właśnie z obdrodze, który – na późne śniadanie
skurnie wyglądającej kamienicy z
dujemy miasto jak ze snów.
– zjadł z kolegami po wyjściu z hoOtrząsnął się i zauważył, że po- numerem 20, znajdującej się prawie
telu. Turecki chlebek tam a Ankara
nad połowa jego camela wypaliła na rogu wschodniej pierzei placu
i Turek tu. Może nie wsadzi mnie do
się bezużytecznie. Zaklął w duchu. Ratuszowego. – Ale kawa się u niego
pieca, jak tam wejdę.
Na te papierosy wydawał fortunę. pogorszyła – zapiszczał mężczyNacisnął obruszoną klamkę o
Kupował je, oczywiście, na lewo, na zna zniewieściałym głosikiem. –
główce lwa z rysami człowieka.
różnych bazarkach i od znajomych W dzisiejszych czasach to nawet
Zamrugał powiekami, bo
ze szmuglu. Trzeba mieć coś z tego u Turka dobrej kawy się napić
przez chwiszarego życia. Lubił się pokazać nie można – fuknęła kobieta. I
lę wydawawyciągając opakowanie z charak- z impetem wpadła na idącego
ło mu się, że
terystycznym wielbłądem. Osten- powoli tyłem mężczyznę w
k l a m ko w y
tacyjnie – zwłaszcza w obecności kraciastej koszuli.
łeb upodob– No jak pan łazisz? No
dam – zapalał papierosa z pomocą
nił się do
benzynowej zapalniczki wojskowej, jak! – wrzasnęła gardłowym
Władysława,
którą zamykało się z charaktery- kontratenorem damulka
szczurowatego
Wschodnia pierzeja placu
na Starzeckiego, któremu
stycznym trzaskiem.
facecika męża
Ratuszowego, a raczej jej brak po
Czuł się lepszy niż koledzy, któ- z ust wyleciała resztka
tej horpyny, na
wyburzeniu w latach 60. XX wieku.
rzy ćmili po kątach śmierdzące kopcącego się camela.
kt órą wpadł,
sporty i klubowe. Czasem, w geście Nie stracił jednak równokiedy przyglądał
łaski i przypływie dobrego humoru wagi po tym zderzeniu z
się ratuszowej
częstował swoimi rarytasami. Zda- kobietą czołgiem. – Przepraszam,
wieży. Złudzenie
rzało się to jednak tak rzadko, że nie zauważyłem państwa. Jestem tu Dzieci trzymały w dłoprysło jak bańka
jego kompani przyzwyczajali się, pierwszy raz. Podziwiam to miasto. niach starannie zawinięte paczusz- m y dlana. Wszedł do
iż „kierownik” zawsze pali swoje i Naprawdę przykro mi. Zagapiłem ki, a kobiety – siatki ze skromnymi przesiąkniętego zapachem wilgoci
nie mieli mu za złe papierosowego się – wycedził starając się zachować zakupami. – Rysiu! Bądź grzeczny! zmieszanej ze słodkim aromatem
skąpstwa. Teraz nie czuł na sobie sę- grzecznie. – Na orła się zagapiłem. Bo zabiorę ci ciasteczko i oddam ciastkarni, starannie urządzonego
piego wzroku towarzyszy wyprawy, Taki błyszczący – uśmiechnął się panu Turkowi. A jak będziesz roz- wnętrza. W niczym nie przypomiktórzy zostali jeszcze w gospodzie fałszywie wskazując wzrokiem i rabiał, to jutro cię tu zostawię.
nało obskurnego wyszynku
rozsmakowawszy się w miejsco- ręką szczyt ratuszowej wieży.
Rzemieślniczej. Czuł wciąż
Zobaczysz,
– To ja przez pana mało orła pan Turek
wym piwie z Miedzianki. Zamówili
w żołądku ciężar zbyt tłujeszcze po kuflu. I – jak można było nie wywinęłam. Mąż mnie, Bogu włoży cię
stych żeberek i kwas kiepsądzić – wcale nie zamierzali szybko dzięki, przytrzymał – kobiecisko do pieca i
skiego piwa.
spojrzało piorunująco na drobnego zamknie w
Rzemieślniczej opuścić.
Napiję się kawy.
W końcu są wakacje – pomyślał człowieczka, który najwyraźniej nim! – z ust
W półmroku głębi wnęStarzecki postanawiając samemu coś chciał powiedzieć, ale nie jednej z pań
trza dojrzał siedzącą przy
obejść Rynek przyglądając się temu, bardzo wiedział, co. – Chodźmy wylał się ten
stoliku znajomą parę.
co mają utrwalić i przekazać „wła- Władysławie! – szarpnęła facecika, potok gróźb.
O cię Florek. To przecież Jerzy i
który znów Rysiu, jeden z chłopców, rozbe- Inge. Już chciał szybko wycofać się
dzom odzaczął dro- czał się jak zranione jagnię. Matka rezygnując z kawy, ale za późno. –
górnym”
bić kroczki szarpnęła go niczym ta kobieta, Stefan, co śledzisz nas, co? – śmiech
w ramach
b ł a ga l nym która niemal identycznie postąpiła Jerzego zatrzymał go w miejscu.
swojej plew z r o k i e m ze swoim chuderlawym mężem. W Wiedział, że jego twarz opanował
nerowej
patrząc na akompaniamencie ryków dziecka uśmiech bezradnego idioty, nad
misji.
Starzeckie- i złowieszczych syków matki towa- którym nie mógł zapanować. – Nie,
P o go. Ten z „do rzystwo oddaliło się w stronę ulicy nie, tak tu kawa pachnie, wiecie –
badam
w i d z e n i a ” Konopnickiej i zniknęło w cieniu.
nastroje.
wybąkał. – No chodź, siadaj, siadaj!
na ustach
Pewnie luStarzecki wzruszył ramionami i Zamówimy jeszcze jedną.
Plany „nowego”
żegnał ko- wciągnął głęboko powietrze. Upał
dzie będą
Inge uśmiechnęła się do niego. W
starego miasta.
miczną parę gęstniał. To pewnie przez tę pogodę takim towarzystwie i kawa będzie
narzekać,
spojrzeniem ludzie wariują. Prócz kurzu zwie- smaczniejsza.
że mieszkapełnym iro- trzałych tynków z nutą zapachu
ją w takich
Konrad Przezdzięk
nii i współ- klejowej farby – pewnie gdzieś
ruderach.
cdn.
Nowe domy będą dla nich jak dar czucia zarazem. – Dom wariatów jest remont – spojrzał na
od samego marszałka Stalina, cześć w tym mieście – mruknął. Odwrócił otwarte okna, zza
jego pamięci.
się chcąc spojrzeć tam, skąd nade- których dobieKlamki, kraty, zdobienia, głowy szła para.
gały wyraźne
stylizowane, ornamenty, rzeźbione
Jego wzrok przykuł rozmazany – p r z e drzwi malowane światłem, które
choć jeszcze czytelny – napis na
wiekowemu drewnu nadawało
zszarzałej elewacji. Ankara.
trójwymiarowości wyciągając z
Chyba stolica Turcji. Na
głębokiego cienia arkad ujmujące
geografii gospodarszczegóły. Starzecki lustrował kaczej ostatnio
mienicę po kamienicy prześlizgując
przerawzrok po ujmujących detalach, które
jakoś mało go obchodziły.
– Jak zwykle kremówki były przepyszne, Władysławie! – tubalnie zahuczała donośnym głosem nobliwa
pani w bardzo rozwiniętym kwiecie
wieku, która ciągnęła za sobą niepozornego człowieczka z wąsikiem
w wygniecionej lnianej marynarce.
Paniusia dziarsko kroczyła przez
Rynek ku jego zachodniej
stronie. Facecik
przebiebiał. Ciekawe, co takie miasto robi
w tej Jeleniej Dziurze.
Kamieniczka była bardzo zniszczona i niepozorna, bo przytłoczona
sąsiednią, znacznie bardziej imponującą, choć też głośno dopominającą
się kielni, zaprawy i nowej elewacji.
Przed domami piętrzyły się deski.
Pewnie rusztowanie. Może jakiś
remont?
Dwie matki z małymi chłopcami
wyszły spod arkad na parterze.

Kamienica nr 40 już w stanie agonalnym. Rok
1957. Widoczny szyld: Ankara.

Starzecki zaciągnął się głęboko camelem aż świat w
oczach mu zawirował. Wypuszczał powoli aromatyczny
dym papierosa zmieszanego z zapachem dopiero co
połkniętego obiadu popitego kuflem zimnego piwa.
Roztańczone kamieniczki okalające plac Ratuszowy
zwolniły obroty i stanęły w końcu pełne swojej pięknej
brzydoty**.
Miasta nie tknęła ani jedna bomba. Podobno nawet strzelaniny
nie było, a jedyny wybuch, który
wstrząsnął okolicą, zmiótł z powierzchni ziemi most kolejowy na
Bobrze. Dopiero od trzech lat pociągi
jeździły po odbudowanej w ramach
planu sześcioletniego nowoczesnej
przeprawie kamiennej*.
Starzecki czytał o tym w jakiejś
fachowej gazecie, bo przecież studiował architekturę i starał się być na
bieżąco. Zawsze fascynowały go mosty i budowle inżynieryjne. Nawet
chciał wykorzystać pobyt w Jeleniej
Górze, aby zobaczyć to potężne cudo.
Póki co, jednak – intrygował go plac
Ratuszowy. A raczej jego skazana na

zagładę zabudowa.
Słyszał o planach, które miały z
tego ponurego, kostropatego miejsca – przesiąkniętego niemieckim
duchem drobnomieszczaństwa i
kapitalistycznymi demonami przeszłości, uczynić miejsce przyjazne
ludziom. Tak mu tłumaczył sekretarz
organizacji we Wrocławiu. Mówił
też, że pewien słynny architekt***
zaprojektował nowe centrum. Bez
tych rozgruchotanych i pokąsanych
zębem czasu kamienic, za to pełne
przestrzeni, tak bardzo potrzebnej w
nowoczesnej Polsce Ludowej.
Skwery zamiast ciemnych podwórek, jasne bloki w miejsce szarych
domów. Wśród nich przedszkole,

* Wcześniej, od roku 1945, kto chciał jechać w góry, do Szklarskiej Poręby, musiał dorożką
lub – jeśli miał więcej pieniędzy taksówką, dojechać do stacji zachodniej, skąd ruszały składy
na południe. Już nie do Czech, jak to dawniej bywało. Ze względów bezpieczeństwa granicę
zamknięto. Linię kolejową też.
** Oficjalna propaganda nagłaśniała „troskę” władz o stan kamienic na placu Ratuszowym.
Z jednej strony pisano o nakładach na remonty zgryzionych zębem czasu kamieniczek śródmieścia, z drugiej – były one w tragicznym stanie i wiele z nich groziło katastrofą budowlaną.
Świetność fasad określano jako pozorną.
*** Zapewne chodzi o projekt inż. Wacława Tunikowskiego, tego samego, który jest
autorem koncepcji wrocławskiej Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, dolnośląskiego
odpowiednika stołecznej MDM.

Plac Ratuszowy – fotograﬁa
współczesna

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. MICHAŁ GAŃKO

Fot. Archiwum

Kawa i papierosy

22 marca 2010 r.
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Przewlekła niewydolność nerek PNN

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

Jakie są najczęstsze przyczyny
PNN?
Do najczęstszych przyczyn niewydolności nerek należą:
-cukrzyca
-zapalenie kłębuszkowe nerek
-wielotorbielowate zwyrodnienie
nerek
-choroby naczyń nerkowych
-odmiedniczkowe zapalenie nerek
-nefropatia zaporowa
-nadciśnienie tętnicze
Jak zapobiegać chorobą nerek,
czyli prewencja chorób nerek.

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

Zdrowy Wybór na Wielkanoc

Wielkanoc to czas radości … i z tej radości właśnie podczas Świąt zazwyczaj zapominamy o zdrowej diecie - świąteczny stół aż ugina się pod ciężarem tradycyjnych
wielkanocnych dań, wśród których królują oczywiście jajka podawane na tysiąc
różnych sposobów. Czy można przygotować świąteczne potrawy tak, by spędzić
Święta Wielkanocne tak samo przyjemnie, jak zwykle … tylko troszkę zdrowiej
niż co roku?
Większość z nas nie wyobraża sobie świąt i jajek … bez soli. Tymczasem sól, choć jest
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek jest też, w nadmiarze, bardzo szkodliwa dla naszego organizmu. Nadmiar soli, a właściwie zawartego w niej sodu, powoduje
wypłukiwanie z organizmu magnezu i potasu, spowalnia metabolizm i zatrzymuje wodę w
organizmie, powodując obrzęki i przyczyniając się do otyłości oraz wielu chorób: udaru mózgu, wylewu, rozwoju niewydolności krążenia i innych problemów zdrowotnych. Sprzyja
także rozwojowi miażdżycy, osteoporozy, chorób nerek i przewodu pokarmowego. Czy to
oznacza, że definitywnie powinniśmy zrezygnować z soli? Na szczęście nie - wystarczy, że
do świątecznych, a także wszystkich pozostałych potraw będziemy dodawać sól o zmniejszonej zawartości sodu, a zwiększonej ilości magnezu, potasu i jodu, czyli sól Zdrowy Wybór. Jej twórcy mieli świadomość, że niemożliwe jest zmuszenie Polaków do zaprzestania
używania soli kuchennej. Każdy bowiem, kto docenia smak tradycyjnej polskiej kuchni, nie
wyobraża sobie świątecznych potraw bez podstawowych przypraw, w tym głównie soli. Sól
Zdrowy Wybór zawiera mniej szkodliwego sodu i wzbogaca organizm w niezbędne mikro-i
makroelementy. Ze względu na swoje prozdrowotne właściwości sól ta została wyróżniona przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii Certyfikatem Jakości, jako produkt spełniający
najwyższe standardy oraz objęta została programem profilaktyki zdrowotnej Siła Serca.
Stosując sól Zdrowy Wybór możemy być pewni, że dbamy o swoje zdrowie, ale także
przyczyniamy się do ochrony życia innych. Część dochodu ze sprzedaży każdej soli Zdrowy Wybór przekazywane
jest bowiem na budowę
systemu
wspomagania
serca dla dzieci. Ten jedyny tego typu produkt
w Polsce dostępny jest
w sieci sklepów EKO.
Uniwersalne opakowania
0,5 kg sprzyja codziennemu użyciu i zachęca do
troski o własne zdrowie
bez podejmowania ciężkich wyrzeczeń... nie
tylko od święta. www.
zdrowywybor.pl

Do wygrania dla 2 osób
garnek WOK z pokrywką i akcesoriami i sól Zdrowy wybór : wytnij kupon i przyjdż 23.03.2010 o godz.
10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2

Nerki mają złożoną budowę i pełnią
bardzo ważne funkcje, m.in. oczyszczają krew, wydalają szkodliwe
substancje, wytwarzają hormony
niezbędne do życia, dlatego należy
o nie odpowiednio dbać.
Aby nie dopuścić do PNN należy przestrzegać kilku zasad mianowicie:
-Zdrowo się odżywiać
-Nie palić
-Zmniejszyć ilość używania soli w
potrawach (obecnie przyjęte normy
to 5,5-6 gramów na dobę)
Przeciętny Polak spożywa około 12
gram soli na dobę, co może powodować nadciśnienie tętnicze
-Odpowiednia dieta(warzywa, tłuszcze nienasycone-ryby)
-Ograniczenie spożywania alkoholu
do 20gram na dobę
-Umiarkowany wysiłek fizyczny
-Poddawać się badaniom przesiewowym
-Badania obecności albuminy(białek) w moczu, pojawienie się ich
może świadczyć o uszkodzeniu
nerek

Co zrobić, gdy ominęliśmy punkt
prewencji?
Kiedy problemy z nerkami nasilają
się zawsze warto udać się w dobre
ręce lekarza specjalisty-nefrologa.
Przy niewydolności nerek to lekarz
odpowiada za leczenie farmakologiczne, jak i narkozastępcze, do którego zaliczamy: hemodializę, dializę
otrzewną oraz przeszczep nerki.
W Polsce u ok. 90% pacjentów
przeprowadzane są hemodializy, a
ok. 10% poddawanych jest dializie
otrzewnowej.

W PNN wyróżniamy cztery
stadia:
-Okres utajonej PNN
-Okres wyrównanej PNN
-Okres niewyrównanej PNN
-Okres schyłkowej PNN

Przeszczep nerki

Przeszczep nerki to oczywiście
ostateczność, która następuje w
wypadku braku filtracji nerki właCzym jest hemodializa?
snej pacjenta. Przeszczep może się
Hemodializa polega na leczeniu przy odbywać od dawcy spokrewnionego,
pomocy aparatu zwanego sztuczną jak i dawcy zmarłego.
nerką, którego główną częścią jest
dializator, przez który przepływa Kto kwalifikuje się do przekrew oraz płyn dializacyjny, w wy- szczepu nerki?
niku czego następuje oczyszczenie Do przeszczepu kwalifikowani są
krwi z substancji szkodliwych.
pacjenci po wykonaniu szeregu
Pacjenci kwalifikowani do hemodia- badań. Pacjenci nie kwalifikujący
lizy muszą mieć dobry dostęp naczy- się do przeszczepu to osoby z ciężką
niowy tzw. przetokę naczyniową, niewydolnością krążenia, z niewyktórą najczęściej wykonuje się na dolnością oddechową oraz świeżo
przedramieniu. U pacjentów z trud- wykrytymi nowotworami.
nym dostępem stosuje się cewniki
naczyniowe i protezy naczyniowe. Pamiętajmy o nerki trzeba
Dializa odbywa się najczęściej 3 dni dbać nie tylko od święta, ale
w tygodniu
stale o nich pamiętać. Niektóre
zachowania profilaktyczne są
wyjątkowo proste - wystarczy
Dializa otrzewnowa
Podczas dializy otrzewnowej –funk- podczas wizyty u lekarza poprocję czyszczenia krwi pełni otrzew- sić o skierowanie na badanie
moczu, jeśli lekarz wykryje chona.
Rozróżniamy dializę otrzewnową robę nerek odpowiednio wczeciągłą CADO- pacjent sam wymienia śnie może odsunąć końcowe
płyn średnio 4 razy na dobę przez stadium choroby, tym samym
wprowadzenie, a następnie po 4-6 im wcześniej niewydolność
godzinach płyn jest usuwany przez zostanie wykryta, tym krócej
cewnik wszczepiony do otrzewnej. trwa leczenie.
Kolejnym rodzajem dializy jest
automatyczna dializa otrzewnowa
ADO, gdzie zamiast pacjenta wymiany płynu dokonuje aparat. Cała
ta procedura odbywa się najczęściej

Bolesne zapalenie ucha środkowego
Zapalenie ucha środkowego jest jedną z najczęstszych chorób laryngologicznych. Jest
to choroba infekcyjna ucha objawiająca się bólem ucha, uczuciem jego zatkania oraz
osłabieniem słuchu. Zwykle towarzyszącym objawem jest wyciek surowiczej, śluzowej
lub ropnej wydzieliny z ucha.
Ryzyko zachorowania na ostre
zapalenie ucha środkowego wywołują jesienno-zimowe wirusowe
infekcje grypowe i przeziębieniowe.
Nie mniejszym zagrożeniem zachorowania są inne wirusowe choroby
zakaźne: odra, ospa wietrzna, wirusowa angina (jak i bakteryjna),
itp. Zakażenia wirusowe inicjują 9
na 10 przypadków zachorowań. Z
reguły w chorym uchu wykrywa się
wirusy grypy, paragrypy, rhinowirusy i adenowirusy. Udokumentowano
też, że stosowanie szczepionek przeciwgrypowych znacząco zmniejsza
zapadalność na zapalenie ucha.
Wirusy namnażają się w ściółce
ucha środkowego podobnie jak w
nabłonku śluzówki nosa i gardła.
Skutek jest podobny - powodują
stopniową martwicę nabłonka oraz
odczyn zapalny w podścielisku. Po
pewnym czasie powoduje to obrzęk
i wydzielanie płynów wysiękowych.
Po tym zapalenie przechodzi w fazę
„zagęszczenia” wysięku. Wtedy dochodzi do nadkażenia bakteryjnego,
co powoduje narastanie dolegliwości i rozwój choroby.
Co robić kiedy zachorujemy
na tą chorobę? Należy natychmiast
zasięgnąć po poradę lekarską. Jeśli
ból ucha jest trudny do zniesienia,
nie należy czekać na wizytę u lekarza, ale udać się na ostry dyżur w
szpitalu w celu natychmiastowego
rozpoczęcia leczenia. Należy też
zadbać by wydzielina mogła wydostawać się z ucha bez przeszkód.
Drenaż ropy jest konieczny do wy-

sutkowatego. Niezbędne staje się też
podawanie antybiotyków. Innymi
powikłaniami zapaleń ucha są:
zapalenie opon mózgowych, ropień
zewnątrzoponowy, ropień mózgu,
ropień podtwardówkowy, zapalenie
błędnika, zapalenie zakrzepowe zatoki esowatej oraz porażenie nerwu
twarzowego.

zdrowienia. Wycierając ją delikatnie
płatkami waty lub watą nawiniętą
na pałeczkę, błona bębenkowa
powinna wygoić się samoistnie w
ciągu 1 - 2 tygodni po wyleczeniu
infekcji.
Jakie mogą być powikłanie
zbyt późnego lub nieprawidłowego
leczenia? Powikłaniami zapaleń
ucha może być wiele chorób nie
zawsze związanych bezpośrednio
z tym narządem. Jednym z najczęstszych jest ostre zapalenie tzw.
wyrostka sutkowatego. Pacjent
odczuwa pulsujący ból
za uchem, a z przewodu słuchowego sączy się
obfita ropna wydzielina.
Lekarz stwierdza wtedy obrzęk i bolesność
okolicy za małżowiną
uszną oraz perforację
błony bębenkowej. Taki
stan jest wskazaniem
do natychmiastowego
umieszczenia chorego w
szpitalu. Potrzebny będzie
wtedy zabieg operacyjny
polegający na otwarciu
bądź wycięciu wyrostka
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Nie należy więc lekceważyć
tej choroby i w każdym przypadku
zachorowania warto skontaktować
się z lekarzem laryngologiem.
Fot. 13dede

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie

Przewlekła niewydolność
nerek jest stanem nieodwracalnego uszkodzenia kłębuszków nerkowych, które
wymaga leczenia narkozastępczego. Dla oceny stopnia
niewydolności nerek stosuje się metody oceniające
stopień zmniejszenia się
filtracji kłębuszkowej GFR.

w porze nocnej.
Dializa otrzewnowa jest odpowiednią metodą dla większości pacjentów, jednak warunkiem jest jama
brzuszna bez blizn oraz zaangażowanie pacjenta i rodziny.

L

A

M

TEL. 504-018-881
UL. Kiepury 57
Jelenia Góra

www.slimstudio.com.pl

STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI
Pierwsza wizyta GRATIS!
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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
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

info@carat-auta.eu

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

Sukcesy z kometką

Wojciech Cerazy z Chojnika
Jelenia Góra zajął piąte miejsce w
turnieju badmintona Mazovia Junior Cup rozgrywanego w halach
Płońska i Sochocina. W zawodach
wzięły udział 422 osoby z 53 klubów w tym zawodnicy z Belgii,
Estonii, Białorusi, Łotwy i Danii.
Rywalizacja stała na wysokim
poziomie dlatego dobra pozycja
młodego jeleniogórzanina cieszy
tym bardziej. Oprócz Wojciecha
Cerazego klub Chojnik Jelenia
Góra reprezentowali także: Melania Kozdra, Agata John, Michał
Szymczak, Dominik Staniszewski,
Mateusz Pietruszka oraz Marcin
Uram. Przed tygodniem rozegrano również drugi turniej w
ramach Mistrzostw Wrocławia.
W kategorii do 14 lat dwa pierwsze miejsca zajęli badmintoniści
Chojnika: Piotr Martyński i Jędrzej
Nowak. W kategorii do lat 19 trzeci
był Łukasz Piśnicki, a rywalizację
w kategorii + 36 wygrał Adam
Górniak. Na zawodach we Wrocławiu Chojnik wystąpił w składzie:
Jędrzej Nowak, Piotr Martyński,
Łukasz Piśnicki, Robert Bany i
Adam Górniak.

podobnie w SP nr 6. „Trzynastka” gwarancji, że
zajmie się piłką nożną, a „piętnast- w ten sposób
ka” – sportami zimowymi (biegi, j e l e n i o g ó rzanie będą
saneczkarstwo lodowe).
Absolwenci tych szkół będą mogli m i s t r z a m i
kontynuować naukę w gimnazjach we wszystkich
profilowanych sportowo. W „jedyn- tych dyscyplinach.
ce” i „dwójce” będą się doskonalić Podkreślam, że jest to
w koszykówce, w „trójce” – w piłce stworzenie możliwości,
ręcznej i lekkoatletyce, w „czwórce” które uzdolnieni młodzi ludzie i
– w futbolu, a w Gimnazjum przy kadra mogą skutecznie wykorzystać
ZSLiZ nr 1 w Sobieszowie – w spor- – mówi Miłosz Sajnog. Zaznacza też,
tach zimowych w tym, biatlonie. Tu że – z braku zaplecza – miasto nie
klasa sportowa ma być utworzona uwzględniło pływania. Z kolei brak
odpowiedniej kadry trenerskiej
już w następnym roku szkolnym.
Od 2016 roku program trafi do zdecydował o nie umieszczeniu w
szkół średnich. W „Mechaniku” wykazie dyscyplin kolarstwa. – W
będą klasy związane z piłką ręczną, takim rozdzieleniu dyscyplin kiero„Trzynastka” zajmie się piłką nożną. Na zdjęciu – lekcja
koszykówką i lekkoatletyką, w III LO waliśmy się głównie bazą sportową,
wf w SP nr 13.
– z piłką nożną, a w sobieszowskim którą mają dane szkoły – dodaje
ZSLiZ nr 1 – ze wspomnianymi Miłosz Sajnog.
(tejo)
Jest pomysł na wychowanie reprezentantów i zdobywców staw – mówi Miłosz Sajnog, zastępca sportami zimowymi.
– Nie mamy, oczywiście, żadnych
medali. To utworzenie specjalistycznych klas sportowych, prezydenta Jeleniej Góry.
I tak od przyszłego roku szkolktóre – ciągiem – od podstawówki do liceum – dadzą możnego w podstawówkach mają poliwość rozwoju uzdolnionej w tym kierunku młodzieży.
Skąd pieniądze?
wstać klasy o profilach sportowych
– Tylko w ten sposób mamy szansę Chcemy stworzyć system, który związanych z poszczególnymi
Pomysł zostanie sfinansowany częściowo ze zwiększonej (około 70 procent na ucznia)
i tworzymy możliwość wychowania pozwoli na kształcenie przyszłych dyscyplinami. W SP nr 10 i 11
subwencji oświatowej, ale nie obędzie się bez udziału miasta, które w tym roku wyłoży na
sportowców, którzy w przyszłości sportowców. Nie należy bowiem będzie to koszykówka, piłka ręczna
klasy sportowe 57 tysięcy złotych, a do roku 2013 - 300 tysięcy.
reprezentować będą barwy miasta czekać na przypadkowe objawienia i lekkoatletyka. W „dwójce” – koszyw różnych ligach i na zawodach. talentów, ale zająć się pracą u pod- kówka z elementami lekkoatletyki,

Rola ma pecha

Jarosławowi Roli, narciarzowi
z Miłkowa, szczęście w Vancouver
nie sprzyja. Nasz paraolimpijczyk wypadł z trasy podczas
drugiego zjazdu w slalomie. We
wtorek Jarosław Rola startował
w slalomie gigancie. Po dwóch
zjazdach był siedemnasty, jednak
sędziowie dopatrzyli się błędu
i zdyskwalifikowali polskiego
paraolimpijczyka.

wymagający i „ twardy”. Celne
Nasi górą w starciu z Czechami bardzo
uderzenia i kopnięcia nie robiły na nim

W drugi weekend marca
w Wołowie odbyła się Gala
Kickboxingu – mecz pomiędzy Polską a Czechami. Licznie zgromadzenie widzowie
mogli obejrzeć sześciu zawodowych pojedynków w
formułach K1 i Muy– thay
3x3 min. Główną walką wieczoru było starcie Leszka
Kołtuna z Zdenkiem Nims o
Międzynarodowego Mistrza
Polski w wadze 81kg.

(arec)
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MONT-SAT

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

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !

A

wrażenia. Dopiero pod koniec II rundy
Czech przyjął serię celnych ciosów na
głowę i poleciał na deski. Uratował go
gong. W III rundzie Złoty dominował,
lecz nie udało się zakończyć pojedynku
przed czasem. Ostatecznie wygrał
jednogłośnie na punkty.
W czwartej walce wieczoru wystąpił
Łukasz Wierzbicki. Jego przeciwnikiem
był Czech gruzińskiego pochodzenia
Arsen „Cako” Aghasaryan. Już w I
rundzie nasz południowy sąsiad leżał
na deskach. Walka do końca toczyła
się pod dyktando Łukasza. Nie dał on
najmniejszych szans przeciwnikowi
wygrywając jednogłośnie.

Galę poprowadził konferansjer Andrzej Gliniak z radia Eska. Jeleniogórski
Klub Shidokan reprezentowało dwóch
utytułowanych zawodników: Grzegorz Lenart oraz Łukasz Wierzbicki
- zawodnik Kick- Fighter Zgorzelec,
obecnie trenujący w naszym klubie.
Gościem honorowym imprezy był
Marek Piotrowski, legenda polskiego
kick-boxingu, który wręczył puchary
zawodnikom.
Jako pierwszy do ringu wyszedł Grzesiek „Złoty” Lenart, który skrzyżował
rękawice z Tomasem Lahodą, trenującym obecnie w Holandii. Przeciwnik był
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902

M

Walczyli w przełajach

W walce wieczoru wystąpił Leszek
Kołtun walcząc o Międzynarodowego
Mistrza Polski. Pojedynek trwał 5x3
minuty. W III rundzie Polak posłał
Czecha na deski, lecz nie zakończył pojedynku przed czasem. Mimo kontuzji,
po heroicznym boju w dramatycznych
okolicznościach i po pięciu rundach na
punkty zwyciężył także idol Wołowa,
który kończy sportową karierę. Ostatecznie wygrał na punkty.

14 marca w ramach I Pucharu Piastów
Śląskich odbyły się Zawody w Kolarstwie
Przełajowym o Puchar Burmistrza
Chojnowa. Pierwsza edycja zawodów
w ramach Pucharu Piastów Śląskich
odbyła się na Wzgórzu Kościuszki w
Jeleniej Górze. W kategorii „elita” zwyciężył Piotr Kurczab z klubu KTM Racine
Team Złoty Stok, który przed tygodniem
był drugi. Zawodnicy ze Złotego Stoku
zdominowali rywalizację w tej kategorii.
Drugi był Bartosz Łysak, a trzeci Rafał
Alchimowicz z tego samego klubu. Rafał
Ignaczak z Jeleniej Góry uplasował się na
miejscu dziesiątym.

(Mariusz Ligiżyński)
Gala zakończyła się zwycięstwem Polaków
6:0. Kolejne starty naszych zawodników to
Gala we Francji, dwie ligi Muay-Thai i K1
oraz Mistrzostwa Polski w K1

(arec)
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Przedszkolaki na start

Sportowy Szrenica i Przedszkole Samorządowe nr 2. Każdy
przedszkolak z całego powiatu
mógł wziąć udział w tej świetniej
zabawie pod Szrenicą. Impreza
zakończyła się po zamknięciu
numer u. Wyniki – na www.
jelonka.com

Wczoraj o godz. 11.00 na stoku
Baby Lift w Szklarskiej Porębie
odbyły się drugie zawody III Edycji Mistrzostw Przedszkolaków.
To impreza otwarta, rokrocznie organizowana przez Klub
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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
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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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Rywalizacją w slalomie podsumowali sezon zimowy młodzi
uczestnicy narciarskich obozów organizowanych przez
Szymona Wierzbickiego i Joannę Woźniak.

W klubie, który Szymon Wierzbicki i Joanna Woźniak zamierzają założyć, będzie pracować
wielu doświadczonych instruktorów sportu, z którymi już teraz współpracują.

Najlepszymi zjazdami popisali się
Filip Żywicki oraz Julia Żywicka. Trzeci był Grzegorz Krawiec. Młodzi adepci
narciarstwa alpejskiego przez okres
zimowy mogli doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonych
instruktorów. Szymon Wierzbicki
jest zawodowym instruktorem sportu
w narciarstwie alpejskim, a Joanna

Woźniak instruktorem narciarstwa
zjazdowego. Współpracują od czterech lat, a w planach mają utworzenie
w Karpaczu klubu sportowego.
– Naszym celem jest propagowanie
aktywnego wypoczynku. Realizujemy
to poprzez organizowanie obozów
narciarskich zimą, a żeglarskich i
tanecznych latem – tłumaczy Szymon

Ruszyli rajdowcy „Czwórka”
wymiata

Automobilklub Karkonoski rozpoczyna zmagania „rajdowych”
kierowców amatorów, o tytuł „Mistrz Jeleniej Góry 2010”. W
W piątek w hali przy ulicy Złotniedzielę 14 marca na starcie do pierwszej rundy, która była
niczej odbyły się półfinały strefy w
jednocześnie 1 Rundą Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu stanęło piłce ręcznej dziewcząt. Najlepsze
36 załóg z całego województwa dolnośląskiego.
okazało się Gimnazjum nr 4, druatmosferyczne dały się we znaki sędziom jak również kibicom, którzy
bardzo licznie stawili się aby podziwiać
umiejętności kierowców z których – kto
wie – może wyrośnie przyszły rajdowy
mistrz Polski?
Najlepsi kierowcy oprócz okazałych
trofeów ufundowanych przez portal informacyjny WWW.
Klasa 3 samochody o pojem- DrogiNaSzostke.
ności 1 300 cm3 – 1 600 pl reprezentowany
przez Mariusza Sycm3:
nówkę, otrzymali
Piotr Czypionka, Anita Małecka również nagrody z
Mariusz Kanigowski, Marcin rąk Pana Romana
Pieńkos
Kutego reprezentującego stałego
Marcin Jóźków, Piotr Janicki
sponsora cyklu
Klasa 4 czyli samochodów „Mistrz Jeleniej
Góry” WORD.
najmocniejszych o pojemności
Zapraszamy
powyżej 1 600 cm3:
wszystkich kibiców
Łukasz Jackowski, Tomasz i zawodników na
Godlewski
kolejną rundę która
zostanie rozegrana
Maciej Jary, Marcin Karp
Patryk Makarewicz, W. Tru- 11 kwietnia.

Zawody składały się z pięciu prób
sprawnościowych z klasykiem jeleniogórskich popularek rozgrywanym na
terenie firmy Automative w Marczycach.
Nowością była bardzo widowiskowa
i trudna technicznie próba na terenie
byłej jednostki przy ul: Sudeckiej należącym do firmy BRACCO. Warunki

Wyniki zawodów
Klasa 1, czyli samochody o
pojemności do 903 cm3:
Marcin Kmiołek, Krzysztof
Krupa
Krzysztf Babisz, Adam Buchowski
Leszek Bernacki, Patryk Jarzyna
Klasa 2 samochody o pojemności od 903 cm3 do 1
300 cm3:
Wojciech Szumski, Paweł
Kczyna
Damian Lis, Rafał Lis
Bartłomiej Burski, Wojciech
Tymiński

biłowicz

(arec)

gie było Społeczne Gimnazjum
Edukacji Europejskiej z Kamiennej
Góry. W półfinale strefy piłki ręcznej
dziewcząt zwyciężyło Gimnazjum
nr 4 z Jeleniej Góry. W zawodach
wzięły udział cztery zespoły, które
zagrały systemem „każdy z każdym”. Wyniki: Społeczne Gimnazjum
Edukacji Europejskiej - Kamienna
Góra – Gimnazjum nr 4 Jelenia Góra
2:11; Gimnazjum Stara Kamienica
– Gimnazjum Olszyna 6:1; SPGEE
Kamienna Góra – Gimnazjum Stara
Kamienica 2:1; Gimnazjum nr 4
Jelenia Góra – Gimnazjum Olszyna
10:1; SPGEE Kamienna Góra – Gimnazjum Olszyna 5:2; Gimnazjum nr
4 Jelenia Góra – Gimnazjum Stara
Kamienica 10:4

(arec)

Tabela:
1. Gimnazjum nr 4 Jelenia Góra
2. Społeczne Gimnazjum Edukacji
Europejskiej - Kamienna Góra
3. Gimnazjum Stara Kamienica
4. Gimnazjum Olszyna

6pkt
4pkt
2pkt
0pkt

Fot. R. Ignaciak

Sudety gorsze od Zastalu

Koszykar ze Sudetów
nie sprostali w wyjazdowym meczu wiceliderowi
pierwszej ligi Zastalowi
Zielona Góra. Podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza
przegrali 62:93.

Intermarche Zastal Zielona Góra – KS Sudety Jelenia
Góra 93:62
Sudety: Niesobski 14, Szymański 11, Samiec 10, Urbaniak
8, Czech 7, Klimek 4, Minciel 3, Zarzeczny 3, Bodziński
2, Bukowiecki

Sudety zagrały w Zielonej Górze
z mającym apetyt na ekstraklasę
Zastalem. Zielonogórzanie z pewnością mieli w pamięci grudniowe
spotkanie w Jeleniej Górze, kiedy
to dopiero po dogrywce udało im
się wygrać. Przed własną publicznością spisali się znacznie lepiej i
nie dali szans młodemu zespołowi
jeleniogórskiemu.
Sudety zagrały dobrze w drugiej
kwarcie, dzięki czemu na przerwę
schodziły tylko z trzypunktową
stratą do gospodarzy. Niestety w
drugiej połowie wyraźnie dominował już Zastal, zwyciężając cały
mecz 93:62.
W zespole Sudetów najskuteczniejszy był Rafał Niesobski, który
zdobył 14 punktów. Już po 13
minutach z powodu pięciu przewinień parkiet musiał opuścić
Jakub Czech.

(arec)

Wierzbicki. Instruktorzy wymieniają
wiele dyscyplin sportowych, które
będzie można uprawiać w ich klubie.
Wśród nich są żeglarstwo, wspinaczka, telemark, narciarstwo biegowe,
zjazdowe czy turowanie – sposób
poruszania się na nartach turowych
po górach jaki od zawsze praktykują
ratownicy górscy.
Szymon Wierzbicki zwraca uwagę
na to, że niewielu mieszkańców
Karpacza czy Jeleniej Góry korzysta
z możliwości aktywnego spędzania
czasu jakie dają góry. – Pamiętam, że

(arec)

WYCISKAJĄ POTY W LIDZE BIZNESU
W ubiegłym tygodniu drużyny grające w Jeleniogórskiej
Lidze Biznesu miały niewiele
czasu na odpoczynek.
W niedzielę rozegrano
piątą, a w poniedziałek
szóstą kolejkę rozgrywek.

W poniedziałkowych
spotkaniach
w grupie
„A” spotkały
się druga i trzecia drużyna w tabeli. Po zaskakującej
niedzielnej porażce
z Energią Pro zawo d n i c y P E C - u
musieli ponownie
przełknąć gorycz
wysokiej porażki.
Wczoraj ulegli 2:7 Mar
Matowi. Kolejne spotkanie wygrał
Dolfamex, pokonując Meble BRW

W grupie „B” najciekawiej za6:0. Tym samym Dolfamex i Mar
Mat uzyskali wysoką przewagę powiadał się mecz Maracany
punktową nad pozostałymi zespo- Piechowice z DSE Biurem Konstrukcyjnym. Lepszy okazał się
łami w grupie „A”.
lider, wygrywając
5:3. Przy jaciele
Gola wysoko pokonali Hurtownię
Duko 7:0. Sytuacja
w tabeli grupy „B”
jest podobna do
sytuacji w grupie
„ A” . D S E B i u r o
Konstr ukcy jne i
Przy jaciele Gola
mają dość wysoką przewagę nad
pozostałym drużynami.
Poniżej podajemy komplet
wyników szóstej
kolejki:

(arec)

GRUPA A
PEC – Mar-Mat 2-7
Prawnicy – Jelenia Plast 8-1
EnergiaPro – PMPoland 1-1
Dolfamex – Meble BRW 6-0

Z powodu złych warunków
panujących na stadionie Polonii odwołano mecz IV ligi dolnośląskiej pomiędzy Polonią
Środa Śląska a Karkonoszami Jelenia Góra. Karkonosze
jednak zagrały w niedzielę
zaległy mecz Pucharu Polski z
GKS Raciborowice. Spotkanie
zakończyło się po zamknięciu
tego numeru Jelonki.
Nie odbyły się zaplanowane
na miniony weekend spotkania w jeleniogórskiej klasie
okręgowej. Decyzją jeleniogórskiego OZPN spotkania zostały
przeniesione na 20 czerwca.

Po pięciu minutach gry było 4:1
Piłkarki ręczne KPR-u Jelenia Góra odniosły zde- dla jeleniogórzanek. Później SPR-owi
cydowane zwycięstwo nad udało się zmniejszyć prowadzenie
KPR-u na 5:3. Podopieczne ZdzisłaSPR-em Olkusz 35:25.
Mecz rozpoczął się minutą ciszy dla
uczczenia pamięci zmarłego Romana
Nowosada, zasłużonego działacza klubu z
Olkusza.

Źle pod siatką

Druga runda rozgrywek w
Jeleniogórskiej Lidze piłki Siatkowej Amatorów rozpoczęła
się od dwóch zaskakujących
porażek lidera TKKF „Orle.
Pokonały go Janowice oraz
Politechnika Wrocławska,
której w rozgrywkach idzie
coraz lepiej. W kolejnych derbach akademickich Uniwersytet Ekonomiczny pokonał
Kolegium Karkonoskie. Dziś
KK zagra w Janowicach. Jutro
Politechnika zmierzy się z KK
w Cieplicach.

(arec)

GRUPA B
Endico – Polcolorit 1-6
Przyjaciele Gola „Hotel Pod Różami” – Hurtownia Duko 7-0
FC Temida Lambert Team – Nomi 3-0
DSE Biuro Konstrukcyjne – Maracana 5-3

„SREBRNE LWICE” BEZ SZANS

Poślizg przez zimę

wa Wąsa z każdą kolejną minutą
powiększały przewagę. Znakomicie
rzucały Marta Dąbrowska, Sabina
Kobzar oraz Monika Odrowska. Do
przerwy było 18:8.
W drugiej połowie zespół jeleniogórski grał już bardzo spokojnie kontrolując wynik spotkania.
Ostatecznie jeleniogórzanki
wygrały 35:25.
– Nie każdy zdawał
sobie sprawę jak istotne
jest dzisiejsze zwycięstwo. Po porażce
KSS-u we Wrocławiu, mamy już
nad Kielcami 7
punktową przewagę – powiedział po meczu trener
Zdzisław Wąs.

(arec)

Fot. R. Ignaciak

Fot. Archwium prywatne

Aktywnie w cztery pory roku

w szkole średniej w mojej klasie były
tylko dwie osoby, które jeździły na
nartach – mówi Szymon Wierzbicki.
Instruktorzy pragną zachęcić zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłe
osoby do aktywnego spędzania wolnego czasu. – W żadnym podręczniku
nie jest podane w jakim wieku należy
zacząć uprawiać narciarstwo. Można
zacząć w każdym wieku.
Joanna Woźniak zauważa, że coraz
częściej impulsem do oderwania
dorosłych od telewizora są dzieci.
– Dzieciaki, które jeździły na nasze
obozy, na kolejne wyjazdy przez
nas organizowane przyjeżdżają z
rodzicami.

KPR Jelenia Góra – SPR Olkusz 35:25
(18:8)
KPR: Szalek, Kozłowska, Dąbrowska 5,
Kocela 5, Buklarewicz 4, Kobzar 7, Załoga
6, Odrowska 8

Fot. R. Ignaciak

20

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KURT ELLING – „Dedicated To You”
wydawnictwo: Concord
Jazz/ Universal Music
Polska
W 2006 roku w 80. rocznicę
urodzin Johna Coltrane’a (ur. się
w 1926r.) organizatorzy festiwalu
w Chicago zamówili u Kurta Ellinga specjalny program złożony
z repertuaru Johna Coltrane’a i
Johnny Hartmana. Ten program
się spodobał do tego stopnia, że

dwójny hołd dla Coltrane’a
i Johnny Hartmana. John
Coltrane był wspaniałym interpretatorem ballad, a Elling
– mało znanym wokalistą o
charakterystycznym głosie.
Obaj muzycy w 1963 roku
n wspólnej płycie wydanej
przez Impuls nagrali sześć
utworów. Podobno powstało
siedem, ale losy tego ostatniego nie są znane. Kurt Elling
z tego wielkiego amerykańskiego śpiewnika powtórzył
ten sam repertuar wykonując

zamówiły go inne festiwale. I tak zamienił się
w całą serię koncertów.
W 2008 roku zasłużona
w y t wó r n i a C o n c o rd
Jazz zaproponowała
E l l i n g ’ ow i n a g ra n i e
płyty i w konsekwencji
kolejny koncert odbył
się w Nowym Jorku w
Lincoln Center. Wokalista sięgnął po utwory z
amerykańskiej klasyki
muzyki popularnej a
tym samym złożył po-

Niebo w gębie

na Lennie

UŚMIECHNIJ SIĘ

Fot. Konrad Przezdzięk

Na koniec roku szkolnego dyrektor
zwraca się do uczniów.
- Życzę wam przyjemnych wczasów,
zdrowia i żebyście we wrześniu wrócili mądrzejsi.
- Nawzajem - odpowiada młodzież.

11)

POP ROCK & JAZZ
DAVID SANBORN – “Only
Everything”
wydawnictwo: Decca
Records/ Universal Music
Polska
Jego najnowsza płyta to szczer y, spontaniczny rhythm and
blues, choć przez wiele lat jego
muzyka ocierała się o „contemporary jazz”. Jego przygoda z

saksofonem zaczęła się, kiedy
– dzieckiem będąc – w ramach
terapii po przejściu polio, zaczął
grać na instr umencie dęt ym,
który wzmacniał mu płuca. Na
poważnie zaczął grać, kiedy miał
11 lat. Uczył się wtedy muzyki
w szkolnych zespołach, współpracował z wieloma grupami
bluesowymi w Saint Louis, gdzie
się wychowywał. Jeszcze w Saint

13)
14)
20)
21)
23)

zły jak nieszczęście mówi do żony:
- Twoja matka jest zdrowa jak ryba,
niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami.
- Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj doktor powiedział mi, że mama
jest w stanie agonalnym.
- Nie wiem co on tobie powiedział
ale mnie radził przygotować się na
najgorsze.

Andrzej Patlewicz

24)

układane w sągi.
kolega 4 pionowo.
leniwy, ale sprytny.
ma węża w kieszeni.
ręczna wyrzutnia pocisków (produkcji USA).
hula w dolinie Rodanu (Francja).
opublikowana w monitorze.
ma zawór i złącze do węża.
piroman.
szycha na placówce.
papierowy k apuśniaczek na
balu.
ostra wymiana zdań.

Napadało mnóstwo śniegu. Policjant

(tejo) pyta dozorcy:

okiem satyryka

utworów, brakowało im jeszcze
jednego. Akurat w radiu, ktoś
śpiewał „Lush Life”. Bez wahania
postanowili włączyć go do swego
repertuaru. W klimat Coltrane’owski wprowadza słuchaczy nie
tylko na tej płycie Kurt Elling, ale
też znakomity pianista Lorenze
Hobgood, który otrzymał za te
właśnie nagrania nominację do
nagrody Grammy.

pizza za krzyówkę

1)
2)
4)
5)
10)

- Ech, ta 6B! Nie wytrzymam z tymi
baranami! Pytam ich kto wziął
Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje uspokaja dyrektor - może to
rzeczywiście ktoś z innej klasy.

niemal całą gastronomię, ale nie
wszędzie potrawa ta jest smaczna. Ta
w pałacu Lenno – i owszem. Wielbiciele słodyczy poczują niebo w gębie
jedząc miejscową szarlotkę: kruche
ciasto pokryte jabłeczną masą i
rozpływającą się w ustach pianką to
prostu belgijska poezja. Co prawda
nie zawsze wypiek się udaje, ale –
jak się ma trochę szczęścia – można
trafić na cudo.

POP ROCK & JAZZ

Pionowo:

Jeśli wybieracie się do Wlenia, koniecznie udajcie się do
Pałacu Lenno położonego na zboczu góry, na której wnoszą Małżonek wraca ze szpitala gdzie
się ruiny najstarszego w Polsce zamku.
odwiedzał bardzo chorą teściową i
Po spacerze do bramy zamykającej
dostęp do remontowanych wciąż
fortyfikacji i obejściu pagórka z pewnością poczujemy się głodni. Wtedy
warto swoje kroki skierować do
klimatycznych wnętrz pałacu. Chcąc
zjeść porządny obiad, trzeba go z
dużym wyprzedzeniem zamawiać.
Jednak, jeśli zadowala nas zwykła
przekąska, nie trzeba zbyt wielu
ceregieli. Na gości czeka wciąż „dyżurny” żurek i pierogi z rozmaitymi
nadzieniami. Moda na żurki objęła
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niem.
22) cios, któr y kończy walkę na
ringu.
25) łodyga tymotki.
26) jedno z badań OBOP-u.
27) komisarz, który ścigał Tumską
(„Ekstradycja 2”).
28) nieprzemakalny płaszcz wojskowy.
29) romantyczne spotkanie.
30) zęby na kartoflisku.
31) spodenki sportsmenki.

Dzwoni telefon komórkowy:
- Dzień dobry, czy mogę z Jola?
- Niestety małżonki nie ma w domu.
- To wiem, jest u mnie - pytam, czy
mogę…

Już dla tego widoku warto tu przyjechać.

oryginalne spektaklowe tematy, dodając jeszcze kilka
innych utworów.
Tym sposobem powstała niesamowita, niezwykła i zarazem
przepiękna płyta. W nagraniach
towarzyszy wokaliście kwartet
smyczkowy. Wśród tych tematów znalazły się m.in. „Autumn
Serenade” i „Lush Life”. Z tym
ostatnim związana jest pewna
historia. Obaj muzycy jechali na
nagranie samochodem. Początkowo z wytypowanych na płytę

W kolorowej kolumnie powstanie rozwiązanie – przysłowie wietnamskie

Przyjaciel do przyjaciela:
- Słuchaj, wyczytałem gdzieś, że jest
taka choroba, którą można leczyć
koniakiem!
- Tak? A gdzie można się nią zarazić?

22 marca 2010 r.

Poziomo:

- Dlaczego pan nie odśnieżył?
- Bo w telewizji mówili że zawieje
3)
i zamiecie

między pytaniem a odpowiedzią.
- Patrycja, Po litrze to z ciebie nawet 6) ... okołoziemska.
7) dozór, nadzór.
niezła laska...
- Roman, zwariowałeś? To ja, Bro- 8) warunek do uchwalenia
ustawy.
nek!
9) rodzinne strony królowej
Bony.
Wchodzi gość do baru i wskazując
na nieprzytomnego, leżącego na 10) kula na choince.
stoliku klienta, mówi do barmana: 12) p l a c u s z e k s m a ż o n y n a
tłuszczu.
- Dla mnie to samo.
15) pytania do wyboru, np. na
egzaminie.
Stoi sobie pijaczyna pod ścianą kasy
biletowej PKP. Podchodzi do kasy 16) lekarska kontrola w szpitalu.
student i mówi:
17) ceremonia.
- Połówkę do Radomia
18) japoński motocykl.
A pijaczek na to:
19) uznanie wyrażane klaska- A ja ćwiartkę na miejscu.
Louis zaprzyjaźnił się
z Lesterem Bowie’im.
Potem przeniósł się do
Chicago. Studiował na
North West University.
Trafił do zespołu Paula Butterfielda - Butterfield Blues Band. Z
tą formacją wystąpił
na festiwalu w Woodstock. Na t ym legendarnym festiwalu
Sanborn grał w sekcji
dętej. Na początku lat

70. związał się ze Stevie Wonderem, Stał się rozchwytywanym
solistą. Po epoce fusion Sanborn
powrócił do korzeni, do źródeł do
rhythm and bluesa spod znaku
Raya Charlesa i do muzyki dwóch
największych mentorów Hanka
Crawforda i Davida „Fathead”
Newmana. Ci dwaj już nieżyjący
saksofoniści współpracowali z
Charlesem, którymi na początku
swojej kariery mocno się zachwycał. W klimacie tamtych lat utrzymana jest niemal cała płyta „Only

Everything” na której pokazuje
fenomenalną grę na organach
Hammonda Joey DeFrancesco a
za zestawem perkusyjnym zasiadł
Steve Gadd. Album wyprodukowany przez legendarnego Phila
Ramone otwiera kompozyc ja
Hanka Crawforda „The Peeper”
a po nim otrzymujemy tytułowy
„Only Everything” w którym Sanborn przekazuje swoje uczucia do
niedawno urodzonej wnuczki.

Andrzej Patlewicz
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2010-03-12 - 15.30 - 2010-03-19 - 00.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 185, OGŁOSZEŃ 800
AGENT ubezpieczeniowy - praca dodatkowa - prowizja. Zatrudnimy do pracy byłych
pracowników PZU i PZU Życie. CV na adres
e-mail: praca@centim.pl - 501 039 202

PRACA
DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ kierownika - (inspektora) do
budowy domu jednorodzinnego 160 m2
w Maciejowej - 609 238 442

AMBITNYCH zatrudnimy - Firma handlowousługowa zatrudni młodych, chętnych do
pracy, dobre warunki pracy, wynagrodzenie
nawet 800 zł tygodniowo - Cyfra + - 75 764
70 19

DEKARZ - poszukuję dekarzy z Jeleniej
Góry i okolic - 500 062 371

ANGLIA - Dla brytyjskiego pracodawcy poszukujemy szwaczki z kilkuletnim doświadczeniem w szyciu płaszczy i kurtek. Zapraszamy
do biura ALMA VAR, Jel. Góra, K. Miarki 52,
almavar@almavar.pl - 075 647 44 02

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

ATRAKCYJNA praca. - Sklep 50 Style w galerii handlowej Tesco zatrudni od zaraz młode
osoby na stanowisko sprzedawcy. Oferty
proszę kierować bezpośrednio do sklepu w
godzinach od 9:00 do 21:00

BIURO Zepter zatrudni od zaraz - wysokie
zarobki, na stałe lub dodatkowo - 664
863 800
2 osoby do pracy w Pizzerii - w Jeleniej
Górze. Pomoc Kuchenną oraz Kelnerkę. - 75
76 48 006

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.

AUTORYZOWANY przedstawiciel telewizji
zatrudni młodych kreatywnych na stałe
do działu obsługi klienta. Praca w młodym
zespole, bezpłatne szkolenie - Cyfra+ - 501
665 790

DLA pani, dobre zarobki - Zatrudnię ładną
Panią do pracy jako fotomodelka, dobre
zarobki, czas pracy do uzgodnienia. Praca na
umowę/zlecenie, gwarantuję dobre zarobki.
- 518 853 651

KONSTRUKTOR - PMPoland S.A. poszukuje
konstruktorów - mechaników, wymagane
wykształcenie wyższe mechaniczne, rysunek
techniczny, mile widziany język angielski. Oferty:praca@pmpgroup.com - 075 64 59 524

BIZNES w branży Wellness - Międzynarodowa Firma poszukuje 5 osób do współpracy-obsługa klienta i sprzedaż bezpośrednia.
Zapewniamy szkolenia. CV i list motywacyjny
proszę kierować na adres u.welna@gmail.
com - 669 409 218

DLA studentki - Sklep ze sztuczną biżuterią w
Kauﬂandzie zatrudni studentkę na stanowisku
sprzedawcy. CV proszę kierować bezpośrednio do sklepu - 661 060 350

KONSULTANT Wellness - 3 konsultantów do
prowadzenia konsultacji w gabinecie dietoterapii oraz zabiegów kosmetyczno - odżywczych
twarzy. Przeszkolenie od podstaw. Tylko
osoby zdecydowane, mile widziane osoby po
40 rż. - 691 967 676

BLACHARZ samochodowy - gotowy pracować na własny rachunek - 75 713 13 66

DO opieki nad dzieckiem - pilnie szukam
osoby, która zaopiekuje się dzieckiem 6
miesięcznym, co drugi dzień, od rana do
godziny 16. Nie w każdy dzień. Czasem po
parę godzin. Odpowiadam na sms-y - 691
551 760

CIEŚLA - dekarz - z doświadczeniem - 785
191 383
CYFRA plus - Zatrudni i bezpłatnie przeszkoli mężczyzn z prawem jazdy kat B - 757
647 019
DEKARZ - blacharz - pracowników budowlanych oraz brygady budowlane - 791 372 690
DEKARZ - poszukuję dekarzy z Jeleniej Góry
i okolic - 500 062 371
DLA budowlańców - przyjmę do ﬁrmy Rem
Bud fachowców. Proszę o informacje, co
kto potraﬁ i jaka stawka na początek was
interesuje na meila bachnik_24@wp.pl najlepiej stawki od roboty mile widziane oferty z
samochodem - 785 524 363
DLA mężczyzny z grupą - Agencja ochrony
zatrudni odpowiedzialnego mężczyznę w
wieku do 50 lat - 668 318 373
DLA młodej kobiety - zatrudnimy młodą
kobietę do pracy w dziale obsługi klienta.
Praca na umowę, biuro w Jel. Górze. CV ze
zdjęciem na podany mail. - prbiuro@wp.pl

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania
prawa, przemocy, itp.
• PODAWANY BĘDZIE TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYSŁANY
ZOSTAŁ SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treści SMS nie będą
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami
oraz wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie
tj. numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

DO opieki - przyjmę do opieki na starszą panią.
W Jeleniej Górze - 75 75 59 522

DO pracy na budowie - poszukuję osób do
pracy na budowie - 609 787 076
DODATKOWA - osoby powyżej 18 lat do
współpracy z FM Group, więcej info na maila.
- fmgroup@aol.pl
DORADCÓW ﬁnansowych - Proﬁt zatrudni
doradców ﬁnansowych. Bardzo wysokie prowizje. Systemy szkoleń i jasna ścieżka kariery.
Najlepsze produkty ﬁnansowe na rynku. Tylko
ambitnych chcących coś osiągnąć. - rekrutacja.dolnyslask@proﬁty.com.pl
ELEKTRONARZĘDZIA - wszystkich majsterkowiczów zapraszamy na spotkanie w Hotelu
Malachit Medical Spa w Karpaczu dn. 24.03.
w godz. od 10-18, darmowy poczęstunek 691 743 007
ELEKTRYK samochodowy - gotowy pracować na własny rachunek - 75 713 13 66
FIRMA Fm Group - dołącz do nas, sprzedawaj
nasze produkty i zarabiaj - 501 617 713
FIRMA KRBP poszukuje - do współpracy
właścicieli gabinetów ﬁzykoterapii i rehabilitacji - 662 040 120
FRYZJERA/FRYZJERKĘ - Beauty & Hair
zatrudni fryzjera/fryzjerkę; minimum trzy letni
staż - 756 479 741
FRYZJERKA - przyjmę - Karpacz - 693
315 439
GOSPODYNI do Niemiec - szukam gospodyni do rodziny w Niemiec koło Munster!
Sprzątać, gotować - 605 928 505
GWARANT Poznań- Firma sp.z o.o. poszukuje pracowników do ochrony ﬁzycznej w
obiektach handlowych na terenie m. Jelenia
Góra i Piechowice - 665 567 562
HANDLOWIEC - ekspedient - Dodatkowa,
dla mężczyzny w wieku 25-35 lat. Wymagania: prawo jazdy B, kultura osobista, dobra
prezencja. Znajomość branży winiarskiej
wskazana, lecz nie konieczna, wystarczy
lubić wino - 515 184 565
INSTALACJA hydrauliczna - zlecę wykonanie ins. hydraulicznej w nowym domu
jednorodzinnym- c.o. i c.w. - 75 74 264 24
KADRY i płace - ﬁrma z Miłkowa zatrudni
specjalistę d/s kadr i płac z doświadczeniem
- 606 776 907
KIEROWCA autobusu - z kompletem dokumentów, praca w turystyce - 693 960 201
KIEROWCA z samochodem do pizzerii w
Jeleniej Górze. Praca od zaraz - telefon w
godz. 11.00 - 20.00 - 602 735 219
KIEROWCA kat. D - na liniach regularnych
wymagane aktualne badania kurs na przewóz osób - 512 241 353
KIEROWNIK sklepu - Sklep D I M grupa
EKO W Kowarach poszukuje pracownika
na stanowisko kierownik sklepu cv proszę
kierować do sklepu eko w Kowarach ul
Leśna 1 A - dim.kowary@neostrada.pl
KLOWN - występ dla dzieci - zainteresowanych proszę o kontakt zlotypr@op.pl
lub syrenkamorska@op.pl tel. po godz.
16 - 601 347 870
KOBIETĘ na wyspę N - poszukujemy
dyspozycyjnej kobiety w wieku od 18 do 25
lat do stałej pracy przy obsłudze klientów na
„wyspie” telewizji n. Stała pensja + premia.
CV ze zdjęciem na biuro@mont-sat.pl

KONSULTANT/KA Betterware - Jeśli szukasz
dodatkowej lub stałej pracy zostań przedstawicielem Betterware! Zarabiasz polecając
produkty znajomym. Budujesz swój biznes
zapraszając do współpracy inne osoby. - betterware.biz@gmail.com
KOSMETYCZKA - wynajmę stanowisko
kosmetyczce - Karpacz - 693 315 439
KOSMETYCZKĘ, tipserkę, fryzjerkę - w
centrum Jeleniej Góry - 792 607 377
KRAWCOWE i szwaczki - Poszukiwane
krawcowe i szwaczki do pracy zespołowej
- 601 614 764
KUCHARZ/PIZZA - Restauracja w Złotym
Potoku (4 km od Gryfowa Śląskiego)
zatrudni kucharza z umiejętnością pieczenia pizzy + kuchnia włoska i polska CV na
email:zlotypr@op.pl - 601 347 870
LOMBARD zatrudni - praca w lombardzie
w Jeleniej Górze. CV + zdjęcie osobiście
pod adresem: Telefony - Lombard ul.
Różyckiego 19 Jelenia Góra od 9 do 17
- 604 810 259
MAGIK - występy dla dzieci zainteresowanych proszę o kontakt na email:zlotypr@
op.pl lub syrenkamorska@op.pl tel. po
godz. 16 - 601 347 870
MANAGER - Hurtownia Opal Med zatrudni
managera do działu sprzedaży. CV - rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
MARKETING - zatrudnię przedstawiciela
handlowego branży reklamowej; Zakres
obowiązków: Pozyskiwanie i utrzymanie
tlenków na usługi reklamowe (emisja
reklam na telebimie w Jeleniej Górze) - 75
78 350 08

MECHANIK samochodowy - Poszukuje
mechaników, samochodowych gotowych
poprowadzić warsztat na własny rachunek
- 75 713 13 66
MOTORYZACJA - Handlowiec - kierowca
branży motoryzacyjnej. Wymagana znajomość w branży. CV na g.kielczewski@
opoltrans.com.pl - 602 304 448
NAUKA francuskiego - poszukuję osoby,
która nauczyłaby mnie podstaw języka
francuskiego. W zamian oferuję naukę
niemieckiego lub angielskiego na wysokim
poziomie. Kontakt mail: gabiizba@poczta.
fm - 606 433 817
NAUKA projektowania stron - Poszukuję
osoby, która nauczyłaby mnie podstaw projektowania stron WWW. W zamian oferuję naukę
niemieckiego lub angielskiego na wysokim
poziomie. Kontakt mail: gabiizba@poczta.
fm - 606 433 817
NIEMCY - opieka - legalna praca przy opiece
dogodne terminy powrotu sam ustalasz na
ile jedziesz - kontakt aneta280180@interia.
pl - aneta280180@interia.pl
OPERATOR koparki - Firma z Jeleniej Góry
zatrudni operatora koparko - ładowarki - 609
142 801
OPERATOR koparki - zatrudnię operatora
koparko-ładowarki. - 601 789 262
OPERATOR koparko-ładowarki - praca dla
operatora - 793 240 653
OPIEKA - Niemcy - praca dla Pań od zaraz
przy opiece w Niemczech. Wymagana podst.
znajomość języka i działalność gosp. w Polsce. Wynagrodzenie od 1200 Euro + 150 za
dojazd - 77 435 40 75
OPIEKA München 28.03.10 - Opieka nad
kobietą 88 lat w Monachium. Praca dla kobiety,
wym. język niemiecki i doświadczenie Agencja
Zatrudnienia INTELMET, ul. Przemysłowa 4b,
59-800 Lubań. Podpisanie umowy w biurze
Firmy - 75 724 89 60
ORIFLAME - wpisowe 1 zł - Zapraszam Cię
do ﬁrmy Oriﬂame wpisowe 1 zł oraz 50zł na
start + Ładny Zielony Kuferek - 500 028 955

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:..........................................................................

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia / reklama
Pani do opieki - Pilnie poszukuję Panią do
opieki w Niemczech. Wymagania: komunikatywna znajomość niemieckiego - 601
750 153
Paznokcie - czy ktoś może mnie nauczyć
prywatnie robić paznokcie np. żelowe lub akrylowe??? Bez żadnych certyfikatów, kursów
itp... - 607 760 118
Pensjonat Niemcy - Praca w pensjonacie
Dusseldorf od 1.04.2010. Tylko kobiety po 45
roku. Wymagana znajomość j. niemieckiego w
stopniu kontaktowym - 693 374 813
Pilnie kierowca kat. D - zatrudnię osobę
na stanowisko kierowca autobusu (Bus)
na liniach regularnych wymagane aktualne
badania i kurs na przewozy osób - 723 972
237, 695 383 858

22 marca 2010 r.
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Praca w Holandii dla pań przy truskawkach
- Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Pań
do pracy/staż przy truskawkach - uprawa
szklarniowa Wyjazd 15.03.2010 - 515 946
961
Praca w kwiaciarni - przyjmę osobę z umiejętnościami do pracy w kwiaciarni w Jeleniej
Górze - 604 464 255
Praca w ochronie - Firma ZEKO SECURITY
poszukuje pracowników Ochrony Fizycznej,
terenie Jeleniej Góry. Osoby zainteresowane
proszę o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres:
rekrutacja@zekosecurity.pl - 665 003 102
Praca Xfactory - przyjmę do pracy stażystów/pracowników do pracy. Cv wraz ze
zdjęciem proszę przesyłać na adres: info@
xfactory.pl - 608 446 143

Podbitka - montaż - szukam osoby
doświadczonej do montażu podbitki domu
jednorodzinnego ok 52 mb ,z materiałem
swoim lub sama robocizna! Mile widziane
jakieś zdjęcia - 512 170 233

Pracownik biurowy - LBF Tech. Wentylacyjna - wymagania: wykształcenie min.
średnie, j. niemiecki, znajomość obsługa
komputera, prawo jazdy adam.telega@lbf.
com.pl - 075 75 283 66

Poszukiwane hostessy, wymagania: aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
ukończone 18 lat. Zgłoszenia proszę wysyłać
na adres nesa@o2.pl

Produkcja - PMPoland S.A. poszukuje
operatorów maszyn do obróbki skrawaniem.
Wymagane doświadczenie i znajomość
rysunku technicznego.Oferty:praca@pmpgroup.com - 075 64 59 524

Poszukiwany kierownik budowy na terenie
Jeleniej G. Wszystkich zainteresowanych
proszę o przesłanie info. o doświadczeniu
na - cieplice10@wp.pl
Poszukuję nauczyciela - Poszukuję
nauczyciela (studenta), który pomoże przy
rozwiązywaniu zadań z mechaniki na poziomie studiów. - 791 767 497
Potrzebuję korepetycji - wezmę korepetycje z j. włoskiego przygotowujące do matury
2010 - 695 604 991
Potrzebuję masażysty - w zamian za
naukę gry na pianinie, zasad muzyki, kształcenie słuchu itp. - 608 700 184
Praca - praca dla ambitnych, szkolenie z
gwarancją zatrudnienia, wykształcenie min.
średnie, PODSTAWA + PREMIA + PROWIZJA - rekrutacja_jeleniagora@wp.pl
Praca - Praca stała lub dodatkowa w dużej
i stabilnej firmie dla osób lubiących nowe
wyzwania - 696 374 848
Praca - sprzątanie - dla Pani z drugą grupą
inwalidką na zastępstwo chorobowe w Jeleniej
Górze - 665 408 172
Praca agencyjna - jeżeli jesteś osobą dynamiczną, komunikatywną, lubisz wyzwania to
jest praca dla Ciebie - 509 296 638
Praca biurowa - Praca biurowa (doświadczenie w spedycji, lecz nie koniecznie). Wiek
minimum 25 lat, wykształcenie średnie. Mile
widziana osoba na rencie lub z orzeczenie
o niepełnosprawności CV + zdjęcie proszę
wysłać :osktrans@wp.pl - 883 110 103

Programista - ok 3000 zł. - zatrudnimy
doświadczonego programistę. Wymagana
bardzo dobra znajomość: PHP, MySQL, JavaScript. Mile widziane OOP. Tylko doświadczone osoby! e-mail: biuro@netfactory.
pl - 509 20 20 60
Promotor - poszukiwany promotor z
ciemnymi włosami, mocnym i ciemnym
zarostem, aktualną książeczką na promocje
Hochland - wprowadzenie nowego produktu
na rynek. - nesa@o2.pl
Przedstawicieli - Firma KRBP poszukuje
przedstawicieli, agentów d/s odszkodowań do
współpracy - 784 347 925
Przedstawicieli/agentów - Firma
KRBP poszukuje przedstawicieli, agentów
d/s odszkodowań do współpracy, wysokie
prowizje - 509 029 334
Przyjmę 30 mężczyzn - Korporacja Handlowa zatrudni młodych niekoniecznie z
doświadczeniem do działu technicznego oraz
obsługi klienta Cyfra+ - 75 764 70 19
Przyjmę kucharza - Przyjmę kucharza do
pracy w restauracji w Szklarskiej Porębie. CV
wraz ze zdjęciem proszę wysyłać na mail’a. rekrutacja.restauracja.zapiecek@op.pl
Przyjmiemy od zaraz - młode kobiety od 18
do 25 roku życia na wyspę telewizji n. Stała
praca i pensja. CV ze zdjęciem na biuro@
mont-sat.pl - biuro@mont-sat.pl
Rehabilitantów/fizjoterapeutów Firma K.R.B.P. poszukuje do współpracy rehabilitantów i fizjoterapeutów - 509 029 334

Praca dla ambitnych - chcesz dowiedzieć
się więcej - przyjdź na bezpłatne spotkanie
informacyjne, które odbędzie się 17 marca o
godzinie 18:00 w Hotelu Fenix (koło dworca
PKP) - 796 996 656

Sklep sportowy 50 Style w nowej galerii
handlowej w hipermarkecie Tesco zatrudni
od zaraz młodego mężczyznę na stanowisko
sprzedawcy. Oferty proszę kierować do sklepu
w godzinach od 9:00 do 21:00

Praca dla pielęgniarki - pilnie zatrudnię pielęgniarkę na umowę o pracę - 75 74 598 22

Sprzedawca - prawo jazdy kat. B, obsługa
programu Subiekt, dyspozycyjność, znajomość branży budowlanej, Mysłakowice - 500
299 060

Praca dla szkoleniowca - Pilnie poszukiwany
wykładowca/szkoleniowiec do prowadzenia
szkoleń z zakresu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. - g-group@go2.pl
Praca dodatkowa - prowizja - zatrudnimy do pracy na stanowisko, agenta d/s
odszkodowań wypadkowych. CV na adres
e-mail:rekrutacja@centim.pl - 501 039 202
Praca dodatkowa - zostań dystrybutorem
firmy FM Group! W ofercie: odpowiedniki
znanych perfum, środki czystości dla domu
oraz make up. Zysk na produktach to 43%
+premia! - 667 080 429
Praca na stoisku handlowym - w Szklarskiej Porębie. CV proszę przesyłać na adres
szklarka@op.pl - 606 108 681
Praca w biurze - zatrudnimy Panią do
prowadzenia spraw kadrowych, ze znajomością obsługi komputera i programu Płatnik.
Kontakt telefoniczny lub mail: kadrymazur@
op.pl - 601 295 854
Praca w Holandii dla pań przy ogórkach Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie
od 18-26 roku życia do pracy/staż - uprawa
szklarniowa. Wymagany wzrost minimum
165 cm wzrostu. Praca na okres pół roku. 75 75 23 230
Praca w Holandii dla pań przy pomidorach Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie
od 18-26 roku życia do pracy/staż -uprawa
szklarniowa. - 75 75 23 230

Sprzedawca - zatrudnię osobę na stanowisko sprzedawcy do sklepu spożywczego
Chata Polska na Placu Piastowskim - 075
64 572 42
Stacja BP poszukuje pracownika technicznego. Praca na pełen etat. Nie wymagamy
doświadczenia. Oferty na e-mail 470@bpsc.
nazwa.pl Jelenia Góra - 75 75 412 42
Szykowanie drewna - kominkowego,
piecowego, cięcie drewna piłą motorową,(tylko osoba, która pracowała w lesie i ma
pojęcie szykowania drewna i układania) - 512
170 233
Technolog - PMPoland S.A. poszukuje
technologów. Wymagane wykształcenie wyższe mechaniczne, rysunek techniczny. Oferty:
praca@pmpgroup.com - 075 64 59 524
Tel. obsługa klienta - Firma medyczna „Opal
Med” przyjmie osoby na telefoniczna obsługę
klienta. CV prosimy przysyłać na adres: rekrutacja@opalmed.eu - 075 64 53 928
Umowa o prace/staż/inne - wymagania dobra znajomość komputera i czytanie ze
zrozumieniem w języku angielskim - wysyłka
CV wraz ze zdjęciem lub email z umiejętnościami kalendarzsync@gmail.com
Umycie logo sklepu - zatrudnię na umowę
zlecenie do umycia logo własny sprzęt - 507
455 574

24

22 marca 2010 r.

Warsztaty Dancehall - poszukuje chętnych
osób na jednodniowe warsztaty taneczne
HipHop/ DanceHall, które odbędą się w
Jeleniej Górze - 889 072 716
Współpraca - Marketing, branża XXI
w. Osoby zdecydowane, otwarte, ceniące
rozwój i niezależność, niebojące się nowych
wyzwań. Jeśli tylko szukasz pracy i nie chcesz
jej znaleźć - nie dzwoń. - 691 967 676
Z licencją - zatrudnimy osoby z licencją KNF
lub PUNU/KNUiFE jako przedstawicieli. Szkolenia i pewne zatrudnienie. Wysokie zarobki:
podstawa + premia + prowizja. CV na rekrutacja.puf@gmail.com - 508 265 360
Zatrudnię kierownika - (inspektora) do
budowy domu jednorodzinnego 160 m2 w
Maciejowej - 609 238 442
Zatrudnię konserwatora - Kameralny
ośrodek wypoczynkowy w Karpaczu Górnym
zatrudni na umowę zlecenie solidnego konserwatora - „złotą rączkę” (równie mile widziani
emeryci i renciści). - 600 065 529
Zatrudnię krawcową - do pracowni krawieckiej w Jeleniej Górze - 507 377 077
Zatrudnię księgową - wyłącznie z doświadczeniem i stażem pracy, fakturowanie, prowadzenie KPiR oraz kadr, praca na miejscu w
firmie, Jeżów Sudecki - 607 661 216
Zatrudnię od zaraz - poszukujemy do
pracy w renomowanej firmie osoby kreatywne,
lubiące kontakt z ludźmi. Praca stała lub
dodatkowa - 664 065 917
Zatrudnię w smażalni ryb - w Wojcieszycach - 668 742 688
Zatrudnimy menedżerów - (branża finansowa). Wykształcenie min. średnie, doświadczenie w sprzedaży. LM i CV na rekrutacja.
puf@gmail.com - 508 265 360
Zatrudnimy przedstawicieli finansowych.
Doświadczenie w sprzedaży mile widziane.
Zapewniamy szkolenia i pewną pracę.
Wysokie zarobki. CV na rekrutacja.puf@gmail.
com - 508 265 360
Zlecę zdalne pisanie tekstów reklamowych
do Internetu. Wymagana umiejętność pisania
w interesujący sposób. Płatność 5 zł za 1000
znaków. Kontakt: biuro@netfactory.pl - 509
20 20 60
Żongler - występ dla dzieci - zainteresowanych proszę o kontakt zlotypr@op.pl lub
syrenkamorska@op.pl tel. po godz. 16 - 601
347 870

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
40 lat kobieta - wykształcenie średnie,
doświadczenie na stanowisku kierowniczym szuka pracy - 781 326 934
Do Niemiec do pracy - jako pomocnik, bez
nałogów prawo jazdy - 607 985 486
Jako brukarz - doświadczenie 3 lata w
Polsce i zagranicą - 781 734 442
Jako kucharka, kelnerka - szukam pracy
jako kucharka, kelnerka w okolicach Mirska - 691 731 316
Kobieta dyspozycyjna - szuka pracy na
terenie Karpacza do sprzątania lub opieka
nad starszymi - 882 544 878
Kobieta lat 26 z doświadczeniem - w handlu szuka pracy: uczciwa, komunikatywna
i sumienna o milej aparycji - wykształcenie
średnie + j. niemiecki - 603 896 617
Szukam pracy jako kierowca - kat, B,
konserwator, itp. - 691 786 846
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906
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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Kawalerkę w Jeleniej Górze - zapłacę
gotówką - 511 089 923
Okazyjnie bez pośredników - działkę
budowlaną lub małe mieszkanie w Cieplicach
- 609 299 524
Dom - do remontu do 200 tys. w Cieplicach
- 505 083 164
Oś. Czarne - szukam mieszkania dla zdecydowanego klienta na Oś. Czarnym 3 pokojowego do I piętra - NM5877 - 500 122 447

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Mieszkanie 72 m2 do małego remontu
z możliwością adaptacji strychu - 728
483 465
Szukam inwestora, posiadam teren z
głębokimi pokładami piasku, żwiru, ewentualnie do sprzedania - 504 337 185
Sprzedam lub wynajmę garaż na ulicy
Gtrottgera - 693 501 232

og£oszenia
Kawalerka na Zabobrzu, bardzo atrakcyjnie zlokalizowana, widok na Karkonosze, parkiet, jasna kuchnia, drzwi do
kuchni, łazienki, przedpokoju - 110 tys.
zł. - 796 489 565
M3 - bez pośredników 65 m2 po remoncie Wolności Jelenia Góra - 609 655 488
Działka na twój Bastion - 300 m od drogi,
powierzchnia 85 arów, na wzgórzu z 3
stron las, wokół góry, 100.000 zł - Mojesz.k
Lwówka Śl. - 661 059 918 - SMS
Sprzedam, wynajmę bliźniaka - Cieplice
- 260 m2 niedrogo - 603 139 918
Sprzedam, wynajmę dom, połowę domu
- Cieplice - 603 139 918
Mieszkanie - kawalerka własnościowa
- 76 43 166
Działka budowlana - Jeżów Sudecki - słoneczna, 16 ar - 69 zł. m2 - 603 139 918
Bez pośredników mieszkanie 50 m2 - I piętro w starym budownictwie blisko centrum,
podłączona siła, wspólnota mieszkaniowa
150 zł. miesięcznie - 606 493 620
W Karpaczu 2 działki budowlane w pobliżu
„Western City” - każda 500 m2, warunki
zabudowy, widok na Śnieżkę, cena 1
działki 85000 zł. lub dwóch 160 000 zł. możliwość zamiany na mieszkanie email:
dzialka2010@hotmail.com
Czerwony Dworek - działka o wielkości
3406 - warunki zabudowy na budkowe
domu jednorodzinnego, piękny widok
na Karkonosze - cena 45 zł. za 1 m2 możliwość zamiany na mieszkanie email:
dzialka2010@hotmail.com
322598. 130 000 zł za 40 m2 - mieszkanie,
na Oś. Orle, 2 pokoje z balkonem, czwarte
piętro. Cena do negocjacji. NŻ Lic. 8032 667 219 752
322125. 2 pokoje 46 m2 - mieszkanie z
ogrodem okolice Mała Poczta Lic. 11965 509 949 961
321601. 2 pokoje, Zabobrze 3 - mieszkanie
dwupokojowe, zadbane z dużym balkonem,
salon z aneksem kuchennym. Nie wymaga
nakładów finansowych. Cena wyjściowa 140
tys. L: 5524 - 500 089 111
320907. 2 pokojowe - centrum - po remoncie
46 m2, IIp. ogrzewanie z sieci, opłaty miesięczne 90 zł. Pelkom 10750 - 501 181 875
320975. 2 pokojowe - Kiepury - mieszkanie
dwupokojowe, zadbane, z dużym balkonem,
salon z aneksem kuchennym. Nie wymaga
nakładów finansowych. Cena wyjściowa 140
tys. L:5524 - 500 089 111
320904. 2 pokojowe Podgórzyn - 41 m2,
po remoncie, z ogródkiem 200 m2, nowe
ogrzewanie gazowe Pelkom lic. zaw. 10750
- 501 181 875
322146. 2300 zł./m2 - mieszkanie 2 pokojowe;
57,70 m2, łazienka osobno z WC, ogrzewanie
gazowe, 2 piwnice, czynsz 140 zł. lic.10721
- 513 060 568
321648. 2400 zł/m2 - nowy dom o powierzchni
194 m2, duży salon z aneksem kuchennym,
5 pokoi, 2 łazienki, taras, cicha spokojna
okolica. Powierzchnia działki 624 m2 - lic.
10721 - 603 863 296
321550. 3 pokoje - parter domu - Cieplice - 60
m2, mieszkanie 1/2 domu, bez czynszu, przy
domu ogródek propozycja ceny 220 tys. Lic.
11965 - 509 949 961
322815. 3 pokojowe - o powierzchni 70 m2
na drugim piętrze blisko parku, po kapitalnym
remoncie. Miejsce parkingowe oraz ogród
na terenie ogrodzonej posesji. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443
322296. 33 m2 Zabobrze 1 - Szymanowskiego 1, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon,
okna PCV, panele, kafle. Cena 105000 PLN
- 509 263 111
321047. 3-pokoje dwupoziomowe - nowe
mieszkanie w centrum miasta. Stan deweloperski, atrakcyjna cena. ABN Stępień Roksanes Żukowski lic. nr 7867 - 508 240 831
322823. 4 pokojowe - 130 tys. - mieszkanie
w Wojanowie 4 pokoje - 66 m2, po remoncie,
ogród. Lic.11965 - 509 949 961
320759. 40 m2 na Orlim - osiedle w części
Cieplic, mieszkanie 2 pokoje, z balkonem,
słoneczne, widokowe, czwarte piętro 130 000
zł. do negocjacji. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
322166. 54 m2 Zabobrze - składa się z 2
pokoi, oddzielnej kuchni, łazienki z WC,
przedpokoju, dużego balkonu oraz piwnicy. W
pokojach na podłogach - panele, wykładzina,
pozostałe - płytki. Ogrzewanie miejskie lic.
10491 - 513 059 468
322691. 65 zł. m2 - działki budowlana z
pozwoleniem na budowę i projektem lub bez.
Powierzchnie od 1000 m2. Bardzo atrakcyjne
lokalizacje: osiedle Leśne Zacisze, Komarno,
Ścięgny, Karpacz lic. 10721 - 513 060 568

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

321612. 65 zł. m2 - działki budowlane.
Powierzchnia 2050 m2 - 1000 m2 z pozwoleniem na budowę i gotowym projektem
budowlanym. lic. 10721 - 513 060 568
320972. 70 m2 na Kiepury - mieszkanie trzypokojowe, przestronne, z dużym balkonem i
niskim czynszem na I piętrze (blok czteropiętrowy). Środkowe, ciepłe. Cena do negocjacji,
L: 5524 - 500 089 111
322834. 73 m2 idealna lokalizacja - 3-pokojowe
mieszkanie z niskim czynszem, wspólnym
ogródkiem, możliwością zrobienia kominka.
Nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Lic. 13225 - 603 491 335
322729. 74 m2 + ogród - mieszkanie 3 pokojowe, dodatkowo pomieszczenie gospodarcze
z możliwością adaptacji na pokój. Do mieszkania przynależą 2 piwnice, strych i ogród . cena
185 000 tys. nr lic. 5877 - 515 285 788
322836. 82 m2 Zabobrze 3 - Tylko 2800 zł./
m2, 3 pokojowe mieszkanie z dużą kuchniojadalnią oraz słonecznym dużym balkonem.
Możliwość powrotu do 4 pokoi z widną kuchnią
bez jadalni. Cena 230 tys. zł. Lic. 13225 - 603
491 335
320928. Dom 160 m2 - wolnostojący z garażem wybudowany w 2006 roku zamieszkały
do niewielkiego wykończenia nr lic. 5877
- 515 285 788
322150. Dom 171 m2 - przytulny dom - 171
m2, 5 pokoi z 2 antresolami, 2 łazienki, widna
kuchnia, duży garaż, bardzo wysoki standard,
piękny ogród, śliczny widok - lic. 10721 - 513
060 568
322704. Dom 1900 zł/m2 - szeregówka w
Jeleniej Górze, 3 pietra, 6 pokoi, 3 tarasy,
podpiwniczenie, ogród, ogrzewanie piecem
C.O - lic. 10491 - 513 059 468
321600. Dom 2800 zł./m2 - .5 sypialni, widna
kuchnia, widna łazienka z WC. Ogrzewanie
centralne. Powierzchnia działki 757 m2.
Garaż, pomieszczenie gospodarcze. Duży,
zadbany ogród lic. 10721 - 513 060 568
322157. Dom 350 tys. - ok. 120m2, wolnostojący garaż, działka własnościowa ok. 800
m2, 3 km od Cieplic, PELKOM 10750 - 501
181 875
321592. Dom dla Ciebie - mowy dom wolnostojący, 120m2, 2 sypialnie, bardzo duży
salon, widna kuchnia, łazienka z WC, garaż na
2 samochody, zadbana, ogrodzona działka o
pow. 906 m2 .lic.10721 - 513 060 568
321383. Dom o wielkim potencjale - Wolnostojący 245m2 wraz z wolnostojącym budynkiem
gospodarczym 76 m2, w okolicach Jeleniej
Góry - 608 476 183 i 608 021 872
321012. Dom Pasiecznik - nowy, parterowy
z użytkowym poddaszem, cena 490 tys. lic.
3454 - 693 539 967
321700. Dom w Kowarach - w stanie surowym
zamkniętym, 93 m2. Trzy kondygnacje, dach
przykryty deskami oraz papą. Blisko centrum,
NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
321704. Dom w Staniszowie - na działce 1200
m2. Gotowa do zamieszkania parterówka z
garażem. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
321660. Dom w Zachełmiu - o powierzchni
120 m2 na działce 757 m2. 5 pokoi, łazienka,
kuchnia. Obok domu jest garaż i komórka.
Piękny widok na Karkonosze. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443
321589. Domek 115 tys. zł. - położony na ładnej działce 4200 m z widokiem na góry i trasy
narciarskie. Domek oczywiście do remontu,
ale jest cały czas zamieszkały. Nieruchomości
Partner lic. zaw. 4917 - 604 508 308
322277. Domek wiejski - Z widokiem na
pasmo górskie 8 km od Świeradowa Zdroju
wiejski mały domek do remontu na działce
4200 m2. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 508 308

320982. Komfortowa parterówka - Cieplice
w bliskiej odległości Parku Zdrojowego Lic.
5877 - 500 122 446
320432. Lokale usługowe - na sprzedaż lub
do wynajęcia. Możliwość dostosowania wnętrz
pod klienta - 518 959 151
322597. Luksusowe 80 m2 - mieszkanie, pow.
użytkowej 71 m2, nowe 3 pokoje, pierwsze
piętro w budynku, na spokojnym osiedlu Jeleniej Góry. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
322211. Ładne na 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
322119. Mieszkanie -130 tys. 66 m2 mieszkanie w Wojanowie 4 pokoje stan - do
zamieszkania - 509 949 961
322685. Mieszkanie 2300 zł./m2 - 57,70 m2, 2
pokoje, duża kuchnia, łazienka osobno z WC,
przedpokój. Ogrzewanie gazowe. 2 piwnice o
łącznej powierzchni 7,80 m2. Czynsz 140 zł.
lic. 10721 - 513 060 568
321604. Mieszkanie 74 m2 - mieszkanie 3
pokojowe, kuchnia i łazienka (po remoncie) +
pomieszczenie gospodarcze z możliwością
adaptacji na pokój. Do mieszkania przynależą
2 piwnice, strych i ogród nr lic. 5877 Cena 185
tys. - 515 285 788
319611. Mieszkanie Oś. XX-lecia - 42 m2 trzecie piętro - Lic. 5877 - 515 285 788
321087. Mysłakowice - bardzo ładne, trzypokojowe mieszkanie, po kapitalnym remoncie,
w budynku czterorodzinnym N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854

322708. Hotele, pensjonaty! - Hotele, pensjonaty, agroturystyki. Karpacz, Szklarska Poręba
i okolice. Bardzo atrakcyjne ceny! Świetne
lokalizacje lic. 10721 - 603 863 296

Dom mieszkalny i budynek gospodarczy
- 72 m2 w Bożkowicach przy Ośrodku
Rajsko - 664 879 348

321548. Jeżów - dom - w stanie deweloperskim bardzo porządnie budowany 550000
Pelkom lic. zaw. 3454 - 693 539 967

Mieszkanie 2 pokojowe - 49 m2, pierwsze
piętro, ogród, dwie piwnice, Jelenia Góra
- ul. Wyczółkowskiego - cena 169 tys.
zł - 602 198 859

321030. Kawalerka Karpacz - dochodowe
mieszkanko w Karpaczu z balkonem w pełni
wyposażone, niskie koszty utrzymania, 159
tys., polecam lic. 9482 - 606 405 109

2 pokoje 120 tysięcy - mieszkanie dwupokojowe 39,8 m2, z balkonem (loggia) mieszczące
się na IV piętrze w bloku na Zabobrzu I.L:
5524 - 500 089 111
2 pokojowe apartament JG - bardzo ładne
mieszkanie blisko centrum Jeleniej Góry, po
generalnym remoncie, ładny aneks kuchenny,
dwie piwnice, mieszkanie w niewielkiej kamienicy postawionej na działce ok. 1400 m2 - lic.
3059 - 602 727 242
2 pokojowe na Karłowicza - 2 piętro, 47,5
m2, cena 137 tys. ABN Stępień, lic. nr 5627
- 508 240 823

Bliźniak w Wojcieszycach - 140 m2, działka
1225 m2, prawy segment już sprzedany,
polecam NM5877 - 500 122 447
Cieplice - 49 m2 na I piętrze 2 pokoje, atrakcyjna cena NM5877 - 500 122 447
Cieplice - mieszkanie 3-pokojowe, wysoki
parter, ogródek NM5877 - 500 122 447
Cieplice Orle - 2 pokojowe na 2 piętrze 40
m2 Lic. 5877 - 500 122 446
Czerwony Dworek - działka o wielkości
3406 m² na Czerwonym Dworku. Warunki
zabudowy na budowę domu jednorodzinnego,
piękny widok na Karkonosze cena 45 zł za
1 m² - możliwość zamiany na mieszkanie dzialka2010@hotmail.com

321629. Nowe mieszkania - nowe mieszkania w centrum, od 30,7 m2 do 34,9 m2;
2-pokojowe o powierzchniach od 56,5 m2
do 59,6 m2. Możliwe wynajęcie lokalu do
zamieszkania lub na działalność lic. 10491
– 502 390 728

3 pokojowe 63 m2 - I piętro. 200 tys. Kiepury
koło ZUS. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr
1740 - 503 021 047

Dom - bezpośrednio w cichej spokojnej okolicy z garażem i tarasem. Powierzchnia 180 m.
Okolice ulicy Morcinka - 509 398 374

3 pokojowe mieszkanie - w J. Górze 64 m2.
ll piętro, Zabobrze lll. Cena: 215 tys. zł. - 609
174 477

Dom - stan surowy - ciekawa lokalizacja 782 645 654

322725. Okazja w Ścięgnach - działka z
pięknym widokiem na Karkonosze i Śnieżkę.
Działka o powierzchni 900 m2, ewentualnie
może być 450 m2, w zależności od potrzeb.
W studium działka jest mieszkalno-usługowa
lic. 10721 - 603 863 296
322224. Osiedle Orle - 2 pokojowe 39 m2, 2
piętro. Lic. 5877 - 500 122 446
321451. Parter z ogrodem - mieszkanie 47
m2, 2 pokoje, czynsz 180, zadbany budynek,
własne c.o., nowe okna, mieszkanie do niewielkiego remontu (okolice Mała Poczta) Lic.
11965 - 509 949 961
322222. Piękna kawalerka - na Zabobrzu 2,
26 m2 po kapitalnym remoncie. Zabudowana
kuchnia, okna PCV, na podłogach panele oraz
terakota. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
321089. Przy ulicy Matejki - w ścisłym centrum, bardzo ładne dwupokojowe mieszkanie
73 m2, po kapitalnym remoncie N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854
321635. Przytulne 36 m2 - bardzo słoneczne,
36,14 m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, 2 piętro, ogrzewanie
miejskie lic.10491 - 513 059 468
322230. Przytulny domek - 7 letni w Piechowicach, 3 pokoje, 2 łazienki, garaż, 370 tys.
Pelkom lic. nr 9482 - 606 405 109

320993. Śliczna kawalerka - na Zabobrzu, 28
m2 w pełni wyposażona, niskie koszty utrzymania, Pelkom, lic. 9482 - 606 405 109

Mieszkanie własnościowe 35,20 m2, 2
pokojowe, kuchnia, przedpokój, łazienka
- Zabobrze I - lokal bez zadłużeń finansowych - 509 095 111

2 pokoje + ogród - mieszkanie 47 m2, Mała
Poczta parter z ogrodem cena 145 tys. do
negocjacji Lic. 11965 - 509 949 961

Atrakcyjnie położone - słoneczne mieszkanie w J-G. 50 m2 na 1p - 693 295 439

Dom - 180 m2 na zagospodarowanej i ogrodzonej działce do niewielkiego wykończenia
- 665 036 679

320949. Działki budowlane - w Wojanowie, w
sumie ponad 7000 m2 na sprzedaż. Dostęp
do mediów oraz drogi. Piękne widoki na Karkonosze, polecam i zapraszam do obejrzenia.
NŻ Lic. 8032 - 505 982 443

Działka w Jeżowie Sudeckim słoneczna,
z mediami, dobra lokalizacja, niedrogo 603 139 918

2 osobne mieszkania - 27 m2 i 36 m2 do
remontu za 94000 w Maciejowej Nieruchomości Siofer lic. 12470 - 669 714 707

Atrakcyjne, Zabobrze 3 - mieszkanie na
I piętrze, 70 m2, wygodne i ciepłe, osoba odp.
zaw. D. Banaszak lic. 10171. Więcej informacji: Andrzej Pabich - 508 240 827

3 pokojowe 47 m2 - Zabobrze 135 tys. zł.
Okazja. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr
1740 - 503 021 047

322624. Słoneczne bardzo - ładne mieszkanie
w okolicach Małej Poczty 92 m2 po kapitalnym
remoncie na pierwszym piętrze z ogrodem N.Ż
Lic. 8032 - 509 156 552

322165. Hotel w Szklarskiej Porębie - 3560
m2, 68 pokoi, 135 miejsc noclegowych,
restauracja na 120 osób, siłownia, sauna.
Powierzchnia działki 20881 m2. Nowa cena
- lic. 10721 - 603 863 296

2 działki w Karpaczu - budowlane w pobliżu
„Western City” każda 500 m2 - warunki zabudowy, widok na Śnieżkę cena 1 działki 85000
zł lub dwóch 160 000 zł - możliwość zamiany
na mieszkanie - dzialka2010@hotmail.com

86 m2 rozkładowe - 1 go Maja, centrum, Jelenia Góra, 4 pokoje, 3 piętro do częściowego
remontu. Okna PCV, ogrzewanie piec gazowy.
Cena 240000 do negocjacji - 501 531 571

321397. Nowe mieszkania Cieplice - dla
wymagających, przy powstających Termach
Cieplickich obok Biedronki „Pod Koroną”
ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany,
ogródki, balkony, parki, 7 okien w mieszkaniu!
Od dewelopera - info@dom-pol.com

320903. Działka Wojcieszyce - ok. 2000 m2, z
widokiem na Karkonosze, wśród zabudowań
domków jednorodzinnych, cena do uzgodnienia, bez pośredników - 501 181 875

322739. Hotel w Karpaczu - 1618 m2,
budynek 3-kondygnacyjny, 28 pokoi 1, 2, 3 i
4 - osobowych z łazienkami, Restauracja na
130 osób, drink bar, sala dancingowa oraz sala
bilardowa lic. 10491 - 502 390 728

155 tys. po remoncie - (2700 zł/m2) Mieszkanie dwupokojowe (57 m2) w centrum
Jeleniej Góry po remoncie. Dwa duże pokoje,
ogrzewanie wliczone w czynsz: 260 zł. L:
5524 - 500 089 111

85 000 zł za 1503 m2 - działki budowlanej, w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem do mediów,
dobry dojazd drogą asfaltową. Możliwa negocjacja ceny. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752

Dom - 150 tys. - Sprzedam dom na wsi 5
pokoi, działka 1900m, dom wymaga remontu,
chociaż można mieszkać, c.o, nowe okna,
szczelne pokrycie dachu. Do adaptacji strych
i pomieszczenia gospodarcze Lic. 11965 509 949 961

322707. Rezydencja w lesie - z XV w.
odrestaurowana w 2006 roku w okolicach
Jawora. Powierzchnia 560 m2, działka 8 ha.
Cena 1350 tys. zł. Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 869 172

321351. Grunty rolne - 8,36 ha koło Świerzawy, Dwa prostokątne kawałki, doskonałe
także na pszenicę. Wszystkie dopłaty z
dodatkiem górskim. Bez pośrednictwa - 501
736 644

139 tys. dwa pokoje 47,5 m2 - 2 piętro, z balkonem, Zabobrze ul Karłowicza 19. Sprzeda
bezpośrednio właściciel - 601 954 165

82 m2 Sygietyńskiego - obecnie 3 pokojowe
mieszkanie z dużą kuchnio-jadalnią, ze słonecznym balkonem przypominającym taras z
widokiem na Karkonosze, możliwość powrotu
do układu 4 pokoi. Lic. 13225 - 603 491 335

2 pokojowe z ogrodem - mieszkanie na parterze z ogrodem w kamienicy. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie wszystko nowe. Jeldom
lic. 3059 - 666 830 830

322714. Na Konopnickiej - nowe mieszkania w
centrum, od 30,7 m2 do 34,9 m2; 2 pokojowe
o powierzchniach od 56,5 m2 do 59,6 m2.Możliwe wynajęcie lokalu do zamieszkania lub na
działalność lic. 10491 - 502 390 728

321968. Działka w Cieplicach - budowlana, w
pełni uzbrojona, nieopodal Słonecznej Doliny,
piękne widoki, wygodny dojazd, doskonała
promocyjna cena. mail osiedlecieplice@vltpolska.pl - osiedlecieplice@vlt-polska.pl

322159. Ekskluzywny dom w Cieplicach, 250
m2, 8 pokoi, 2 łazienki, garaż, wentylacja z
odzyskiem ciepła, centralny odkurzacz i inne,
bardzo wysoki standard, powierzchnia działki
1220 m2 lic. 10491 - 513 059 468

130 000 zł za 40 m2 - mieszkanie dwupokojowe, na czwartym piętrze w bloku na
osiedlu Orle, w Cieplicach. NŻ Lic 8032 - 667
219 752

3 pokojowe Zabobrze 3 - 225 tys. - Ładne trzy
pokoje na 5 piętrze, 430 zł. czynsz z ogrzewaniem i ciepłą wodą, deski sosnowe, okna
PCV, kafle. lic. 3059 - 602 727 242
3 pokojowe Zabobrze III - 185 000 tys. Nr lic.
5877 - 515 285 788
38 m2 Kiepury 137000 zł. - ładne, na 4 piętrze,
250 zł czynsz, sypialnia, salonik z aneksem
kuchennym. lic. 3059 - 602 727 242
38 m2, 2 piętro - mieszkanie na Zabobrzu I,
118 tys zł licencja 5124 - 601 551 213
4 pokoje na Zabobrzu II - 70 m2. Zadbane z
widokiem na góry. Winda, po termomodernizacji. Szafy typu Komandor - 504 230 162
4 pokojowe - komfortowe, na II piętrze 63m2,
atrakcyjna cena, osoba odp. zaw. D. Banaszak
lic.10171, więcej info. Andrzej Pabich - 508
240 827
4 pokojowe 230 tys. - bardzo ładne mieszkanie
w kamienicy z niskim czynszem, cicha okolica, ale niedaleko od centrum. 82 m2 - pow.
całkowitej, zabudowa kuchenna w cenie. lic,
3059 - 602 727 242
49 m2-125 tys. - na pierwszym piętrze w
Cieplicach nr lic. 5877 - 515 285 788
52 m2 - 2 pokojowe mieszkanie po remoncie. II
piętro. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
52 m2 centrum - mieszkanie dwupokojowe na
drugim piętrze, własne ogrzewanie gazowe,
niski czynsz, atrakcyjna cena lic. 5524 - 662
112 344
52 m2 z ogródkiem - mieszkanie niedaleko
centrum Jeleniej Góry, l.5524 - 662 112 344
54 m2 na Zabobrzu - II, 3-pokojowe, duży
balkon, własnościowe, bezczynszowe, rozkładowe, piękne widoki, bardzo dobra lokalizacja.
Atrakcyjna cena - 502 784 697
54 m2 w centrum - w nowej kamienicy
położone na drugim piętrze, mieszkanie
wykończone. Cena 215 tys. zł. Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 869 172

321603. Śliczne, małe, tanie - mieszkanko
dwupokojowe na IV piętrze w bloku na Zabobrzu II. Po remoncie, niski czynsz - 160 zł./
msc. Cena 145 tys., L:5524 - 500 089 111

57 m2 - 2-pokojowe, po remoncie, wysoki
parter Jeldom 3059 - 600 434 800

321091. Trzypokojowe - przy Bramie Wojanowskiej, doskonałe na biura lub kancelarię
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

57 m2 po remoncie 155 tys. - mieszkanie
dwupokojowe (57 m2) w centrum Jeleniej
Góry kamienica i mieszkanie po remoncie!
Dwa duże pokoje, ogrzewanie wliczone w
czynsz: 260 zł. L: 5524 - 500 089 111

322293. Trzypokojowe k/ Zus - mieszkanie
położone na trzecim piętrze z ładnym 25 m
pokojem dziennym z wyjściem na balkon. Do
mieszkania przynależy miejsce parkingowe
przy bloku. Nieruchomości Partner Lic. zaw.
4917 - 604 508 308
320908. Willa ok. Morcinka - wolnostojąca 160
m2, działka 600 m2, po kapitalnym remoncie,
ładna okolica, Pelkom lic. zaw. 10750 - 501
181 875
322227. Willa w Cieplicach - piękna przedwojenna willa, 6 pokoi 175 m2, działki 850 m Lic.
5877 - 500 122 446

57 m2 + ogród - na parterze nr lic. 5877 - 515
285 788

60 m2 na I piętrze - 2 pokojowe mieszkanie
w 5-cio rodzinnym budynku, ładne i zadbane,
wspólny ogródek, możliwość najmu garażu,
bardzo spokojne miejsce a zarazem 10
minut spacerem od 1-go Maja. Lic. 13225 603 491 335
62 m2 Zabobrze 3 - bardzo ładne - 200 000
tys nr lic. 5877 - 515 285 788
63 m2 Kiepury - ładne trzypokojowe mieszkanie, czynsz 230 zł, Lic. 5524 - 662 112 344

322192. XX-lecia 42 m2 - mieszkanie w bloku
czteropiętrowym - 515 285 788

63 m2 Zabobrze 3 - sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie na 4 piętrze. Jeldom lic. 3059 600 434 800

322223. Zabobrze 2 - 4 pokojowe 70 m2 z
dwoma balkonami cena do negocjacji Lic.
5877 - 500 122 446

65 m2 w Cieplicach - 3 pokojowe 150 tys. zł.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

320431. Zielone tarasy - nowe osiedle domów
wielorodzinnych w Cieplicach. Mieszkania
dwu i trzypokojowe. 47-69 m2. TOMPOL
SC - 518 959 151
100 m2 w ścisłym centrum - pod działalność
gospodarczą, Armii Krajowej, I piętro - 608
32 23 80

70 m2 Zabobrze 3 - na pierwszym piętrze
w bloku czteropiętrowym nr lic. 5877 - 515
285 788
73 m2 idealna lokalizacja - 3-pokojowe
mieszkanie w Jeleniej Górze, duże i ustawne
pokoje, niski czynsz, wspólny ogródek, możliwość zrobienia kominka i małego tarasu. Lic.
13225 - 603 491 335

Dom - w uzdrowiskowej części Jeleniej
Góry w spokojnej dzielnicy. NK 1740 - 509
994 541
Dom 159 tys. zł. - 15 km od Jeleniej Góry, stan
surowy zamknięty, powierzchnia użytkowa
150 m2, bez pośredników - 696 421 853
Dom 350 000 zł - Sprzedam dom 3 km od JG,
posadowiony na działce 757 m2 z garażem
wolnostojącym. Cena 350 000 zł. Pelkom nr
lic. 10750 - 691 210 677
Dom 450 tyś zł - dom w Mysłakowicach, 200
m2 na działce o pow. 1200 m2 nieruchomości
Atrium licencja 5124 - 601 551 213
Dom 99 tys. - przytulny, mały dom w Jeżowie Sudeckim przy Polnej 11. Wymagający
remontu, z własnym ogródkiem, blisko Zabobrza. lic. 9549 - 501 736 644
Dom Cieplice - dom (240 m2)w zabudowie
bliźniaczej na Osiedlu Widok posadowiony
na działce 500 m2. Pelkom nr lic. 10750 691 210 677
Dom do remontu - wolnostojący, działka
400 m2, w atrakcyjnym miejscu Jeżowa
Sudeckiego, osoba odp. zaw. D. Banaszak
lic. 10171. Więcej informacji: Andrzej Pabich
- 508 240 827
Dom Leśne Zacisze - bardzo atrakcyjny,
nowy dom wolnostojący z widokiem na pasmo
Karkonoszy. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 869 172
Dom mieszkalno - usługowy - do remontu
250 m2 1600 zł. m2 na działce 728 m2 w
centrum Jeleniej Góry - Pośrednikom dziękuję
- 691 800 131
Dom Podgórzyn - zadbany dom blisko JG o
pow. 120 m2 na działce 575 m2 - 350 000 zł.
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
Dom przy Wrocławskiej - do remontu na
działce 3620 m2 - 695 981 315
Dom w Jeżowie Sudeckim - do remontu,
dobra lokalizacja, piękne widoki, osoba odp.
zaw. D.Banaszak lic. 10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
Dom w Komarnie - 5 km od Jeleniej Góry.
Dom w stanie surowym otwartym z dachem,
działka o pow. 1011 m2, cena 260.000 zł do
negocjacji. lic. 5524 - 503 111 466
Dom w Podgórzynie - ok. 130 m2 i garaż,
działka 800 m, cena do uzgodnienia - 500
183 195
Duża kawalerka - bardzo słoneczna o
powierzchni 29 m2, Zabobrze III, balkon od
strony południowej, podłogi panele, czynsz
226 zł/m-c, cena do uzgodnienia lic..2400 669 620 071
Dwupokojowe 36 m2 - Zabobrze Różyckiego cena 135 tys. - 887 979 391
Dwupokojowe 47 m2 - w Kostrzycy na
pierwszym piętrze. Cena 70.000 zł. Nieruchomości Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
Dwupokojowe z ogródkiem - mieszkanie
dwupokojowe, na parterze, okolice Małej
poczty, 46 m2, 145 tys. zł. Nieruchomości
Atrium licencja 5124 - 601 551 213
Dwupokojowe Zabobrze I - 37 m2, atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662 112 344
Dziaka budowlana - ładnie położona widokowa działka tylko 65000 zł, lic. 5524 - 662
112 344
Działka 85 000 zł - budowlana 1503
m2, w Jeżowie Sudeckim, przy drodze na
Siedlęcin. Pilna sprzedaż. Bez pośredników
- 607 106 100
Działka budowlana - w Karpnikach - 0,1108
HA - 792 489 995

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

DZIAŁKA pod zabudowę - mieszkalno - usługową 1600 m2/własność, centrum Jeleniej
GÓRY sprzedam. Pośrednikom dziękuję
- 691 800 131
DZIAŁKI budowlane - 1463 m2 lub 1395 m2 w
Ścięgnach/k. Karpacza - 692 496 481
DZIAŁKI budowlane - w Podgórzynie. Atrakcyjna cena i lokalizacja. Bez pośredników
- 664 363 664

GARAŻ w Mysłakowicach - przy ulicy Włókniarzy. Cena 20 tys. zł (do negocjacji) - 792
236 047
GRUNTY budowlane - atrakcyjne działki
budowlane w okolicach Jeleniej Góry. ABN
Stępień Roksanes Żukowski lic. 7867 - 508
240 831

KAWALERKA Zabobrze 1 - cena 95 tys. 607 049 474

DZIAŁKI pod zabudowę - jednorodzinna,
atrakcyjna lokalizacja, widok na Śnieżkę i Karkonosze przy trasie Jelenia Góra-Sosnówka.
35 zł. 1m kwadratowy - 501 297 092

GRUNTY rolne - na Osiedlu Czarne 3 Ha,10
zł./m2 - 693 539 967

KIOSK na targowisku Zabobrze - cena do
uzgodnienia - 509 628 387

DZIAŁKI w Jeżowie - Sudeckim, różne wielkości i lokalizacje, od 56 zł. za m2 z dostępem do
mediów. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752

GRUNTY Staniszów - działki pod zabudowę
- 30 zł m2, lic.6692 - 693 539 963

KOMFORTOWA kawalerka - Zabobrze Pelkom lic. zaw. 3454 - 693 539 967

JEŻÓW - nowy dom - tylko 520.000 zł. Pelkom
lic. zaw. 3454 - 693 539 967

KOMFORTOWE M3 - (53 m2) na Leśnym
Zaciszu, garaż, w czynszu C.O i woda (bez
limitu), zabudowana kuchnia z nowym AGD,
nowe okna. - 607 232 664

GARAŻ ul: Wyspiańskiego - (murowany-bezpośrednio od ulicy) - 661 029 447

KAMIENICA w Mińsku - kamienica 277 m2 za
jedyne 1516 zł./m2 - Więcej informacji Karolina
Misiewicz - Os. odp. zaw. Marek Stępień lic.
12181 - 514 600 105
KAWALERKA - bardzo ładna, słoneczna (26
m2 na Zabobrzu). Proszę dzwonić po 16-stej
- 691 700 041
KAWALERKA blisko centrum - z balkonem
36 m2 NK 1740 - 509 994 541

- 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
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INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA
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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!

KOMFORTOWE w Miłkowie - 90 m2, na I
piętrze, własne ogrzewanie, garaż i ogródek
z grillem, osoba odp. zaw. D. Banaszak lic.
10171, więcej info. Andrzej Pabich - 508
240 827
LOKAL 50 m2 - w centrum Jeleniej Góry 883 418 801
ŁADNA działka - Staniszów, pozwolenie
na budowę 2 domów, 1825 m2, możliwość
podziału, cena 160000, lic. 4566 - 695 384
914
ŁADNE mieszkanie - po remoncie 2 pokojowe
w kamienicy o powierzchni 58 m2 na III piętrze,
blisko centrum, bardzo dobry standard, elegancka klatka schodowa, czynsz 120 zł/m-c
lic. 2400 - 669 620 071
M2 w Cieplicach - 2 pokojowe okolice Parku,
cicha spokojna okolica 160.000 zł. ABN
Nieruchomości Stępień Licencja 10171 - 514
600 101
M2 w Kostrzycy 70,000 - mieszkanie 2
pokojowe 46,40 m2 do remontu 70,000 zł
ABN Nieruchomości Stępień Licencja 10171
- 514 600 101
M3 na 1 piętrze - przestronne, słoneczne
mieszkanie na 1 piętrze o pow. 65 m2 z balkonem i piwnicą, okolice Wzgórza Kościuszki
- lic. 5524 - 503 111 466
M3 na Karłowicza - przestronne, słoneczne
63 m2 na 1 piętrze, z balkonem, garderobą
i piwnicą. Wymieniona instalacja grzewcza,
nowy junkers i okna. Blok po termomodernizacji - lic. 5524 - 503 111 466
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izotech_jgora.republika.pl

KAWALERKA Cieplice - z balkonem nowy
budynek - 660 866 033

GRUNTY rolne - Łomnica, 7 zł. m2, Pelkom
lic. 6692 - 693 539 963

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

510 193 501

KAWALERKA centrum JG - bardzo ładna
kawalerka w centrum Jeleniej Góry, niski
czynsz, w cenie pozostaje zabudowa
kuchenna oraz pakowna szafa typu komandor
89 tys. lic. 3059 - 602 727 242

M3 w Kowarach 119.000 zł. - 3 pokojowe
119,000zł ABN Nieruchomości Stępień Licencja 10171 - 514 600 101
M3 Zabobrze - Ładne mieszkanie na Zabobrzu 67 m2 za 220000 zł. Polecam Karolina
Misiewicz – os. odp. zaw. Marek Stępień lic.
12181 - 514 600 105
MAŁY domek - w Mysłakowicach 122 m2 w
stanie surowym zadaszonym, z garażem 30
m2, na działce 1320 m2 z widokami na góry N.Żebrowscy Lic 8032 - 509 156 552
MAŁY domek - w Podgórkach ok. 100m 2 z
działką N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552
MAŁY pensjonat - w Karpaczu, przygotowany
na 14 miejsc noclegowych w pięciu pokojach
2, 3, 4-osobowych z łazienkami. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
MIESZKANIE - 3 pokojowe na parterze o
powierzchni 50 m2, po remoncie, blok ocieplony, klatka schodowa zadbana, podwórze
ogrodzone, czynsz 300 zł/m-c, 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, przystępna cena, Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
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MIESZKANIE - funkcjonalne po remoncie
3-pokojowe o powierzchni 82,13 m2 w
budynku IV-piętrowym wielorodzinnym,
ścisłe centrum, czynsz niewysoki, cena do
uzgodnienia. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE - na II-piętrze 2 pokojowe o
powierzchni 51,40 m2, w bloku wielorodzinnym, przyjazna okolica, cena do uzgodnienia.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE - po remoncie 2 pokojowe o
powierzchni 47,55 m2, słoneczne, kuchnia
- aneks, czynsz 270 zł/m-c, blok IV-piętrowy,
Zabobrze I cena do uzgodnienia. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
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 w budynku wielorodzinnym,
mieszkanie rozkładowe, może być na działalność gospodarczą. N. Szymkiewicz lic.2400
- 669 620 071
MIESZKANIE - w centrum Jeleniej Góry 3
pokojowe o powierzchni 71 m2, na II-piętrze
kamienicy, rozkładowe, wymaga niewielkiego
remontu, czynsz 220 zł./m-c, atrakcyjna cena
- lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 - pokojowe - na II-piętrze o
powierzchni 36,14 m2 w bloku IV-piętrowym,
budynek docieplony, klatka schodowa
zadbana, czynsz 315 zł./m-c, dobra lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 48 m2 na I piętrze.
130 tys. Lic. 7453 - 601 869 663
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu III o
powierzchni 38 m2 na IV-piętrze, środkowe,
ciepłe, bardzo słoneczne, duży balkon,
szeroka zadbana klatka schodowa, czynsz
250 zł/m-c, wspólnota mieszkaniowa lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - przestronne o
powierzchni 53,10 m2, duży balkon, dobry
standard mieszkania i klatki schodowej na
Zabobrzu III, czynsz 200 zł/m-c, cena do
uzgodnienia. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
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 - po remoncie, cena
do uzgodnienia - 609 047 574
MIESZKANIE 32 m2 - 2 pokoje + łazienka +
kuchnia + piwnica 5 m2 czynsz 50 zł. Stare
budownictwo na piec kaflowy nowy. Ul.
Kasprowicza - 792 016 454
MIESZKANIE blisko centrum - 36 m2 NK
1740 - 509 994 541
MIESZKANIE dwupokojowe - 47 m2 za 138
tys. Lic. 5524 - 500 089 111
MIESZKANIE dwupoziomowe - w Cieplicach
obok parku - 82 m2, 3 pokoje. Cena 204000
do remontu Nieruchomości Siofer lic. 12470
- 669 714 707
MIESZKANIE na działalność - Mieszkanie
na działalność blisko centrum 40 m2 NK
1740 - 509 994 541
MIESZKANIE na wsi z ogródkiem - 69 m2,
3 pokoje bez czynszu za 150 tys. - 603
126 622

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
IA
N
E
Z
OGŁOS

5

zł
+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

22 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

Mieszkanie w centrum JG - bez pośredników - 601 566 298
Mieszkanie w Cieplicach - ładne mieszkanko 39 m2, przystępna cena 133000,
spokojna okolica info1@eurodom.jgora.pl
- lic.4566 - 695 384 914
Mieszkanie w Karpaczu Górnym - 45m2
za 185 tys. przy głównej ulicy z oddzielnym
wejściem - 502 142 220
Mieszkanie w Kowarach - w budynku
czterorodzinnym 62.58 m2 trzy pokojowe spokojna okolica 185 tys. do negocjacji - 600
261 937
Mieszkanie w Łomnicy 63 m2 - 145 tys. bez
pośredników - 781 192 248
Miłków komfortowy dom - na ładnie zagospodarowanej działce 660000 zł. Pelkom lic.
zaw. 3454 - 693 539 967
Miłków obok Karpacza - nowy komfortowy
dom Pelkom lic. zaw.3454 - 693 539 967
Nowe mieszkanie - nowe na Zabobrzu, 2
pokoje, pierwsze piętro z balkonem, cena 184
tys., Pelkom Lic. nr 9482 - 606 405 109
Okazja, Cieplice - tylko niecałe 1900 za m2,
parter domu z dużą piwnicą oraz ogrodem,
spokojna dzielnica Cieplic, tylko 170000, bez
czynszu, lic. 4566 - 695 384 914
Park Sudecki – 2 pokojowe 34 m2 na II
piętrze, polecam NM5877 - 500 122 447
Park Sudecki - luksusowe mieszkanie Salon
z aneksem plus dwie sypialnie Lic. 5877 - 500
122 446
Park Sudecki - luksusowo wykończone i
wyposażone mieszkanie 71 m2, położone na
pierwszym piętrze atrakcyjnej kamienicy. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 869 172
Pięknie położony dom - w Wojcieszycach do
kapitalnego remontu, 200 tys. do negocjacji.
Lic. 8151 - 600 258 703
Pilnie 3 pokoje Zabobrze 3 - bardzo ładne
3 pokojowe mieszkanie na V piętrze z windą.
Piękny widok - Jeldom lic. 3059 - 666 830
830
Pod Łysą Górą - w Dziwiszowie 8300 m2 pod
parking, gastronomie itp. - 695 981 315
Prosperujące solarium - w centrum pilnie - 663 860 006
Słoneczne ciepłe - mieszkanie 82 m2,
czteropokojowe rozkładowe. Blisko centrum
N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
Słoneczne i ciepłe - mieszkanie dwupokojowe 36 m2 na drugim piętrze z balkonem,
na Zabobrzu I. Cena 136.000 zł. N.Żebrowscy
Lic. 8032. - 509 156 552
Sprzedam lub zamienię - na większe
mieszkanie własnościowe 2 pokojowe (37
m2 po podłodze) + ogródek, 2 piętro, niski
czynsz - 722 065 514
Super kawalerka 90 tys. - bardzo ładna
kawalerka, po remoncie, niski czynsz. Serdecznie polecam. Lic. 3059 - 602 727 242
Szklarska 87 zł./m2 - widokowa działka
budowlana, o pow. 1942 m2, cena 170 tys. zł,
87 zł/m2 Pelkom lic. 10750 - 501 181 875
Tania działka - 5900 m2 w Kopańcu, część
działki ok. 2500 m2 znajduje się na terenie
częściowo zabudowanych terenów zainwestowania wiejskiego. Nieruchomości Partner
lic. 4917 - 604 869 172
Tania kawalerka - środkowa, zadbana o
powierzchni 26,40 m2 w bloku IV-piętrowym,
słoneczna, blisko Placu Ratuszowego, doskonała lokalizacja, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - 3 pokojowe o powierzchni
59,10 m2 na III-piętrze w bloku, wymaga
remontu, słoneczne z balkonem, niski czynsz,
atrakcyjna cena - lic.2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - bardzo słoneczne
2-pokojowe o powierzchni 48 m2, środkowe,
balkon od południa, czynsz niewysoki, na
Zabobrzu, atrakcyjna cena - lic. 2400 - 669
620 071
Tanie mieszkanie - przestronne 2 pokojowe,
zadbane o powierzchni 52,50 m2, na II-piętrze
w budynku wielorodzinnym, blisko centrum,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - w okolicy Placu Ratuszowego 2-pokojowe o powierzchni 35 m2
na I-piętrze bloku, czynsz 172 zł/m-c, balkon,
atrakcyjna cena lic. 2400 - 669 620 071
Trzypokojowe Kiepury - 63 m2 ul.
Kiepury trzypokojowe mieszkanie w okolicach Zusu, drugie piętro czynsz tylko 230
zł, spółdzielnia Związkowiec, lic. 5524 - 662
112 344
W Dziwiszowie 6000 m2 - W Dziwiszowie
6000 m2 - 695 981 315

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

Mieszkanie na Zabobrzu III - 3 pokoje, I
piętro NK 1740 - 501 090 928
Mieszkanie na Zabobrzu III - 63 m2 NK
1740 - 509 994 541

Mieszkanie pod biuro - w ścisłym centrum
100 m2, 3 pokoje, I piętro świetnie nadające
się pod działalność gospodarczą typu biuro ,
gabinet . Lokal w bardzo dobrym stanie technicznym. Jeldom lic. 3059 - 666 830 830

Widokowa działka - ładna działka budowlana, atrakcyjna cena, l. 5524 - 662 112 344
Zabobrze - 2-pokojowe na II piętrze polecam NM 5877 - 500 122 447
Zabobrze 3 - bardzo ładne 2-pokojowe
NM5877 - 500 122 447
Zabobrze 4 pokojowe - 70 m dwa balkony
szafy komandor cena do uzgodnienia - Lic.
5877 - 500 122 446
Zachełmie komfortowy - mały domek z
pełnym wyposażeniem 590 000 zł. Pelkom
lic. zaw. 3454 - 693 539 967

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

Pokój do wynajęcia w Sobieszowie używalność kuchni, łazienki - oddzielne
wejście - 660 509 720
Pokój parze pracującej lub 1 osobie - używalność kuchni i łazienki - 075 64 27 017
Kawalerka - Kowary 550 zł + kaucja - 075
61 33 635, 698 815 788
Mieszkanie dwupokojowe z miejscem
parkingowym w spokojnej dzielnicy Cieplic
800 zł + kaucja, liczniki - 502 351 405
Pawilon 90 m2 Jelenia Góra - 601 163
973
Lokal 25 m2 - idealny na biuro, zakład
fryzjerski, centrum Cieplic - 792 203 286
Pół domu na wsi - tanio - 665 733 268
Mieszkanie 4 pokojowe - tanio - 665
733 268
Piwnica 28 m2 bez okien, centrum - Pl.
Wyszyńskiego 46 Jelenia Góra - 500 zł 601 346 774
2 pokojowe - umeblowane AGD ul. Złotnicza od kwietnia 850 zł. plus liczniki - 725
123 513
2 pokojowe 115000 zł. - mieszkanie dwupokojowe, do odświeżenia, w kamienicy, niski
czynsz, niska cena. lic. 3059 - 602 727 242
2 pokojowe 1 go Maja - 50 m2 mieszkanie
w centrum Jeleniej Góry po kapitalnym
remoncie. Cena 800 zł. + licznik + kaucja 695 898 335
2 pokojowe ładne - duże, wyposażona kuchnia, 980 zł. + liczniki - 607 785 776
2,3 pokojowe Karpacz - mieszkania 2,3
pokojowe w centrum Karpacza 800zł + liczniki
ABN Nieruchomości Stępień Licencja 10171
- 514 600 101

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania
połowa lub w całości. Sprzedaż w stanie
surowym zamkniętym z mozliwością domówienia warunków dokończenia inwestycji.
Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.
pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/
m4098d8c147f1b Niezwykle interesująca
lokalizacja w miejscowości Piastów, będącej
częścią Piechowic. Zapewnia łatwy dojazd
do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji
miejskiej 70 metrów. Wygodny dojazd, urokliwa , spokojna okolica z pięknym widokiem
na góry. Doprowadzony prąd, woda z własnej studni. Dom w pełni podpiwniczony, z
garażem. Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół budynku. Zapraszam
do obejrzenia. DOSKONAŁA CENA 355tyś
kontakt: 0505 074 854
Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w trakcie remontu na działce 2000m2 w
bardzo dobrej lokalizacji.Na parterze częsci
mieszkalnej są dwa pokoje , kuchnia , pomieszczenie gospodarcze , duża łazienka
i korytarz. Na I piętrze są dwa pokoje ,
korytarz i pomieszczenia do adaptacji na
cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną
jest także strych. Część gospodarcza - jest
możliwość zrobienia dużego garażu, oraz
na piętrze możliwość adaptacji na cele
mieszkalne.W budynku jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje
elektryczne i siła , instalacja wody , hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe.
Teren cały jest zdrenowany , dach po częściowej przekładce. Największym walorem
tej oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalność pomieszczeń. Cena 350tyś.
Kontakt 0505 074 854

3 pokoje - Zabobrze II, częściowo umeblowane, atrakcyjny wygląd, dobra cena, osoba
odp. zaw. D. Banaszak lic. 10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
3 pokoje Zabobrze - po remoncie, ciepłe i słoneczne, bez mebli pokojowych oraz lodówki i
pralki 1000 + liczniki + kaucja - 604 300 638
3 pokojowe Karpacz - umeblowane, AGD,
RTV, naczynia, urządzenia gospodarcze 1200 zł. + prąd woda - 502 045 638
Atrakcyjny lokal użytkowy - w centrum
Jeleniej Góry - 603 347 415
Dla firm - nowy dom blisko centrum komfortowy, umeblowany i wyposażony od zaraz N.Ż
Lic. 8032 - 509 156 552

to 179tyś. Kontakt 0505 074 854

Dla firmy - mieszkanie (dom) 100 m2 - 5 min
do centrum - 605 063 176
Dla firmy komfortowy - dom w zabudowie
szeregowej umeblowany i wyposażony w
pobliżu centrum N.Żebrowscy Lic 8032 - 509
156 552
Dom w Piechowicach - salon, 4 pokoje,
kuchnia, 2 łazienki, pralnia. Najchętniej firmie
- 605 959 510
Duży garaż - na dwa samochody z zapleczem sanitarnym na ulicy Ogińskiego w
Jeleniej Górze - 601 271 291
Dwa mieszkania - w Cieplicach - nowe 50
m2 - 601 793 260
Dwupokojowe 49 m2 - na Zabobrzu
II komfortowe, umeblowane i wyposażone
z balkonem oraz miejscem parkingowym
N.Żebrowscy Lic. 8032 - 509 156 552
Dwupoziomowe komfortowe - mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 70 m2
w Parku Sudeckim - cena 1350 zł. + opłaty
- 660 431 867
Hala 1000 m2 - hala magazynowa z komorą
chłodniczą + 400 m zadaszonej wiaty +
pomieszczenia biurowe i socjalne. Jeldom lic.
3059 - 666 830 830
Hala biurowo-magazynowa - o powierzchni
łącznej 1500 m2. Bardzo dobra lokalizacja,
duża funkcjonalność. Idealne miejsce na
hurtownie, magazyn bądź produkcję. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443
Hale, powierzchnie magazynowe - atrakcyjne ceny - 607 328 088
Jelenia Góra Zabobrze III - mieszkanie 53
m2 - 601 789 242
Karpacz mała kawalerka - 450 zł. z czynszem. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr
1740 - 503 021 047
Kawalerka Pl. Ratuszowy - 1. piętro,
wysoki standard, umeblowana, 650 zł.
+ czynsz + media, kaucja 1.500 zł., od
01.04.2010, właściciel - 502 377 461
Kawalerka ul Złotnicza - 38 m2, częściowo
umeblowana, 1000 zł plus media, kaucja
licencja 5124 nieruchomości Atrium - 601
551 213
Kawalerka, 36 m2 III p - z balkonem w
Mysłakowicach - 508 506 009
Kiepury 2 pokojowe - komfortowe, wyposażone, umeblowane 1200 z czynszem.
Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503
021 047
Kosmetyczka - wydzierżawię stanowisko
Karpacz - 693 315 439
Kowary 90 m2 dwupoziomowe - super
mieszkanie dwupoziomowe 4 pokoje, 2
łazienki. Jeldom lic. 3059 - 666 830 830
Lokal - po kapitalnym remoncie 73 m2 - 3
pomieszczenia ul. Klonowica, cena 3500 zł +
VAT - 668 264 595
Lokal - w centrum Jeleniej Góry, 20 m2 z
witryną, cena 2500 netto - 693 963 962

			

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

LOKAL 90 m2 - do remontu nie daleko centrum, parking - 506 094 004

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

POKÓJ w Karpaczu i mieszkanie w okolicy
- 695 996 561

MIESZKANIE - 50 m, 3 pokoje, na podobne
spłacę zadłużenie - 664 456 262

LOKAL po kapitalnym remoncie - 73 m 2, 3
pomieszczenia ul. Klonowica, cena 3500 zł. +
VAT - 781 959 641

MIESZKANIE głownie dla studentów - w
spokojnej willowej dzielnicy NK 1740 - 501
090 928

POKÓJ z kuchnią 600 zł - plus media, plus
kaucja - 509 996 394

MIESZKANIE własnościowe - 2 pokojowe
46 m2 na większe Miłkowie lub okolicy - 725
432 512

LOKAL użytkowy - w Jeleniej Górze 50 m2
przy ulicy 1-go Maja. Cena 1500 zł. N.Ż Lic.
8032 - 509 156 552

MIESZKANIE w centrum - kawalerka usytuowana na 1 piętrze z balkonem, piwnicą. Bardzo zadbane, umeblowane, po remoncie. Do
wynajęcia od zaraz. lic. 5524 - 503 111 466

LOKALE na biura - przy Wolności, wszystkie
media, ochrona, parking dla klientów, osoba
odp. zaw. D. Banaszak lic. 10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
LOKALE przy ul. Wolności na biura - ochrona
budynku, dobra cena, osoba odp. zaw. D.Banaszak lic.10171, więcej informacji: Andrzej
Pabich - 508 240 827
ŁADNY pokój na Zabobrzu - z Internetem.
Blisko sklepy i autobusy - 605 383 837
MAGAZYN 55 m2 - z bramą wjazdową - cena
255 netto - 516 200 030
MIESZKANIE - 2 pokojowe - łazienka, aneks
kuchenny, teren zielony, parking, blisko sklepy
i przystanek - 800 zł + liczniki od zaraz - 606
457 745
MIESZKANIE - 3 pokojowe - łazienka,
kuchnia, teren zielony, parking, blisko sklepy
i przystanek - 900 zł + liczniki, od zaraz - 606
457 745
MIESZKANIE - w Podgórzynie - 2 pokojowe,
łazienka, aneks kuchenny, teren zielony
parking blisko sklepy i przystanek - 800 zł +
liczniki, od zaraz - 606 457 745
MIESZKANIE 2 pokojowe - 37 m2, Zabobrze
II, II p. Przytulne, umeblowane, b. dobre
warunki mieszkalne, 800 PLN - 607 421 168
MIESZKANIE 2 pokojowe - 46 m2, umeblowane. 920 zł. (w tym Internet) + rachunki
(woda, prąd, gaz). Obok stadionu - 517
200 087
MIESZKANIE 2 pokojowe - w okolicy AE. Mile
widziani studenci, opłaty to czynsz + oplata
za prąd ew. Internet. Mieszkanie ciepłe - 692
441 853
MIESZKANIE 70 m2 w Cieplicach - 3 pokoje
kuchnia, łazienka, garderoba - 509 208 879
MIESZKANIE dwa pokoje - kuchnia, łazienka,
parking, cisza, spokój Wojcieszyce 1000 bez
dopłat - 605 209 637

POSIADAM mieszkanie - niedaleko centrum
- 607 328 088
POW. magazynowo biurowa 112 m2 - teren
byłej jednostki wojskowej ul. Podchorążych od
1.04.2010 - 601 571 241

MIESZKANIE w Dziwiszowie - 4 pokoje,
częściowo umeblowane, w cenie wynajmu
garaż. Cicha i spokojna okolica. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443

W centrum - dwupokojowe mieszkanie, po
kapitalnym remoncie, umeblowane - od już
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

MIESZKANIE w Podgórzynie - 3 pokojowe,
łazienka, kuchnia, teren zielony parking blisko
sklepy i przystanek - 900 zł. + liczniki od zaraz
- 606 457 745

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

MIESZKANIE: 2 pokoje - kuchnia łazienka,
częściowo umeblowane 650 zł + licznik
+ kaucja, okolice Małej Poczty - 509 663 259

LOKAL gastronomiczny - pod catering.
Konkretnie chodzi mi o samą kuchnię. Ewentualnie z możliwością zrobienia stołówki, czy
restauracji - 725 444 126

NOCLEGI dla pracowników - - bardzo tanio.
Pokoje 3 osobowe z telewizorem i lodówka,
Internet, kuchnia, parking - 512 202 085

DWIE studentki wynajmą - od kwietnia
niedrogo kawalerkę lub pokój dwuosobowy
- 781 815 812

NOWE mieszkanie JG - dwupoziomowe, 3
pokoje aneks kuchenny w pełni wyposażony,
łazienka za jedyne 1100 zł. Nieumeblowane.
Więcej informacji Karolina Misiewicz - os. odp.
zaw. Marek Stępień lic. 12181 - 514 600 150

GARAŻ Zaborze II - niedrogo - 502 426 427

OD 01 kwietnia mieszkanie – 2 pokojowe na
Zabobrzu 3, częściowo umeblowane. 850
zł. (w tym czynsz) + liczniki. Kaucja 1000
zł. - 603 724 485
PARA szuka współlokatora/ lokatorki - lub
pary do mieszkania. Cieplice - centrum, 4
pokoje, kuchnia, łazienka. Atrakcyjna cena
- 509 921 231
PAWILON 90 m2 - Jelenia Góra - 601 163
973
POKOJE 2 osobowe - aneks kuchenny z
barem, łazienka - na parterze - 501 297 092

MIESZKANIE tanio 2 pokojowe - może być do
małych prac budowlanych - 516 019 365
PILNIE/OD zaraz - kawalerkę najchętniej
nieumeblowaną na terenie Jeleniej Góry lub
Cieplic - 663 641 311
PRYWATNIE pomieszczenie na warsztat - do
małych robot stolarskich od 30 do 80 m2 z
prądem - 511 858 656
SZUKAM garażu do wynajęcia - z prądem i
kanałem, na Zabobrzu - 601 622 102
SZUKAM lokalu na sklep - spożywczy w
dobrym punkcie - 691 222 909

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

POKÓJ dwuosobowy w mieszkaniu - studenckim blisko centrum 200 zł. os. opłaty
- 502 161 453

MIESZKANIE kwaterunkowe 89,10 m 2 centrum na 2 mniejsze - 796 629 452 - 75
64 34 613

POKÓJ na poddaszu - w samym centrum
Jeleniej młodej osobie. Opłaty 300 zł. +
rachunki - 508 226 947

MIESZKANIE komunalne 98 m2 na mniejsze - 726 948 488

POKÓJ w centrum Karpacza - Pokój w centrum Karpacza - 500 183 289

KAWALERKĘ w Cielicach - na większe w
Jeleniej Górze - może być zadłużone - 785
724 574
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USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
POZNAM Pana do 70 lat z wyższym
wykształceniem medycznym lub muzycznym w porozumieniu spędzenia miłych
chwil jesieni - Jola - 10-12, 18-21 na numer
75 76 46 153
18 letnia Ania - zaprosi zdecydowanych panów
- 666 930 955
25 i 44 latka zapraszają na super lesbi show
- 508 403 452
25 letnia urocza Kamila - zaprasza na całą noc
na niezapomniane chwile w Karkonoszach
zapraszam - 500 514 206
DYSKRETNA 30 latka - z dużym ładnym
biuścikiem - tylko wyjazdy - 791 381 371
DYSKRETNIE, przyjemnie, profesjonalnie 30 latka zaprasza - 721 446 426
MIŁOŚĆ grecka i nie tylko - Miłość grecka i
nie tylko - 691 256 210

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

Pl.Ratuszowy 50

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

MŁODA blondyneczka - zaprasza 24 H - 516
462 062
MŁODY, wysoki, przystojny - pozna, zasponsoruję szczupłą, atrakcyjną, wysoką uczennice
liceum lub studentkę - 691 636 249
OLA 24 Lata - zaprasza - 884 158 985
ON po 30 - dla zdecydowanych Pan proszę o
SMS - 515 359 455

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

PAN dla Pań - bez sponsoringu - zapewniona
dyskrecja tylko sms - 609 393 062
PAN DLA Pań - wypieszczę tak jak lubisz bez
sponsoringu - 609 393 062
POZNAM dojrzałą kobietę - bez sponsoringu
- mam 25 lat - 500 879 132
POZNAM dziewczynę z Jeleniej Góry - kawaler, 33 lata, wyższe wykształcenie, 181 cm
wzrostu - 605 499 767
PRZYJMĘ panie do lat 40 - do współpracy
- 794 247 627

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

Przyjmę koleżankę - do współpracy na
mieszkanie - 883 485 770

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Sara 25 lat zaprasza - na poranne igraszki,
nowy super adres od 22.03 - 880 600 280

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

Szczupła brunetka - 20 lat dla ciebie - 782
535 408
Szczupły, wysoki szatyn - 31 latek szuka
partnerki do ...., które ma własne mieszkanie
przyjadę, dzwonić - 500 219 607
Szukam dziewczyn do współpracy - komfortowe mieszkanie, bardzo dobre warunki
- 666 908 575
Śliczna brunetka zaprasza - Śliczna brunetka zaprasza - 883 485 770
Wesoły, przystojny - dobrze sytuowany 38
lat - szuka ładnej, zgrabnej, dyskretnej Pani
SMS - 724 919 477
Zaniedbywany 40 latek - dla dziewczyn,
pań, par - każdy układ, bez podtekstów
finansowych - tylko rozkosz, 100 % dyskrecji
gwarantowane i wymagane. SMS! Pozdrawiam - 660 707 657

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

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

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
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
Brukarstwo - układanie kostki brukowej, betonowej i granitowej - solidnie
i terminowo - 608 658 351, 668 165 266,
075 75 14 321
Cyklinowanie, solidnie - montaż podłóg,
panele, cyklinowanie schodów, renowacja
drzwi, malowanie wnętrz i gładzie - 697
143 799
Tynki zewnętrzne, tynki strukturalne,
malowanie, tapetowanie - 600 572 161
Tanio i solidnie remonty mieszkań - 886
174 031
Remonty kompleksowo - profesjonalnie,
tanio, solidnie - 698 056 197
Mieszkania, remonty, łazienki, regipsy,
zabudowy, malowanie, podłogi i wiele
innych - szybko, solidnie, niedrogo - 880
992 649
Wykonam roboty murarskie, brukarskie,
tynkarskie, usługi ogólnobudowlane - 509
400 912, 782 610 462
Remonty - tanio, fachowo - malowanie,
szpachlowanie, ścianki G/K, panele, przeróbki kanalizacyjne, itp. - 516 048 225
Brukarstwo - podjazdy, chodniki, kostka
betonowa, granit, wycinka drzew, frezowanie
pni, roboty ziemne - 792 668 584
Budowa domów - Kompleksowe usługi
budowlane - 509 565 541
Dachy - Fornal - dekarstwo, ciesielstwo,
usługi blacharsko-dekarskie - 603 582 239
Dachy - remonty - pokrycia, konserwacja,
ocieplenie, wentylacja - 602 884 480
Dachy - więźby - docieplenia - poddaszy z
własnym materiałem, wełna o grubości 170
mm 25 zł. m2 - 516 049 356

Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy
docieplenia dachowe - wstawiamy okna,
remontujemy stare dachy, stawiamy więźby
i nowe pokrycia dachowe: papa, gonty,
dachówka - 693 788 140
Digger Bud - prace ziemne koparko ładowarką JCB koparka gąsienicowa 3T wozidło
ład. 3T wywrotka, niwelator laserowy, młot
wyburzeniowy, zagęszczarka, pompa - 793
360 425
Drewniane okna, schody - wykonujemy
drewniane okna, drzwi, schody, balkony 603 783 607
Elektryk - awarie usterki naprawy modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie
Awaryjne Złota Rączka - 500 505 002
Gładzie bezpyłowe - gipsowe na mokro
system KNAUF, malowanie natryskowe,
panele, regipsy - 662 485 024
Hydraulik awarie - awarie usterki naprawy
modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie.
Wymieniamy grzejniki bez spuszczania wody
z pionu (zamrażanie rur). Pogotowie Awaryjne
Złota Rączka - 500 505 002
Hydraulika, elektryka - uprawnienia,
remonty mieszkań, łazienki kompleksowo 661 410 550
Instalacje plus pomiary - wykonam
instalacje elektryczne z pomiarami. Remonty
mieszkań, kompletne, Wojtek - 697 224 902
Kompleksowe remonty mieszkań „POLMARKUS” wszelkie usługi ogólnobudowlane - 782 129 073
Koparko - ładowarka - z wywrotką do wynajęcia - tanio i solidnie - 793 240 653
Koparko ładowarka - wykopy równanie
terenu sprawnie i tanio - 785 535 629
Kostka brukowa itd. - szybko, tanio i solidnie
- 787 210 943
Malowanie, remonty - pomaluje pokój lub
mieszkanie. Wykonam remont. Położę panele,
płytki. Zabudowy z regipsów i inne prace
wykończeniowe i naprawcze. - 602 741 924
Minikoparka - Bobcat z operatorem - 793
240 653
Minikoparka, małe wykopy - przyłącza
wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie, fachowo
- 608 134 616
Panele - pomiary i montaż. Solidnie i tanio
- 509 376 726
Płytki, ścianki, tynki - usługi budowlane.
Solidnie, szybko, dobre ceny - 518 854 126
Po włamaniu - zabezpieczenie mienia po
włamaniu, wymiana zamków naprawa drzwi,
wstawianie krat na przyszłość - wystawimy
fakturę dla ubezpieczyciela - 500 505 002
Podejmę pracę - regipsy, panele, przeróbki elektryki, hydrauliki, malowanie, płytki,
remonty - 885 742 245
Pogotowie budowlano-remontowe - gładzie, regipsy panele, glazura - 609 765 913
Prace budowlane - docieplenie poddaszy,
regipsy, cena do negocjacji i rożne prace - w
razie nie odebranie telefonu proszę o SMS
zaraz oddzwonię - 510 543 478

Remonty – przebudowy lokali, biur, mieszkań itp. wycena gratis, wystawiamy fak-vat
- posiadamy doświadczenie gwarantujemy
jakość - 509 061 763
Remonty – regipsy, gładzie, kafelki, instalacje c.o, elektryczne, kanalizacyjne – tanio,
wolne terminy, pomiary, kosztorys gratis - 693
516 671
Remonty - tanio - 509 376 726
Remonty budowlane - i instalacyjne
kompleksowo. Niedrogo, terminowo - 502
215 803
Remonty mieszkań – malowanie, gładzie,
regipsy, panele i inne prace remontowe. - 691
936 900
Remonty mieszkań - płytki, gładzie, tynki
ozdobne, montaż drzwi i okien - powiat Lubań
i Lwówek Śl. - 515 152 811
Remonty mieszkań - wykończenia wnętrz,
montaż okien, drzwi, renowacje starych
poniemieckich drzwi, schodów możliwość
wystawienia faktury VAT - 726 511 005
Roboty remontowe budowlane - wykończenia wnętrz - 607 961 108
Roboty ziemne fundamenty - przyłącza
wodne kanalizacyjne, szamba, oczyszczalnie
ekologiczne tanio sprawnie - 785 535 629
Rozbiórki - wykopy, koparko ładowarka,
JCB Cat - tanio i fachowo - 500 110 534
Serwis naprawa junkersów - 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
Solidni dekarze - solidna firma oferuje
profesjonalne usługi dekarskie, ciesielskie
- Siedlęcin, Topolowa 16 - 75 71 37 703,
603 582 239
Usługi budowlane - glazura, terakota,
łazienki, mieszkania pod klucz - ceny do
negocjacji - 796 856 881
Usługi budowlane - Kompleksowe remonty
mieszkań, biur, sklepów... Również budowa od
podstaw... - 509 565 541
Usługi budowlane - producent z Bolkowa
sprzeda kostkę granitową - 509 251 083
Usługi budowlano remontowe - mieszkań,
domów i biura. Wykończenia itp. płytki, regipsy,
tynki maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane
- 721 207 152
Usługi elektryczne - Firma Ster-Instal
wykona wielozakresowe usługi w zakresie
prac elektrycznych, nowe instalacje, wymiana
starych, remonty, modernizacja i konserwacja.
- 602 659 842
Wykonam remont Twojego mieszkania (płytki, panele, malowanie, regipsy itp
Zadzwoń - 783 575 219
Wykonam tynki maszynowe i inne prace
wykończeniowe - 601 494 556
Wykonamy podjazdy, chodniki - schody
(kostka granitowa, betonowa).Tanio, szybko
i solidnie - 503 368 747

Remontujemy - kompleksowo montaż
drzwi okien paneli łazienki, gładzie, hydraulika
elektryka - porady ceny do negocjacji - 796
856 881

Wykonujemy przebudowy - budynków,
remonty, glazurę i hydraulikę - 723 958 492

Remonty - chcesz szybko, solidnie wykonać remont w swoim mieszkaniu wykonam.
Zadzwoń. - 783 575 219

Wylewanie posadzek 11 zł/m2 - Wylewanie
posadzek 11 zł/m2 - 661 837 156

Remonty – gładzie, tynki, płytki, panele,
regipsy, montaż drzwi, okien, malowanie,
solidnie dobre ceny - 518 854 126
Remonty - kompleksowe remonty, prace
wykończeniowe, aranżacje wnętrz, instalacje.
Satysfakcja klienta jest dla nas podstawową
zasadą - 794 319 451
Remonty - mieszkań - łazienek. Gładzie,
glazura, panele, regipsy. Solidnie, kompleksowo terminowo - 609 765 913

Wykonuję projekty - nadzory budowlane.
Posiadam doświadczenie - 691 593 131

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

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

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

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

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

USŁUGI
MUZYCZNE

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

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

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Język angielski - korepetycje, konwersacje, pomoc dla maturzystów, gimnazjalistów, nauka dla dzieci - tanio - 500
523 167
Angielski - tanio - udzielę korepetycji z
angielskiego, przygotowanie do matury, do
egzaminu FC - 696 515 205
Korepetycje z matematyki - centrum
Jeleniej, miła atmosfera, również w weekendy,
wszystkie powinny do matury, zapraszam 500 101 667
Korepetycje z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556
Kurs prawa jazdy OSK VICTORIA - zaprasza kurs kat. B start 13 - 509 939 934
Matematyka & fizyka - wieloletnie doświadczenie; zakres szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej (łącznie z
przygotowaniem do matury) - 603 630 164
Prace lic., mgr, zaliczeniowe - różne dziedziny. Szybko, fachowo, terminowo. Osoba
z doświadczeniem i kompetencjami - 663
359 461
Prace maturalne - szybko - tanio i fachowo.
Koszt 150 zł. w cenie: konspekt, praca, prezentacja, pytania, odp. - 663 359 461
Szkolenia medyczne - dla Ciebie i Twoich
pracowników. Możliwość wystawienia faktury
VAT - 698 751 998

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam, umyję okna - 665 733 268
Pranie dywanów tapicerki - pranie dywanów,
tapicerki meblowej i samochodowej u klienta
- 602 741 924
Sprzątanie - mieszkań, biur, domów,
kamienic, klatek, zagospodarowanie terenów
zielonych - 726 511 005

Wymiana okien i drzwi - tanio szybko i solidnie wymienimy okna i drzwi, współpracujemy
z producentami - 509 263 111

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

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

Fotografia ślubna - inna niż wszystkie
- 697 697 594

Wywóz gruzu kontenery - wszelkich odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane do wynajęcia,
najlepsze ceny - 667 701 333

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

Fotografia ślubna - okolicznościowa.
Zlecenia techniczne i katalogowe. Wolne
terminy. - 691 300 164
Profesjonalne sesje zdjęciowe - fotografia ślubna i okolicznościowa, konkurencyjne
ceny - 660 708 013

Wesela, imprezy, muzyka akordeonowa,
prowadzenie zabaw, różny repertuar,
muzyka na żywo, oświetlenie, duży staż
muzyczny - ceny umowne - Muzyk Orkiestra - 692 046 727
DJ na imprezy - wesela, bankiety, studniówki,
18 stki, muzyka 70-90s. Hity, disco, biesiada,
pokazy laserowe, konsola Denon, nagłośnienie 2x1200W+4000 - imprezy od 300
zł. - 882 445 991
DJ na imprezy - weselne, bankiety, studniówki,
muzyka lata 80, 90, hity na czasie, disco polo,
biesiada - 605 131 005
Duet muzyczny - wesela koszt 1000 zł. 508 487 927
Muzyczny duet - wesela, bankiety, dancingi
- 609 851 863
Zespół Family - wesela 4-osoby - prowadzenie, zabawa karaoke, projekcje
multimedialne, oświetlenie estradowe,
bogaty repertuar - 605 853 793
Zespół muzyczny - Acustic błogosławieństwo - wesele - poprawiny. Zapraszamy na
demonstracje - 603 363 959
Zespół muzyczny Debet - z Leśnej
na wesele i każdą inna imprezę - 515
152 811

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
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
Zaopiekuję się starszą osobą - umyję
okna, posprzątam - 796 103 758

Absolwentka studiów pielęgniarskich
- z doświadczeniem w pracy z dziećmi
zaopiekuje się Twoim maluszkiem - 693
570 397
Zaopiekuję się dzieckiem - duża praktyka - 781 050 719
Zaopiekuje się dzieckiem - posiadam
doświadczenie - 667 147 916
Zaopiekuję się dzieckiem - 3-4I u siebie
w domu ul. Malczewskiego. Możliwość
zostawienia dziecka na noc! Fachowa
opieka, gry i zabawy, miła atmosfera - 35 letnia
mama - 507 747 888

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

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Księgowość - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę firm - 782 020 635

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

Tatuaże kolorowe i czarno - szare - we
wszystkich stylach, projektowanie wzorów na
życzenie klienta, odnawianie starych tatuaży
- 728 243 005

Garaże blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39 025,
501 234 403

Kontenerowy wywoź gruzu i śmieci wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery 5 m
7 m i 8 m3. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy
- 511 508 841

Ulotki, wizytówki - skuteczna i tania reklama
dla Twojej firmy. Na życzenie klienta zapewniamy kolportaż ulotek do mieszkań i domów na
terenie Jeleniej Góry i okolic. - 883 777 085

Krawieckie na targowisku Flora - wykonujemy drobne przeróbki typu wszywanie
zamków, skracanie i zwężanie spodni, kurtek,
bluzek oraz inne. Zapraszamy - 500 131 355

Usługi hydrauliczne - montaż instalacji c.o,
wodno-kanalizacyjnych, podłogowych - 511
639 680

Naprawa telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 009 695
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
Naprawa pralek i sprzętu AGD - Dariusz
Simoniuk - ul: Karłowicza 25, zakład czynny
PN-PT 10-17, SB 10-13 - 075 64 21 598,
603 835 483
Bankowe kredyty mieszkaniowe, pomoc
w przygotowaniu dokumentów - gratis 502 916 600

Kredyt gotówkowy - i konsolidacyjny dla
osób z nieterminowa spłata innych kredytów ul
Konopnickiej 14, I piętro - 510 171 225
Kredyt gotówkowy - na oświadczenie do
20000 PLN - ul Konopnickiej 14 - I piętro - 510
171 225
Kredyt konsolidacyjny - zamienimy wiele rat
na jedna mniejsza - 510 171 225
Meble kuchenne, szafy - garderoby na
wymiar - krótkie terminy - 692 265 128
Montaż mebli - szybko tanio i solidnie. Pogotowie Awaryjne Złota Rączka - 500 505 002
Montaż mebli - tapicerstwo, renowacja
mebli tapicerowanych - tanio i solidnie - 508
255 595
Montaż mebli kuchennych - z nowym systemem łączenia blatów ( bez listew aluminiowych)
oraz inne - 693 039 453
Naprawy telewizorów - CRT, Plazma, LCD.
Naprawy domowe. Gwarancja - 721 009 695
Ogrody - profesjonalne projektowanie
przez architektów krajobrazu, wizualizacje 3D,
kompleksowe realizacje. Wynajem maszyn
ogrodowych - 660 708 013
Ogrodzenia z siatki - i nie tylko, tanio i
solidnie - 601 614 289

Wesele marzeń w Karpaczu - ostatnie wolne
terminy w lipcu i sierpniu 2010 - 609 298 201
Wodomierze i legalizacja - szybko tanio i
kompleksowo. Partner firmy WODNIK plombujemy i wyręczamy z formalności legalizacji.
Krótkie terminy realizacji. Jelenia Góra Złota
Rączka - 500 505 002
Wsady kominkowe - wykonujemy profesjonalnie wsady kominowe żaroodporne, gazowe
lub kominki. Dziesięcioletnie doświadczenie!
Najniższe ceny! - 514 341 891
Wywóz gruzu i innych odpadów - wynajem
zsypów budowlanych - super ceny - 722
233 733
Zapraszamy na pokaz elektronarzędzi
- który odbędzie się 23.03. w godz. 10-18 w
Hotelu Malachit Medical Spa w Karpaczu, ul.
Staszica 12 - 691 743 007

USŁUGI
TRANSPORTOWE
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy północne – 075 75 182 55, 607 222 369

Przewóz samochodów - możliwość 2 sztuk
jednocześnie - 601 150 585

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

Elektryk - tanio instalacje elektryczne plus
pomiary - 661 813 117
Elektryk - wykona instalacje - elektryczne,
modernizacje, pomiary, odbiory, cały region
- 500 602 762
Geodeta - usługi geodezyjne - w Jeleniej
Górze i okolicy - 691 140 820
Instalacje elektryczne od A do Z - wraz z
pomiarami oraz instalacje alarmowa, strukturalna, telewizyjna i monitoring, w biurze, domku
lub mieszkaniu - 661 813 117
Interpretacja snów - Interpretacja snów
- 515 176 575

Stolarstwo - schody - drzwi - balustrady
itp. - 781 175 591
Suknie ślubne - szycie - wyprzedaż nowych
sukni ślubnych oraz wieczorowych na każdy
rozmiar - szycie na zamówienie (możliwość
wystawienia faktury) cena na każdą kieszeń
- 698 337 570

Przewóz na lotniska - w Polsce Czechach
i Niemczech, dzwonić od 8 do 21 - 518 976
191
T 4 Transporter - do usług przewozowych
blaszak long - 691 466 704
Transport 1 zł za kilometr - Transport 1 zł
za kilometr - 511 209 408
Transport 1 zł. km - kraj zagranica, miasto
50 zł. godz. bus maxi. szybko i solidnie - 500
219 600
Transporter T 4 - blaszak long podejmę
współprace z firmami na przewóz towarów do
1000 kg. Własna działalność. - 691 466 704
Usługi transportowe - przeprowadzki kompleksowe 10 % taniej - 601 561 366

Każde auto - stan obojętny - Każde auto - stan
obojętny - 511 209 408
Każdy samochód do 500 zł. - może być uszkodzony, bez opłat, niekompletny itp. Posiadam
własny transport. Odpowiadam również na
sms - 504 554 515
Passata kombi B3 - w bardzo dobrym stanie,
najlepiej diesel, może być z uszkodzonym
silnikiem - 693 828 283
Powypadkowe, cale - skup - Auta cale i
uszkodzone również ‘’angliki’’ lub bez prawa
rejestracji - 510 522 968
Samochód w cenie do 1000 zł. - może być
uszkodzony lub bez opłat lub przyjmę każde auto
za wyrejestrowanie - 661 519 540
Skup Aut Dostawczych - auta uszkodzone
odbieram własnym transportem Jelenia i okolice
- 796 913 718

Licencjonowane przewozy do Niemiec
– obsługujemy całe Niemcy od 99 zł. do
160 zł. – miła obsługa, komfortowa jazda,
auto klimatyzowane – 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec
z adresu na adres- bez przesiadki – 075 75
182 55, 607 222 369

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

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

Śpiewaj z nami - Grupa wokalna „Glosowanie” zaprasza. Śpiewamy piosenki z różnych
krajów i kultur - Informacje i zapisy: jszreniawa@poczta.onet.pl - 604 069 856

Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp.. - 75 76 73 971,
516 146 075

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

Lotniska - przewozy - Praga, Berlin, Drezno,
Wrocław, Poznań, Katowice - F-ra VAT. Door to
door - 607 763 204

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 28 marca 2010 a od 29 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.

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
VW Polo - 1400 cm3, benzyna, niebieski
metalik, 3 drzwiowy, 1997 rok, stan bardzo
dobry - 8100 zł - 601 940 871
Mazda 626 - benzyna, 95 rok, ważny przegląd i ubezpieczenie - 511 669 240

MOTORYZACJA
ZAMIENIę
Nissan Primera - 93 rok – pojemność 1600
16v zadbany, pełne wyposażenie elektryczne
na auto o większej pojemności typu Calibra,
Probe, Bmw lub podobne - 663 128 075
Renault Espace - 2100 TD klimatyzacja,
skóra, elektryka zamienię na Forda Tranzita
po 94 roku, doppel, kabina - 693 516 671

RÓŻNE
SPRZEDAM

Skup aut za gotówkę - cale i powypadkowe
osobowe i dostawcze z lat 1992-2010 zawsze
aktualne - 664 200 250

Zabiorę do Londynu - Niemiec, Belgii,
Holandii - zabiorę tanio w tym tygodniu. Wyjazd
poniedziałek, wtorek, środa - 793 263 039

Skup Samochodów - auta całe i uszkodzone
- odbieram własnym transportem Jelenia i
okolice - 796 913 718

Gra XBOX360 - 80 GB - 7 gier - tanio - 502
215 803

USŁUGI
ZDROWIE URODA

FELGI
OPONY
SPRZEDAM

Ciuchy używane na dziewczynkę - 56-68
30czesci również markowe. Wózek laskę za
35 zł. Meggy i fotelik samochodowy 9-18 kg za
50 zł. Zdjęcia mailem - 888 057 564

Kuchenka gazowo elektryczna - junkers i
pralka - 791 489 563

Alba komunijna - z kościoła Pankracy cena 50
zł. - 665 943 760

Monitor 19 i rower trójkołowy duży - 600
773 688

4 używane opony - letnie MICHELIN Energy
w rozmiarze 175/65 R14 w cenie 50 zł. sztuka
- 603 505 524
Alufelgi 15 cali – VW, AUDI - nowe niemieckiej firmy Aluett 5x112 et:45 okazyjnie za 700
zł. - 605 135 001

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

Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55, 607
222 369
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Usługi transportowe - VW T4 długi wysoki,
ceny do negocjacji Zapraszam - 782 779 997

Opony z felgami - Letnie opony 15 z felgami z
VW Golfa IV - 501 171 870

Autoskup - powypadkowe i uszkodzone
- odbieram własnym transportem. Również
„angliki” - 721 721 666

Chcesz mieć stronę WWW? - Zrobimy Twoją
wymarzoną stronę internetową. Szybko i tanio
- 883 777 085

Każde auto - gotówka od ręki - 889 829 776

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

Stolarstwo - podłogi, podbitki, tarasy,
balustrady, balkony, ogrodzenia - sprzedaż,
montaż - 502 283 823

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

Opony letnie 4 szt. - wymiar 13/70/175 - 501
082 183

Potrzebujesz gotówki zadzwoń - umowa
podpisywana w domu klienta raty miesięczne.
Stara Kamienica okolice Piechowice - 792
054 579

Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość
firmy, posiadamy bardzo duże doświadczenie
w obsłudze księgowo - finansowej - 601
837 677

Auta do 200 zł. - całe i powypadkowe, nie
opłacone lub bez przeglądu - 693 828 283

DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk –
075 75 182 55, 607 222 369

Automatyka przemysłowa - Firma SterInstal wykona naprawy, remonty, modernizacje
maszyn i urządzeń przemysłowych - 602
659 842

Bramy garażowe - segmentowe, docieplone,
sterowane droga radiowa. Wiosenna promocja
- 664 034 307

Przeprowadzki - najtaniej i solidniej - 503
004 482

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

Panele - pomiary i montaż. Solidnie i tanio
- 509 376 726

Serwis naprawa junkersów - 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

Autoskup - powypadkowe i uszkodzone
- odbieram własnym transportem. Również
„angliki” - 721 721 666

Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369

Anteny serwis - CS-MONT montaż zestawów TV-SAT, anteny naziemne, instalacje RTVSAT naprawa, sprzedaż, TELEWIZJA N, TV NA
KARTĘ info@csmont.pl - 792 859 985

Panele, wymiana drzwi - oraz okien itp.
Rozsądne ceny - 511 577 692

Najtańsze przeprowadzki – w JG i okolicach
Transport towarowy! Tanio i solidnie - 518
661 290

22 marca 2010 r.

Komplet felg alu 15 - do Bmw rozstaw 5x120
z oponami letnimi przód 195/60 tył 205/60 stan
b. dobry. - 661 702 054
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
Dyplomowany dietetyk - Skuteczne, indywidualne diety odchudzające. Bez suplementów i efektu
Jo-Jo. Na terenie Jeleniej Góry również dojazd do
klienta - 696 441 067
Lekarzstomatolog-specjalistaW.Z.Kulig:leczenie
zębów,wybielanie,korektyestetyczne,korony,mosty,
protezy, usuwanie zębów, rtg - 601 773 396
Masaż, sauna - laseroterapia, magnetoterapia,
elektroterapia, ultraterapia, rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacustic - migrena, depresja,
nerwica - 600 106 329
Nowy - lepszy - cennik - Slim Studio na Zabobrzu,
ul. Kiepury 57 zaprasza na ćwiczenia i masaże
odchudzające.Mamynowy,lepszycennikoraznowy
masażer. studio@slimstudio.com.pl - 504 018 881
Odchudzanie - tylko 10 min. dziennie. Studio
Rolletic zaprasza na pierwszy GRATISOWY zabieg
na Platformie wibracyjnej. Umów się - 698 339 403
Tanio tipsy - wykonuje tipsy welnyf oraz żel na
naturalne paznokcie w cenie 30-40 zł. Jelenia
Góra i okolice - 601 874 720
Tipsy tanio i solidnie - tipsy żelowe, dłonie i
stopy, żelowanie naturalnych paznokci, dopełnienia - atrakcyjne ceny - 661 305 201

ZA DARMO
ODDAM – PRZYJMĘ
Przyjmę - narożnik rozkładany do pokoju
- dziękuję - 609 494 710
Przyjmę - kaloryfery, metalowe beczki - zniszczone felgi i inny złom, pralki, lodówki zniszczone
- 726 511 005
Przyjmę - potrzebuję telefon - w zamian zrobię
wszystko - ja chłopak - 516 852 357

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta całe i powypadkowe - skup aut całych i
powypadkowych, mogą być nieopłacone - 693
828 283

Opony+ felgi do Sprintera - 225/70r/15c Kleber
- zima - 663 226 009
Koła do VW 15’’ - 4 koła z oponami letnimi
205/60 R15 dwie opony są nowe, a dwie ok.
60 % bieżnika, koła są wyważone, gotowe do
założenia 600 zł. Ładne, stalowe felgi - 666
030 970
Opony 195/50 r15 - 4 opony w dobrym stanie
100% bez żadnych wad sprzedaję, bo kupiłem
nowe, dwie są po jednym sezonie, a drugie dwie
są starsze, ale bieżnik jest dobry za 4 sztuki 300
zł. - 666 030 970
4 nowe alufelgi firmy Dezent - nigdy nieużywane.
Rozmiar 7,25x15 ET 35 rozstaw śrub 5x108.
Bardzo ładny wzór z rantem. Cena 900 zł. do
negocjacji - 691 100 251
Alufelgi z nowymi oponami - Fuldy do Sharana, Galaxy, Alhambry - 721 009 695

Odstąpimy termin wesela 14-15 sierpnia - w
Restauracji LOT w Jeżowie Sudeckim - 604
680 082
Suknia ślubna - rozmiar uniwersalny dla pani
w ciąży i nie tylko śliczna. Cena 700 zł.+ plus
gratisy - 609 071 450
Tuczniki prosięta - różnej wagi do chowu lub
pieczenia - 605 209 637
Drewno opałowe - 513 059 758
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

Felgi 17”, 5x114,3 - modny wzór, do renowacji.
Cena 800 zł. do negocjacji - 792 084 400

Sukienka komunijna - stan bardzo dobry
- tanio lub sukienka komunijna stan idealny z
dodatkami, cena do negocjacji - 721 775 610

Alufelgi z oponami letnimi - 14 rozstaw
4x100 możliwość wysłania zdjęć na email - 792
591 381

Magiel elektryczny, stojący - wał 90 cm, wys.
95 cm - 511 669 240

FELGI
OPONY
KUPIĘ

Przyczepa campingowa, okno tarasowe 2
m wys. 1,80 szer. - drzwi drewniane, pokojowe
- 607 877 956

Do VW Passata B5 - 5x112 z oponami lub bez
15’’ lub 16’’ - 661 929 083

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
1990 - stan bardzo dobry - wymienione progi
i reparaturki. Przegląd i OC. Cena 2300 - 660
939 393
Fiat Brava 1.2 16v - przebieg 105 tys.,
serwisowany w ASO, alarm, 2 komplety
kluczyków, cena 7 tys. do negocjacji - 503
840 330
Mercedes 1997 rok - 10000 zł. do negocjacji kombi klasy E 210w silnik 2,3 automat,
pełne wyposażenie, skórzana tapicerka,
granatowy OKAZJA - 505 416 682
Golf 3 - 1600 poj. 1994 rok, 230 tys., szary
metalik, 5 drzwi, szyberdach, ważny przegląd
i OC - 600 572 161

Sprzedam bilard - 75 76 73 208

RÓZNE
KUPIĘ
Antyki - meble, porcelanę, obrazy, zegary,
srebro, szkło, monety, figury, 695 702 259,
075 75 42 057
Rozbiórkowy materiał kupię - 796 489
565

sklepy

OD GÓRY DO DO£U

(tejo)
FOT. AGNIESZKA TKACZ
FOT. ARCHIWUM
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Najpewniej późną wiosną ruszą prace rewitalizacyjne w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Na dużym zdjęciu z pokładu samolotu widzimy centrum uzdrowiskowej dzielnicy miasta z rzeczonym parkiem w całej okazałości. Mniejsze zdjęcia – to obrazki sprzed 1945 roku.
Do takiego mniej więcej stanu chcą nawiązać architekci krajobrazu, którzy zaprojektowali nadanie temu pełnego uroku miejscu nowego życia. Czy im się to uda? Okaże się po zakończeniu prac, czyli w 2012 roku.
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Świetnie i kameralnie

Fot. Konrad Przezdzięk

Wyśpiewują jesień życia

Członkowie: Krystyna Szopińska, Barbara Janik, Halina Zdybał,
Władysława Hasiniec, Maria Aleksandrowicz, Zoﬁa Pośpiech, Roma Zając,
Stanisław Zając Józef Tybel, Władysław Kuźma, Krzysztof Januszewski
O zespole Jeleniogórzanie
i sposobie na pogodną
starość rozmawiamy z Marianem Zdybałem, liderem
grupy

Kinie Marysieńka. Udało mi się
odzyskać kostiumy . Przeprowadziliśmy próby w moim mieszkaniu i
wystąpiliśmy już pod nową nazwą
Jeleniogórzanie.

– Pierwszy sukces?
Marian Zdybał: – W momencie
powstania, czyli w 1983 roku,
zespół nazywał się Karkonosze od
Spółdzielni Inwalidów, w której
pracowaliśmy. W 1986 roku zdobyliśmy Puchar Prezydenta Miasta
Ząbkowice Śląskie w konkursie,
w którym wyłaniano najlepszy
zespół z Dolnego Śląska. W roku
1990 spółdzielnia zaczęła się rozpadać. Zespół też praktycznie przestał istnieć. Straciliśmy wszystkie
dyplomy i stroje. Dostaliśmy jednak propozycję wystąpienia w

– Szybko staliście się znani?
– W zamian za występy udostępniono nam salę w Osiedlowym
Domu Kultury i z nim jesteśmy
związani do dzisiaj. Występujemy
w wielu miejscach i zdobywamy
wiele nagród. Z pierwszego składu
pozostały co prawda trzy osoby,
ale wielu członków działa już od
piętnastu lat. Przez 4,5 miesiąca
utrzymaliśmy się na Ludowej
Liście Przebojów Polskiego Radia
Wrocław. Ostatecznie zajęliśmy
pierwsze miejsce. Nagraliśmy oryginalną płytę z 23 utworami.

– Czy macie już Państwo plany na nadchodzące miesiące?
– 17 kwietnia wystąpimy w
Jeżowie Sudeckim dla grupy seniorów, w maju planujemy kolejny
koncert. Często śpiewamy także w
Domu Pomocy Społecznej w Cieplicach. W ubiegłym roku mieliśmy
w sumie 37 koncertów.
– Dziękujemy za rozmowę

Fot. Gabi

Bardzo dobry koncert, z dobrze
dobranymi utworami i świetną
grą naszych muzyków – taki był
piątkowy wieczór w Filharmonii
Dolnośląskiej po hasłem „Arcydzieła
muzyki kameralnej”, podczas którego wystąpił koncertmistrz FD Janusz
Nykiel (skrzypce) ze swoimi gośćmi.
Narrację i program przygotował
Andrzej Więckowski. Niech wszyscy,
którzy mieli być, a nie byli, żałują, bo
ominęło ich zacne widowisko. Polecamy wszystkim kolejny koncert z
tej serii, który już niedługo zagości
w naszej filharmonii.

(Gabi)

TALENTY DAŁY CZADU
Kilkudziesięciu uzdolnionych
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych pokazało w miniony piątek próbkę swoich talentów.
Były minirecitale, pokazy sprawności,
tańca i gimnastyki
artystycznej.

Żonglowanie piłkami do koszykówki i inne „cuda” zademonstrował gość z Portugalii Filipe
Coelho. Do tego wystawy fotografii Sławomira Woźnicy, oraz
prac plast ycznych Radosława
Lipińskiego,
Joanny
Kowal-

skiej oraz Małgorzaty Pierścińskiej. Szkolny pokaz talentów był
także pożegnalnym akcentem z
grupą portugalską, która przez
miniony tydzień gościła w Jeleniej Górze w ramach wymiany
programu Comenius.

(tejo)

Ania

Płytę Jeleniogórzan można nabyć bezpośrednio od kierownika zespołu. Kosztuje
20 złotych. Osoby zainteresowane mogą
zadzwonić pod nr tel. (0-75)-75-229-71.

Nowoczesne sposoby na naukę języka

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
przedszkole to:

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

………………..................
.......................................
.......................................
Dane głosującego:

W naszym plebiscycie w
t ym t ygodniu prezentujemy Przedszkole nr 27,
popularnie zwane Okrąglaczkiem.

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

Biznes Raport
Redaktor Naczelny

Do „Okrąglaczka”, któremu ta
nazwa oficjalnie zostanie nadana podczas październikowych
obchodów półwiecza placówki,
obecnie uczęszcza 182 dzieci
podzielonych na siedem grup.
Nad ich bezpieczeństwem czuwa
14 nauczycieli, a placówką kieruje
Małgorzata Wrotniewska. Od

sześciu lat placówka prowadzi
też przeglądy teatrów dziecięcych,
na które zaprasza przedszkola
z miasta i okolic. „Okrąglaczek”
ma również tytuł Mistrza Dolnego
Śląska, zdobyty na Olimpiadzie
Bezpieczeństwa. W ramach zajęć
dodatkowych placówka oferuje
podopiecznym język angielski,
tańce, gimnastykę korekcyjną,
zajęcia teatralne, korekcyjne, zajęcia z rytmiki i wiele innych.

(Angela)

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)
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Reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

