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PLUS TYGODNIA
Janusz Wielocha
prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa

Fot. Konrad Przezdzięk

Człowiek, dzięki któremu środowisko
rodziców, których potomstwo obarczone jest
wadą genetyczną, może czuć się w Jeleniej Górze
docenione i zintegrowane. W trudnych czasach
zamykania się na inność, a wręcz idealizowania tzw. normalności, Janusz Wielocha
pozostaje osobowością otwar tą i
wrażliwą na problemy tych, którym
nie dane było cieszyć się umownym
pięknem człowieka idealnego. Głębię
człowieczeństwa odnajduje także w
dzieciach z zespołem Downa poświęcając im swój czas i energię. Bo piękno
jest w każdym Bożym Dziele.

(tejo)
O obchodach Międzynarodowego Dnia Dzieci z Zespołem Downa czytaj na
stronie 7
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Upił się

Krzysztof
Koziołek
dziennikarz,
pisarz
Akcję swojej debiutanckiej powieści sensacyjno-kryminalnej „Droga
bez powrotu” umieścił częściowo w Jeleniej
Górze i okolicach, w tym na
karkonoskich szczytach
i w kurortach. Mimo
stosunkowo
młodego wieku określany
jest jako
jedno z lepszych piór
p o l sk i e g o
kryminału.
Z pochodze-

Szczotki w ruch!

i zasnął z niedopałkiem
Mężczyzna, który w miniony piątek w Giebułtowie ucierpiał
wskutek pożaru łąki, z poparzeniami trzeciego stopnia na
niemal całym ciele został przewieziony do szpitala specjalistycznego w Siemianowicach Śląskich.
25 marca jeden z mieszkańców wsi
koło Mirska wracał do domu mocno
pijany. Przysiadł na poboczu, aby „odpocząć”, zapalił papierosa i zasnął.
Najpewniej od niedopałka zapaliła się
trawa. Pożar rozgorzał, a ogień zajął
ubranie śpiącego człowieka.
59-letniego mężczyznę w stanie
krytycznym przewieziono do szpitala

NA TOPIE

w Jeleniej Górze. Tu – ze względu na
poparzenia trzeciego stopnia na ponad 90 procent ciała – zdecydowano,
że pacjenta trzeba hospitalizować w
specjalistycznym szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Rokowania nie były
pomyślne.

(KAM)

Do końca kwietnia z ulic Jeleniej
Góry znikną tony piachu wysypane
podczas zimowej akcji odśnieżania.
Częściowo piasek został zebrany z
al. Wojska Polskiego, ulic Matejki czy
Wolności. Aby posprzątać dokładnie,
zamiatarki będą musiały przejechać
kilka, a nawet kilkanaście razy. Odpowiedzialni za sprzątanie liczą, że po
podaniu harmonogramu czyszczenia,
kierowcy parkujący auta na poboczach, usuną pojazdy, aby dać dostęp
zamiatarkom. Pieniądze na wiosenne
porządki pochodzą z puli przeznaczonej na usuwanie skutków zimy.

(Angela)

nia zielonogórzanin, mieszkaniec
Nowej Soli, Karkonosze zna lepiej
niż niejeden tubylec, a fascynacja
naszym regionem bywa inspiracją
w tworzeniu fabuły błyskotliwych
powieści. Dwie już wydał, kolejne
czekają w kolejce na publikację.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk
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Wesołe kulisy

Radosnym happeningiem z udziałem
dzieci z trzech przedszkoli jeleniogórskich oraz trzech niedźwiedzi:
uczczono w miniony piątek przy
Galerii Mrocznej przypadający
27 marca Międzynarodowy Dzień
Teatru. Święto dało okazję do otwarcia
wystawy zdjęć Cezarego Wiklika zatytułowanej „Aktor i jego lalka”.

– Zdrojowy cji ma na swoim koncie ponad sto
Teatr Anima- premier. W znaczniej większości
adresowanych do najmłodszych
jeleniogórzan, którzy – wraz z
Na wycyzelowanych, kreowanych studyj- rodzicami – stanowią jego wierną
publiczność – mówił autor wystanych zdjęciach autor wystawy uwiecznił wy Cezary Wiklik, dziennikarz,
cały skład ZTA: Dorotę Fluder, Dorotę fotograf i znawca regionu. – EksBąblińską-Korczycką, Lidię Lisowicz, Ka- pozycja pokazuje to, czego często
tarzynę Morawską, Bognę von Woedtke, widzom nie jest dane zobaczyć
Radosława Bińka, Sylwestra Kupera, razem: aktora i jego lalkę. Najczęściej bowiem tylko ten drugi
Jacka Maksymowicza oraz Sławomira element widowiska jest pamiętany
Mozolewskiego.
i kojarzony, zaś artysta pozostaje
niejako anonimowy.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk
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OKIEM RADNEGO

GŁOSEM LEWICY

POP z PO

zimy nawet nie umiał spowodować
ich oczyszczenia ze śniegu.
Zapewniał „rozwój sieci dróg
rowerowych, łączących centrum
Jeleniej Góry z Cieplicami, SobieW filmie Jeleniogórzanina, poszukiwany” i „Alternatywy 4”. szowem i sąsiednimi gminami”.
Stanisława Barei, widzieli- Nowy St. Bareja odżył w Jeleniej Nie powstało ani jedno oczko w
śmy taką scenkę, wyśmie- Górze! Sęk w tym, że to, co tamten tej „sieci”. Deklarował „tworzenie
wającą czasy socjalizmu: wyśmiewał, Ten robi naprawdę. I zielonych promenad spacerowych
wzdłuż miasta”. Tu osiągnął peBardzo Ważna Osoba, stojąc to za nasze pieniądze.
A czego nie robi? Zajrzyjmy do wien sukces, bo zarastają chwanad makietą nowego osie- programu wyborczego dra Marka
stami chodniki, układane przez 8
dla bierze do ręki model Obrębalskiego, bo nic nie jest w lat przed Doktorem.
wieżowca i przestawia go w stanie skompromitować Doktora
Miało być „wytyczenie i orgainne, przypadkowe miejsce, bardziej niż On sam. „Rozwój spor- nizacja ścieżki rekreacyjnej promówiąc – tu będzie osie- tu i rekreacji – pisał w PROGRA- wadzącej z Placu Ratuszowego na
dle! - Ale tu jest jezioro – MIE – zapewnię przez: efektywne Perłę Zachodu i na Chojnik”. Poza
protestują mniej ważni, ale wykorzystanie wód termalnych zrujnowaniem wcześniej zbudowamądrzejsi. - To przesuniecie do celów uzdrowiskowych, wy- nej trasy rowerowej na Perłę nic
poczynkowych i
innego się nie
jezioro! - mówi Władza.
rekreacyjnych”.
WYPROWADZENIE W
stało. Kolejne POLE DZIENNIKARZY
„wykorzystanie
Niektóre działania POP z PO Poza gadaniem
„NEWSWEEKA”, KTÓRZY
rzek do celów
(Pełniącego Obowiązki Prezydenta przez prawie 4
z ramienia PO) jako żywo przy- lata nie zrobił WZIĘLI MĘTNE DYWAGACJE rekreacyjnych
O NIEZISZCZALNYCH
(wioślarstwo)”
pominają tamtą komedię, Doktor nic. „Poprawę
PLANACH ZA REALNIE
stanu
istnieją- program nie z
Marek O. właśnie desygnował do
prac Dolnośląskiej Organizacji Tu- cych kąpielisk ZREALIZOWANY PROGRAM – tej Ziemi i nie
TO MISTRZOSTWO ŚWIATA! tej kadencji na
rystycznej swego zastępcę, Jerzego o t w a r t y c h ” kont
ynuował.
pewno.
Lenarda, który odpowiada za spraAle jest jeden punkt w tym rozwy komunalne, na turystyce się D e f i n i t y w n i e
pożegnaliśmy się z wizją kąpieliska dziale, który budzi podziw maestrią
niespecjalnie zna, bo nie musi.
Ale za to nie wcielił Jerzego w Sobieszowie, zarosła Rakownica, mydlenia oczu. Doktor zadeklarował „otwarcie wież widokowych
Lenarda do komisji zajmującej się nic się nie zmienia na Sudeckiej.
„Budowę krytego basenu na Zamkowej (…) i na Górze Strzelecsprawami prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, choć Zabobrzu” - litości! „Utworzenie kiej z punktami małej gastronowłaśnie za to J. Lenard odpowiada w Jagniątkowie centrum sportów mii”. Nad tym warto się zatrzymać
służbowo. Brakuje tylko, żeby do zimowych z wyciągami, trasami dłużej, bo akurat za sukces w tej
tej komisji Doktor skierował innego zjazdowymi i biegowymi” - kant dziedzinie Marek Obrębalski, jako
swego zastępcę, Miłosza Sajno- oczywisty. „Tworzenie sieci nar- Prezydent Miasta otrzymał DWA
ga, żebyśmy mieli naraz nowy ciarskich tras biegowych”, chyba LATA TEMU nagrodę tygodnika
scenariusz filmu „Poszukiwana ulicami Jeleniej Góry, bo ostatniej „Newsweek”, za BUDOWĘ SZLAKU
CZTERECH WIEŻ WIDOKOWYCH!
Oczywiście – nic takiego nie
Wyprowadzenie w pole dziennikarzy „Newsweeka”, którzy wzięli mętne dywagacje o powstało i nie powstanie. W donieziszczalnych planach za realnie zrealizowany program – to mistrzostwo świata! Mieliśmy datku – wieży w Malinniku (na
w historii samorządu Jeleniej Góry kilku prezydentów (M. Zawiła, Z. Czernow, J. Kusiak), Górze Strzeleckiej) nie było w ogóle
pozostawili po sobie sporo konkretnych wartości. Czwarty ma sukcesy papierowe, to znaczy w tym planie. O gastronomii nie
mówmy, bo Prezydent – jak każdy
– w gazetach, w tym głównie w „Biuletynie Informacyjnym”, wydawanym właśnie po to za rząd – sam się wyżywi, w Jego
pieniądze mieszkańców, którzy tego nie czytają, bo nie ma źródła skutecznej dystrybucji, ani przypadku m.in, na rautach, banteż sposobu na dotarcie z tym „Biuletynem” do Jeleniogórzan. Wydawany jest wielki nakład kietach, konferencjach, wyjazdach
„Biuletynu”, tylko po to, żeby Pan Prezydent miał ten jedyny swój egzemplarz, którego lektura zagranicznych, targach...

Wyssali paliwo

ściankowe. Młodość charakteryzuje
się otwartością, chęcią zdobywania doświadczeń i całego świata. Jeleniogórska
a młodzież jest doskonale wykształcona
, zdolna i wręcz powinna jak najwięcej
wyjeżdżać, studiować, uczyć się, poznawać inne miasta, kraje, kultury a nie
tylko siedzieć na „ojcowiznie” znając
tylko smak kapusty i ziemniaków.
Naszym natomiast obowiązkiem i zarazem szansą naszego miasta jest to, aby
zrobić wszystko, aby – po pierwsze młodzież ta, która wyjechała, lecz także inne
osoby, chciały tu powrócić i po zdobyciu
wykształcenia, doświadczenia znalazły
pracę, zakładały firmy i uczestniczyły w
życiu kulturalnym naszego miasta.
Zamykanie się na świat nie jest już
tylko niebezpieczną głupotą, ale wręcz
zbrodnią. Gdybyśmy tak wszyscy myśleli
to dopiero stawialibyśmy pierwsze kroki
złażąc z drzewa.
Z drugiej strony należy realizować
taką strategię rozwoju, aby Jelenia Góra
była atrakcyjna dla tych wszystkich,
którzy mieszkając np. we Wrocławiu,
Poznaniu, Warszawie itd. chcą tu studiować czy też pracować w atrakcyjnym
turystycznie i zawodowo miecie. To
wszystko stopniowo już jest lub będzie
w ciągu najbliższego czasu realizowane.
Kwestia tylko jak do tego podchodzimy
i czy potrafimy je dostrzec. Niebawem
ruszy budowa i etapu obwodnicy (i już
trzeba myśleć o jak najszybszej budowie
drugiego etapu), pewna grupa uważa, iż
spowoduje to, że turyści zaczną omijać
nasze miasto.
Jest to kompletna bzdura, od której
dzieli nas tylko mały krok od zaproponowania zamknięcia miasta i zakazu
jego opuszczania. Czyż nie po to współcześnie buduje się obwodnice, aby po
pierwsze mieszkańcy mogli bez korków,
przejeżdżania przez centrum miasta
szybko i wygodnie dotrzeć do celu i
aby samochody ciężarowe nie musiały
przeciskać się przez miasto?
Baseny termalne to już nie hasło
kampanii wyborczej, ale realna sprawa,
niebawem namacalny dowód na to, że

WLENIANIE GÓRĄ W JELENIEJ GÓRZE

W nocy z 23 na 24 marca w
Cieplicach policjanci przy samochodzie marki Honda zauważyli
dwóch mężczyzn , którzy do baniaka z wlewu paliwowego spuszczali
paliwo. Sprawcy wyważyli klapę
korka i do chwili zatrzymania
udało im się spuścić 10 litrów benzyny. Złodziejami okazali się dwaj
jeleniogórzanie w wieku 18 i 29
lat. Mężczyźni trafili do policyjnego
aresztu. Za kradzież z włamaniem
grozi kara do10 lat więzienia.

Oskar Zych i Krzysztof Dąbrowski mieszkają we Wleniu,
ale nie przeszkadzało im to w nakręceniu bardzo udanego
filmu o naszym mieście w konkursie w ramach projektu
„Moja mała ojczyzna”. Ostatecznie dzieło uczniów III
LO w Jeleniej Górze wygrało zmagania zarówno w
klasyfikacji jury jak i w plebiscycie publiczności.

Kłopoty na torach

(tejo)

Jelenia Góra jeszcze niespełna 11 lat temu była prawie
100-tysięcznym miastem
wojewódzkim. Dziś wraz z
pierwszymi promieniami
marcowego słońca pustka
na ulicach naszego grodu
jest aż za bardzo widoczna.
Dla kogoś, kto tu się urodził,
prawie całe życie tu spędził i
pamięta jak miasto wyglądało na przestrzeni ostatnich
prawie 30 lat, widok to co
najmniej zastanawiający.

Dziś nasze miasto ma około 86 tysięcy
mieszkańców. Z czego to wynika? Po
pierwsze ogromne znaczenie miała reforma administracyjna, która dokonała
likwidacji województwa jeleniogórskiego. W mojej ocenie, z punktu widzenia
Jeleniej Góry, ale też wielu innych miast
naszego regionu nie było to do końca
właściwe. Naturalną konsekwencją
było idące za tym przeniesienie wielu
instytucji z Jeleniej Góry. Nie zapominajmy również o jednym z największych
błędów, jakim była likwidacja garnizonu
oraz w 2004 likwidacja Centrum Kształcenia Radiotechnicznego, w którym wykształcono kilkanaście tysięcy oficerów,
chorążych i podoficerów zawodowych.
Wielu żołnierzy wraz
z rodzinami
poszło „w
Polskę” za
chlebem i
żołdem.
Dziś pojawiają się głosy, mówiące,
że należy zrobić wszystko,
aby młodzież
nie wyjeżdżała z naszego
miasta. Jest
to myślenie
(ts)
błędne i za-

upewnia Go w tym, jaki jest wielki.

Z powodu zablokowania torowiska przez słupy sieci trakcyjnej
w Marciszowie, został w miniony
czwartek (25 marca) utrudniony
ruch pociągów na linii z Jeleniej
Góry do Wrocławia (i w relacji odwrotnej). Kolej zabrała autobusem
zastępczym pasażerów pociągu
z Wrocławia do Jeleniej Góry. Do
Marciszowa wyjechał po ludzi inny
pociąg. Utrudnienie usunięto po
kilku godzinach.

Szanse do wykorzystania

Portret zbiorowy
uczestników konkursu,
którzy swoje ﬁlmy
nakręcili kamerami
podarowanymi przez
prezydenta Marka
Obrębalskiego.

Finał konkursu na film „Siedem
minut o Ziemi jeleniogórskiej”
odbył się w miniony wtorek w Książnicy Karkonoskiej, która – wraz
z Zespołem Szkół EkonomicznoTurystycznych – współorganizuje
cały projekt „Moja mała ojczyzna”.
Wszystkich przywitała Kazimiera
Pitera, pomysłodawczyni i główna
koordynatorka działań. Na pokazy
finałowe zaproszono dyrektora KK
Marcina Zawiłę.
W finałowych prezentacjach publiczność głosowała na – jej zdaniem –

Drugie miejsce przypadło młodzieży z ZSLiZ nr 2 z Sobieszowa za świetną fabularyzowaną
etiudę o Jeleniej Górze. Trzecią lokatę zdobyli panowie z „Elektronika”. Laureaci dostali nagrody
specjalne, a wszyscy uczestnicy - pamiątki i dyplomy. Filmy będzie można niebawem obejrzeć
na stronie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej oraz witrynie miasta.

najbardziej udany film. Jurorzy, którym
przewodniczyła obecna na wydarzeniu
Katarzyna Młodawska, naczelniczka
wydziału promocji i polityki informacyjnej magistratu, wyniki znali już
wcześniej. Jednak obydwa werdykty
okazały się zaskakująco zgodne. Wszystkich ujęła produkcja dwóch licealistów
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych: Oskara Zycha i Krzysztofa
Dąbrowskiego.
– Jesteśmy w Wlenia – zastrzegli
autorzy. Ale – jak się okazało – ich
pochodzenie chyba w tym przypadku
to atut. Pokazali Jelenią Górę świeżym
okiem, ciekawymi ujęciami, a wszystko
ujęte w zgrabny montaż możliwy dzięki
umiejętnemu wykorzystaniu programów komputerowych.

(tejo)

można dotrzymać słowa danego w wyborach. Przeciwnikom się to nie podoba,
ale skoro tak to, co ich powstrzymywało,
aby je przez ostatnie prawie 10 lat
wybudować lepsze obiekty? Marsjanie?
W takich miejscach jak Hajdúszoboszló
czy Tatralandia uruchomienie wód
termalnych spowodowało wprost najazd turystów, eksplozję inwestycji i
spektakularny rozwój tych miast. A u
nas dlaczego czekano aż tak długo?
Trzeba do tego dodać jeszcze jeden
element: stworzenie ośrodka akademickiego z prawdziwego zdarzenia,
ponad wzajemnymi międzyuczelnianymi animozjami. Jelenia Góra, poza
wspomnianymi uczelniami humanistycznymi może stać się jednym z
najważniejszych w Polsce centrów,
jeśli chodzi o edukację turystyczną,
gastronomiczną. Mamy posiadający
ogromne doświadczenie aeroklub,
technika, dlaczego nie mieliby się
tu kształcić przyszli mechanicy lotniczy?
Takich miejsc brakuje na mapie
naszego kraju i to jest właśnie szansa
naszego miasta. Do tego wszystkiego
trzeba mieć wizję i to nie na dwa lata do
przodu, ale wizję sięgającą poza horyzont najbliższych min 8 lat, oraz razem
działać, a nie tylko w ramach populizmu
kłócić się i krytykować. Do tego trzeba
jednak mieć dar obiektywizmu, dar by
umieć racjonalnie oceniać swoją wartość i jakość swojego kształcenia.
Trzeba po prostu ocenić czy „szklane
domy” uczelni i tłumy zwabione niskimi wymaganiami to edukacja XXI w.
Jeleniej Góry nie stać już na powielanie
XIX-wiecznych wzorców, jej wzrok
musi sięgać znacznie dalej niż horyzont
ul.Grunwaldzkiej, chyba że interesuje
nas rola naukowego zaścianka, rolę
głębokiej prowincji.
Ale czyż to nie my sami decydujemy,
jacy jesteśmy wobec siebie i innych i w
jakim mieście, otoczeniu żyjemy?

Hubert Papaj
(ts)

Znawcy pałaców
i ogrodów
Młodzi pasjonaci historii lokalnej
wzięli udział w środowym konkursie
zorganizowanym w ramach projektu
„Moja mała ojczyzna” przez Zespół
Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze. Do konkursu przystąpiło osiem szkół ponadgimnazjalnych
z Jeleniej Góry. Każda szkoła była
reprezentowana przez dwuosobowe drużyny. Wiedza uczestników
została poddana próbie w trzech
konkurencjach. Jedną z nich było
rozpoznanie przedstawionych na
zdjęciach zamków i pałaców. Główną nagrodę zdobył Zespół Szkół
Elektronicznych w Jeleniej Górze. W
nagrodę zwycięzcy dostali książki
oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Sudety”.– W przyszłym roku
chcemy zorganizować drugą edycję
tego konkursu – powiedział inicjator
przedsięwzięcia Piotr Wilk. Zmagania są kolejnym etapem projektu
„Moja mała ojczyzna”.

(Martyna)
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– Dużo z tych zabytków znajduje się w okolicach Jeleniej Góry
i byłym województwie jeleniogórskim. W pierwszej kolejności
dofinansowaliśmy ponad 70 zabytków, które trzeba było zabezpieczyć przed dalszą degradacją.
Sporo pieniędzy przeznaczyliśmy
też na mury, okna i dachy zabytkowych budynków – mówi Jerzy

Znany lekarz i fotografik Jan
Kotlarski nie żyje. Zmarł 22 marca.
Rodzina i przyjaciele pożegnali Go w
miniony piątek na starym cmentarzu
w Jeleniej Górze o godz. 12. 30.
Był człowiekiem, którego fotograficzna pasja rozsławiła w całej Polsce
i kilku krajach Europy. Z zawodu
lekarz chirurg dzielił wykonywanie
zawodu medyka z czynnym fotografowaniem i wieloma sukcesami na
tym polu. Należał do Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego,
był członkiem Polskiego Związku
Artystów Fotografików. Robił zdjęcia
rozmaite: zasłynął serią reportaży z
miejsca pracy, osobliwymi aktami,
wieloma fotografiami zabytków
Ziemi Jeleniogórskiej. Był także
czynnym uczestnikiem życia Jeleniej
Góry: w latach 1998 - 2002 zasiadał
w radzie miasta w Klubie Radnych
AWS. Choć odszedł do wieczności,
Jego duch zawsze obecny będzie w
spuściźnie fotograficznej, a ciepły
uśmiech i dobre słowo pana Janka
pozostaną w pamięci tych, którzy
mieli okazję Go poznać. Non omnis
moriar! Requiescat in pace.
Rodzinie i bliskim Jana Kotlarskiego składamy wyrazy głębokiego
współczucia.

Jednym z doﬁnansowanych zabytków jest
Kościół Erazma i Pankracego w Jeleniej
Górze

20 tys. zł przyznano Parafii Rzymsko – Katolickiej w Jeżowie Sudeckim na prace konserwatorskie przy późno-manierystycznym ołtarzu głównym oraz balustradzie empory organowej. Z
90 tys. zł dofinansowania Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Piotra i Pawła Apostołów
w Jeleniej Górze przeprowadzi remont budynku kościoła w Komarnie. 40 tys. zł otrzymała
Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej we Wrocławiu na rekonstrukcję
pawilonu ogrodowego zwanego Opactwem w parku pałacowym w Bukowcu. Gmina Podgórzyn
otrzymała 40 tys. zł na zabezpieczenie ruin kościoła poewangelickiego w Miłkowie. Mury
zostaną rozebrane, wyremontowana będzie wieża i do niej scalony będzie kawałek kaplicy,
która jest potrzebna na cmentarzu. Dofinansowania nie otrzymał natomiast Zamek Chojnik
w Sobieszowie.

Przed jeleniogórski ratusz dotarł w minioną środę kupiony po przetargu
samochód terenowy Nissan Pathfinder, pojazd do
mobilnego monitoringu
stolicy Karkonoszy. Auto
kosztowało niemal 150 tys.
zł. W najbliższym czasie
zostanie doposażone.
– Auto będzie obsługiwało pięć
kamer w systemie mobilnym zamontowanych na pojeździe. Obecnie już rozstrzygnęliśmy przetarg na doposażenie
terenówki. Czekamy do poniedziałku,
jeśli nie będzie protestu podpisujemy
umowę i doposażymy auto w rejestrator i system pięciu kamer za kwotę
około sześćdziesięciu tys. zł – mówi
Tomasz Dumycz, naczelnik wydziału
inwestycji i zamówień publicznych
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Prezentacja pojazdu odbyła
się przed ratuszem z udziałem
Marka Obrębalskiego, prezydenta
Jeleniej Góry, Tomasza Dumycza
oraz doradcy prezydenta Janusza
Nagórnego, a także przedstawicieli wydziału promocji i mediów.– Pieniądze na monitoring
otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W
ramach tego przedsięwzięcia zorganizujemy nie tylko sieć kamer
do monitoringu wizyjnego, ale
otrzymaliśmy już piękne terenowe
auto, które będzie służyć monitoringowi mobilnemu. Auto będzie
zabezpieczać imprezy masowe,
służyć będzie także w przypadku
klęsk żywiołowych, w sytuacjach
losowych. Pozostanie w dyspozycji
straży miejskiej. Jestem przekonany, że znacząco wpłynie ono na poprawę bezpieczeństwa w mieście
– mówi Marek Obrębalski.

Topielec w „szpitalniaku”

Redakcja Jelonki.com

Zakończenie całego projektu budowy
monitoringu,
z a m o n t o wa nia 61 kamer
planowane jest
na sierpień br.
W ko l ej nyc h
latach system
ma być doposażony w kolejne kamery.

Angela

Prezydent Obrębalski odsłania uroczyście
„nówkę” Nissana.

Pachnący nowością samochód terenowy
Nissan Pathfinder, 2,5 dCi, SE wyprodukowany w 2009 roku jest siedmioosobowy
i pięciodrzwiowy, z czterocylindrowym
silnikiem. Błyszczące cacko zasilane jest

olejem napędowym. Moc silnika to 171
KM. Ma sześciobiegową skrzynię manualną,
napęd na cztery koła, pełne wyposażenie
bezpieczeństwa, elektroniczną klimatyzację,
komputer pokładowy, dodatkowy akumulator

Do drzwi jednego z mieszkań nieznana osoba wsadziła w miniony piątek
kartkę z informacją, że w
pobliskim stawie „szpitalnym” znajduje się ciało
zaginionego mężczyzny.
Lokatorzy nat ychmiast
powiadomili policję. Wieść
potwierdziła się.

w najbliższych dniach. Wydania
zostanie opinia biegłego i na niej
podstawie będzie można coś więcej stwierdzić. – Ciało jest w daleko
posuniętym procesie rozkładu. Na
chwilę obecną ciężko jest nawet
podać przybliżony wiek denata –
poinformowała w miniony piątek
prokuratura.

O z n a l e z i o nyc h z w ł o k a c h
mężczyzny wiadomo niewiele.
Z relacji świadków wynika, że
mężczyzna był ubrany w zielony
płaszcz wędkarski. Ciało zostało
zabezpieczone do sekcji zwłok,
która zostanie przeprowadzona

Jak mówią okoliczni mieszkańcy, istnieje
podejrzenie, że znaleziony mężczyzna to
mieszkaniec ulicy Wyczółkowskiego, który
zaginął jesienią minionego roku. Policja
jednak nie potwierdziła tej wieści.

(Angela)

Dzięki projektowi „RE-cykl-ART.”
wiedzą o tym szóstoklasiści ze
Szkoły Podstawowej nr 2, którzy
w miniony piątek wzięli udział
w drugiej odsłonie warsztatów
zaproponowanych przez Biuro
Wystaw Artystycznych. – Zaprosiliśmy panie Ewę Zwarycz, Agnieszkę
Kajper i Marię Orzeszynę, aby pokazały młodzieży różne zastosowania
rzeczy, które tylko teoretycznie
powinny się znaleźć w koszach z
odpadami – mówi Luiza Laskowska
z BWA.
Ewa Zwarycz już dwa tygodnie
temu pracowała w tym projekcie

z jeleniogórską młodzieżą. Panie
Agnieszka i Marysia były w BWA po
raz pierwszy. A młodzież, podobnie
jak gimnazjaliści z „jedynki”, którzy już możliwość uczestnictwa w
warsztatach mieli, nie kryła zainteresowania i zadowolenia.
Podzieleni na grupy dziewczęta i
chłopcy z pomocą pustych butelek,
zużyt ych płyt kompaktowych,
starych klawiatur do komputera,
styropianu z opakowań, gazet i
mnóstwa innych odpadków, wyczarowywali rozmaite przedmioty. –
Jesteśmy nastawieni na wykonanie
rzeźb – usłyszeliśmy od jednej z
prowadzących, która wraz z podopiecznymi pracowała nad figurką
psa. Inni uczniowie robili lampę
„Cud natury”. Udanej zabawie
Pożytecznych Producentów Piękna,
jak nazwały swoją grupę panie
instruktorki, nie było końca.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

CUDA ZE ŚMIECI
Wystarczy kilka pustych plastikowych butelek, taśma
klejąca, parę deseczek i … ławeczka gotowa. Może niezbyt
wygodna, ale dowodząca tego,
że z odpadków można robić
użyteczne przedmioty.

Fot. Konrad Przezdzięk

Stróż na czterech kółkach

Fot. Angela

Odszedł Jan Kotlarski

(Angela)

Fot. Tejo

Siedemdziesiąt dolnośląskich
zabytków otrzymało dofinansowanie z Sejmiku Dolnośląskiego kwotą ponad 5 mln zł.
Najwięcej pieniędzy przyznano
tych obiektom, które wymagały
zabezpieczenia przed dalszą
degradacją. 1 mln 900 tys. zł na
zabytki przyznał również minister kultury.
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MILIONY NA ZABYTKI

Łużniak, wicemarszałek
dolnośląski. Częściowo wyremontowana
zostanie kaplica
św. Wawrzyńca na
Śnieżce. Wsparcie
dostanie też zamek Lenno
we Wleniu.

Rozbiórka murów poewangelickiego kościoła w Miłkowie ,
remont kaplicy św. Wawrzyńca na Śnieżce, prace konserwatorskie w kilku świątyniach subregionu jeleniogórskiego, a
także rewitalizacja pawilonu w Bukowcu – to jedne z najważniejszych zadań do realizacji dzięki środkom przyznanym
przez sejmik dolnośląski i ministerstwo kultury.

29 marca 2010 r.

100 h z możliwością doładowania prądem
zmiennym. Maksymalnie może osiągnąć
prędkość 180 km/h. W najbliższym czasie
zostanie on doposażony w specjalistyczny
sprzęt do monitoringu.
Rada pogada

Jutro (30 marca) w ratuszu
zbierają się radni miejscy. W
porządku obrad – między innymi
– projekt uchwały o zaciągnięciu
kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
miasta, a także ustalenie stref
płatnego parkowania i wysokości
stawek za pozostawianie aut w
mieście. Początek posiedzenia o
godz. 9 w sali rajców.

Obwodnica Solidarności

Klub radnych Platformy Obywatelskiej złoży wniosek, aby obwodnicy południowej, której budowa
ma zacząć się już w tym roku,
patronował NSZZ Solidarność.
W zamyśle ma być to nawiązanie
do obchodzonej w tym roku 30.
rocznicy powstania pierwszego
niezależnego i samorządnego
związku zawodowego.

Wypiłeś? Nie jedź!

Ogólnymi potłuczeniami i połamanym nosem przypłacił jazdę
motorowerem po pijanemu 76 –
letni mieszkaniec ulicy Wiejskiej w
Jeleniej Górze. Na nierównościach
drogi nie opanował pojazdu.
Skończyło się na wizycie w szpitalu i problemach z policją.

Pies czeka na człowieka

W miniony piątek około godziny 15.00 do jeleniogórzanki
odbierającej dziecko z przedszkola
przy ulicy Tuwima przybłąkał się
pies. Ma czarną sierść, podobny do
rasy cocker spaniel. Na szyi nosi
charakterystyczną obrożę. Jego
właściciel proszony jest o kontakt
pod nr tel. 517 515 888.

Uczniowie pod okiem Ewy Zwarycz robili lampę „Cud natury”.
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Projekt „Poza schematem ławki szkolnej” współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od września
2009 roku uczniowie „Dziesiątki”
mogą bezpłatnie
korzystać z różnorodnych form
doradztwa i opieki
psychologiczno-pedagogicznej oraz
zajęć, które w niecodzienny dla nich
sposób mają na celu
przede wszystkim
im pomóc.
Wśród kilkunastu realizowanych tematów każde z dzieci może
znaleźć coś dla siebie. „Radosna
kinezjologia”, „Odkryj w sobie
potencjał” i „Arteterapia” to zajęcia
skierowane do uczniów klas I-III.
Troszcząc się o zdrowie psychiczne
dzieci oraz ich dobre samopoczucie pozwalają one w wyjątkowy
dla nich sposób usprawnić ich
funcie społeczne, m.in.: opanować
zasady skutecznej komunikacji,
podwyższać poczucie własnej
wartości, nauczyć się radzić sobie
w różnych sytuacjach, pokonywać
trudności i rozwiązywać problemy. Niezwykłość prowadzonych

zajęć pozwala przede wszystkim
dzieciom zobaczyć siebie samym
w nowych, zaskakujących dla
siebie rolach. Poprzez omawiane
tematy, realizowane ćwiczenia
oraz zabawę odkrywają swój własny potencjał, swoją wyjątkowość,
często tłumioną na co dzień przez
środowisko, negatywne nawyki,
czy nieświadome zaniedbania lub
błędy wychowawcze.
„Radosna kinezjologia – zabawy psychologiczne, ćwiczenia
Gimnastyki Mózgu oraz gry i zabawy interakcyjne”. Zajęcia bazują
m.in. na doświadczeniach i badaniach amerykańskiego pedagoga
Dr Paula Dennisona i zawierają

Atak piratek!

Fot. Gabi

W środowy wieczór w MDK Muflon
zacumował okręt pełen piratów płci
pięknej. Na La Kukaraczy dowodziła
dzielna Kapitan Agata Szmigrodzka.
Zabrała widzów oraz swoją załogę w
podróż, dzięki której mieli oni od-

kryć nieznane lądy i doznać niezapomnianych wrażeń. Tancerki podczas
występu zaprezentowały pełną feerię
barw tańca współczesnego, orientalnego i flamenco. Wszystko to poparte
było dużą eks-

szeroki wachlarz ćwiczeń, które
mają na celu integrację obu półkul
mózgowych. Dążenie do właściwego współdziałania poszczególnych
części mózgu, ma bezpośrednie
przełożenie na rozwiązywanie
wielu problemów emocjonalnych
i intelektualnych. Wykorzystujące
zaangażowanie dzieci gry interakcyjne uwzględniają nie tylko ich
naturalną potrzebę poruszania
się, ale również ich uczucia i myśli. Ponad to umożliwiają trening
zdolności psychosocjalnych, wśród
których można wymienić np.:
rozwijanie umiejętności porozumieniach się i współdziałania,
akceptowanie siebie i innych, rozwijanie twórczości i kreatywności
oraz koncentrowania się, wyrabianie pozytywnej motywacji do
wysiłku myślowego, pogłębianie
poczucia odpowiedzialności za
siebie i innych.
Do odkrycia swoich
możliwości zapraszają
kolejne zajęcia prowadzone pod tytułem - „Odkryj w sobie potencjał”.
Dzieci uczą się poznawać
i nazywać uczucia oraz
radzić sobie z negatywnymi emocjami. Należy pamiętać, że radość
i smutek to nie jedyne
emocje, które towarzyszą
uczniom. Bogata gama
uczuć i mnogość dzie-

presją sceniczną. Interesujące
były solówki. Duże brawa należą
się także za bardzo dobre kostiumy. Widzowie oglądali spektakl
z dużym zainteresowaniem i
nagrodzili artystki gromkimi brawami. Nie pozostaje nic innego
jak wykrzyknąć: „Ahoj przygodo!”
i spotkać się z La Kukaraczą już w
kwietniu!

(Gabi)

cięcych problemów, z którymi
muszą się zmierzyć każdego dnia
przytłoczyłaby nie jednego dorosłego. Na przykładach z własnych
doświadczeń w odgrywanych
scenkach i prowadzonych pod
okiem opiekuna pogadankach,
dzieci analizują i wyciągają wnioski. Jest to szeroki dział dotyczący:
uczuć, problemów, konfliktów,
skutecznej komunikacji, sposobów nawiązywania właściwych
relacji z drugim człowiekiem.
Dzieci poprzez zabawę uczą się
zasad obowiązujących w normach
społecznych. Pojawia się pojęcie
akceptacji oraz tolerancji, ale
również asertywności. A wszystko
ma służyć temu, aby w możliwie
najbardziej komfortowy dla siebie
sposób mogły wejść w środowisko
szkolne i mogło w nim prawidłowo
funkcjonować.

Zajęcia „Arteterapi” w oparciu
o metody i techniki służące eliminacji negatywnych
zachowań i postaw, ukierunkowane są na rozwój osobowości
twórczej i stymulację w zakresie
edukacji i wychowania. W dużym
uproszczeniu
arteterapia jest
ukier unkowa-

niem sztuki na potrzeby rozwojowe dziecka. Warsztaty opierając
się na zainteresowaniach dzieci
i umożliwiają dotarcie do nich za
pośrednictwem sztuki, ale pojmowanej nie w ujęciu manualnym
tylko w kontekście wielu różnych
poziomów, m.in.: emocjonalnym,
podświadomym, wyobrażeniowym,
zagrożeniowym. Wykorzystywane
innowacyjne techniki arteterapeutyczne, takie jak: rysunek diagnozujący, plastykę szeroką, czarny
teatr, mandalę, dramę, teatr dziur,
elementy ruchu scenicznego, czy
lalkę, posługując się komunikatem
pozawerbalnym mają na celu
wzmocnienie poczucia własnej
wartości oraz bezpieczeństwa.

ts

Artykuł współﬁnansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

NAGRODA: OXFORD
Kilkudziesięciu uczniów z
gimnazjów z Jeleniej Góry i
powiatu jeleniogórskiego
wzięło udział we wtorkowych
zmaganiach pod skrótowym
hasłem „KwoKA”, czyli konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. Tematyka
tegorocznej edycji skupiona była wokół życia
i twórczości Michaela
Jacksona i Marka Twaina. Pytania dotyczyły
również historii, sztuki kulinarnej, świąt i

tradycji krajów anglojęzycznych.
Organizatorką „KwoK - i „
była już po raz szósty Aldona
Mierzwa, nauczycielka języka
angielskiego z ZSO nr 1 w Jeleniej Górze. Podobnie jak
ubiegłym roku wygrała
Jagoda Kuźniar (na
zdjęciu), reprezentantka gospodarzy.
W nagrodę pojedzie na tydzień do
Anglii.

(Martyna)

Fot. Martyna

„Poza schematem ławki szkolnej”, to nie tylko „zapowiedź”
nieszablonowych, ciekawych zajęć, ale również nazwa realizowanej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze inicjatywy
edukacyjnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
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PIĘKNI INACZEJ

Fot. Konrad Przezdzięk

Uroczystość z tej okazji – już po
raz piąty w stolicy Karkonoszy
– zorganizowało Jeleniogórskie
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.
Szef organizacji Janusz Wielocha
podziękował wszystkim, którzy
w pierwszy dzień wiosny
postanowili poświęcić swój
czas oraz serca dzieciom i
ich opiekunom. Dzieciom
szczególnym, ale – poprzez
odmienność – zasługującym
na zwielokrotnioną dawkę
miłości. Prezes stowarzyszenia przywitał obecnego na sali
prezydenta Marka Obrębalskiego, patrona honorowego
imprezy.
Uroczystość
prowadził
Krzysztof Rogacewicz, aktor zwią-
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stwa przedmiotów przekazanych
Janusz Wielocha przeczytał długą listę
przez ludzi dobrej woli i firmy z
darczyńców i przyjaciół Jeleniogórskiego
miasta i regionu. Rzeczy nabierały
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dziedodatkowego wdzięku w dłoniach
ci z Zespołem Downa dziękując im za
urodziwych wolontariuszek. Dochód
z aukcji zostanie przeznaczony na
wsparcie. Dodał tylko, ze od 2004 roku,
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i
od kiedy organizacja działa, chętnych do
młodzieży z zespołem Downa.
pomocy przybywa i mógł kogoś pominąć.
Artystycznymi akcentami święta
Podziękował też mediom za nagłośnienie
były kolejne występy. Szczególnie
imprezy oraz informowanie o działalności
ciepło zostały przyjęte dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek
stowarzyszenia.
Opiekuńczych w Jeleniej Górze, które
grają w zespole „Ekspresja”. Grupa ła sztukę „Dar boży” o przeistaczaniu
pokaza- się poczwarki w piękne motyle.
Symboliczna wymowa tego
widowiska jest jasna: każdy byt
niesie z sobą piękno stworzenia,
choć nie zawsze jest ono gołym
okiem widoczne. Na zakończenie zagrał zespół „W tym sęk”
oraz zaśpiewała Anna Kosa.

zany z Kabaretem „PAKA” oraz
Teatrem „Maska”. Konferansjer zadbał o rozluźnienie atmosfery, którą
zdecydowanie rozrzedzili Honorata
Magdeczko-Capote i Ryszard Wojnarowski z „Maski” zabawnym przedstawieniem „Adam i Ewa” wg Twaina
w reż. Andrzeja Kempy. Publiczność: i
ta starsza, i ta młodsza, pokładała się
ze śmiechu po zabawnych dialogach
będących ilustracją codziennych stosunków damsko-męskich. Tytułowa
Ewa, czyli pani Honorata, po sztuce
rozdała dzieciom „zakazane owoce”, czyli
jabłka z rajskiej jabłoni. Oklaskom nie
było końca. – Niech
wam słońce pięknie świecie! – wykrzykiwał Adam
czyli Ryszard Wojnarowski.
Gorący przebieg miewała też
licytacja mnó-

Występem Teatru „Maska” i grupy „Ekspresja”, gorącą licytacją rozmaitych darów oraz
koncertem Anny Kosy z przyjaciółmi uczczono w Jeleniogórskim Centrum Kultury
przypadający 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa.

29 marca 2010 r.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

/+.! $2:7)
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Fot. Archiwum

Fot. Tejo

Wielka wycinka!

Wszystko wskazuje na to, że niebawem widoki miasta
zostaną odkryte.

Od września przyszłego roku jeleniogórzanie będą mogli podziwiać piękną panoramę
miasta ze Wzgórza Kościuszki. Opracowywana jest koncepcja rewitalizacji, zgodnie z którą
wszystkie drzewa, które zasłaniają widok od strony części ulicy Chełmońskiego zostaną
wycięte. W planach jest także ponowne uruchomienie parkowej restauracji.

Zgrzyt termalny

my przysłonięte są gałęziami.
– Od dawna słyszymy sygnały, że
miejsce to jest zaniedbane, a wiadomo, że było kiedyś jedną z wielkich
atrakcji Jeleniej Góry. Chcemy to
zmienić nawiązując do przeszłości.
Nasza koncepcja na pewno pozwoli
na ciekawe zagospodarowanie tego

Fot. UM

że informowanie o takich sprawach
mediów w tym świetle dyskredytuje
pracę całego urzędu miasta, który
uczestniczył w przygotowaniach
tego projektu – oświadczył publicznie
prezydent Obrębalski.
Czy Jerzy Łużniak przekazując tę
informację nie chciał dyskredytować
prezydenta, a jedynie podzielić się
dobrą wiadomością dla wszystkich
jeleniogórzan? W tym momencie
wydaje się to mało istotne, bo wieść
o podpisanym porozumieniu ma w
pewnym sensie wymiar historyczny: kładzie kres dziesięcioletnim
spekulacjom dotyczącym powstania
basenów termalnych. Droga do
ich budowy jest teraz otwarta. W
nadchodzący piątek miasto wyłoni
inżyniera kontraktu, co pozwoli na
wdrożenie procedur przetargowych,
wybranie inwestora i rozpoczęcie
budowy term.

Do kilkunastu pożarów nieużytków wyjeżdżali strażacy
w ciągu kilku ostatnich dni. Podpalanie trawy jest niebezpieczne, zabronione i surowo karane, o ile uda się namierzyć sprawcę, co nie jest łatwe. Póki co jest spokojnie, bo w
weekend spadł deszcz.

Z powodu palących się łąk,
pól i nieużytków strażacy mieli
mnóstwo pracy od poniedziałku aż
(tejo) do minionego piątku wieczorem.

Jak już chyba wszyscy wiedzą, powstaną one na terenie
kupionym od PMPoland, w
bezpośrednim sąsiedztwie
Parku Zdrojowego. Z rozmaitych wodnych atrakcji, w tym
z basenu odkrytego z ciepłą
wodą ma skorzystać około
200 tysięcy osób rocznie.
Baseny w sumie mają kosztować 55, 3 miliona złotych. Około 18 milionów, czyli 40 procent tej kwoty miasto dostanie
w ramach dofinansowania. Na resztę zamierza wziąć kredyt. Termami najpewniej będzie
zarządzała spółka miejska. Baseny zostaną otwarte w 2013 roku.

zaproponowaniu działającym tam
jednostkom siedzib alternatywnych i o przejęciu całego obiektu na
cele gastronomiczno-hotelarskie
– zapowiadają samorządowcy. To
idealny punkt wypadowy ku miejskim atrakcjom, a przy tym sam
położony niezwykle atrakcyjnie
–dodaje Miłosz Sajnog.

Konrad Przezdzięk

Odpowiednie dokumenty z aplikacją o środki unijne mają być złożone latem. Szacuje się, że
rewitalizacja Wzgórza Kościuszki ma kosztować około 12 milionów złotych. Miasto liczy na
pokrycie około 70 procent tej sumy z funduszy Unii Europejskiej.

Płonęły pola i łąki

Zaiskrzyło na linii: wicemarszałek województwa – prezydent Jeleniej Góry. Marek Obrębalski uważa, że informowanie przez Jerzego Łużniaka o osiągnięciach urzędu miasta
jest nietaktem.
Poszło o wtorkową wieść dotyczącą podpisania przez miasto w
Warszawie porozumienia o dofinansowaniu Term Cieplickich
Dolnośląskiego Centrum Rekreacji. Poinformował nas o tym Jerzy
Łużniak nic nie wspominając, że
dokument podpisał prezydent Marek Obrębalski, który celowo po to
pojechał do Warszawy. Szef Jeleniej
Góry nie krył oburzenia.
– O tym, że takie porozumienie będzie wcześniej czy później podpisane,
wiedzieliśmy już od 19 lutego. Trzeba
było tylko skorygować kosmetycznie
niektóre punkty dokumentu. Zaskoczyło nas natomiast „wezwanie” do
Warszawy niemal na cito, bo okazało
się, że porozumienie czekało na
podpis już wczoraj – wyjaśnił w
minioną środę Marek Obrębalski.
Osobiście udał się więc od stolicy,
aby złożyć podpis w siedzibie Polskiej
Organizacji Turystycznej. – Pana Łużniaka przy tym nie było. Uważam,

przy których ma powstać mała
architektura. Całości ma dopełniać
oświetlenie. Park ma być zamykany
na noc i ogrodzony stylizowanym,
secesyjnym ogrodzeniem. Zamontowanych będzie tu także kilka
kamer monitoringu wizyjnego.
Miastu zależałoby także na zagospodarowaniu tarasów byłej
restauracji, a obecnej siedziby
LOK i kilku innych firm. Obecnie
służą one jako skład rzeczy niepotrzebnych i parking. – Myślimy o

Zachmurzyło się i popadało. Ratownicy odetchnęli z ulgą. Łatwiej
byłoby wskazać łąki, gdzie się nie
paliło, niż wymienić obszary za-

interesowania
p o d p a l a c z y.
– To prawdziwa plaga. W
związku z tą
sytuacją podjęliśmy działania prewencyjne i w miniony
poniedziałek
na stronie
internetowej
Komendy
Miejskiej Straży Pożar nej,
wystosowaliśmy apel do
mieszkańców miasta i powiatu,
by nie wypalali tych traw – mówi
str. kpt. Radosław Fijołek, zastępca
komendanta miejskiego.
Podpalenie traw na nieużytkach
to zagrożenie przede wszystkim
dla przyrody, ale nie tylko. Poza
zabijaniem żyjących w trawach i
w glebie zwierząt, roślin i mikroorganizmów, ogień rozprzestrze-

niony na większym obszarze łąk
może być poważnym zagrożeniem
dla człowieka.
Największe zagrożenia wywołane paleniem traw to możliwość
zapalenia się lasu oraz znajdujących się w pobliżu budynków czy
pomieszczeń gospodarczych. Jeśli
trawy wypalane są koło drogi,
może to spowodować zadymienie
i słabą widoczność czego następstwem mogą być wypadki.

(Angela)

Zakaz palenia łąk i nieużytków został
zapisany w ustawie. Jak widać, wciąż wielu
ludzi – czy to wandali, czy też właścicieli
gruntów – niewiele sobie robi z przepisów.
Konsekwencje są surowe: grzywna, a nawet
kara aresztu. W przypadku rolników także
wstrzymanie dopłat z Unii Europejskiej.
Fot. Martyna

Góry była bez przeszkód widoczna
z tarasów restauracji Felsenkeller
(dziś mieści się tam, między innymi, Liga Obrony Kraju). Przez
dziesięciolecia drzewa zdążyły
wyrosnąć na tyle, że – kiedy są
liście – widoków nie ma żadnych, a
w pozostałych porach roku panora-

Fot. Angela

Kiedy na Cavalierbergu burmistrz Johannes Schoennau pod
koniec XVIII wieku planował ogrody miejskie i park, wzgórze było
porośnięte trawą z rzadkim i stosunkowo młodym drzewostanem.
Jeszcze na fotografiach z końca XIX
wieku widać, że panorama Jeleniej

wzgórza i na
przyciągnięcie
tu spacerowiczów i tur ystów – mówi
zastępca prezydenta miasta
Miłosz Sajnog.
Szczegółowego planu rewitalizacji jeszcze nie ma. Pracuje nad
nim zespół architektów krajobrazu.
Wiadomo na pewno, że pod topór
„pójdzie” cześć drzew rosnących
na północnym zboczu Wzgórza
Kościuszki, a także te drzewa,
które zasłaniają widoki z najwyżej położonego punktu w parku
(Wzgórza Szubienicznego), gdzie
w dawnych czasach istniał miejski
szafot. Zamierzenia rewitalizacyjne
dotyczą także alejek parkowych,

TRIUMF „TURYSTÓW” Z „ŻEROMA
W eliminacjach międzypowiatowych Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
organizowanego w minioną
sobotę przez PTTK uczniowie gimnazjum i liceum ZSO
nr 1 w Jeleniej Górze wygrali
bezkonkurencyjnie w swoich kategoriach.
Zwycięską podstawówką była
„szóstka” z Cieplic. Te właśnie drużyny będą reprezentowały nasz powiat
na eliminacjach Dolnośląskich,
które odbędą się w maju we Wleniu.

W zawodach łącznie udział wzięło
13 szkół. Uczestnicy podzieleni na
kategorie wiekowe musieli odpowiedzieć na 85pytań z zakresu pierwszej
pomocy, historii i tradycji PTTK i
zagadnień krajoznawczych.
– Najbardziej boję się map. Do
konkursu przygotowywałem się dobry miesiąc i dowiedziałem się wielu
ciekawostek. Ta tematyka mi się
bardzo podobała - powiedział Teodor
Wiktorowski, uczeń Zespołu Szkół
Technicznych w Jeleniej Górze.
– Co roku liczba uczestników jest
prawie ta sama. Ubolewamy, że tak
niewiele szkół z powiatu wystawiło

swoje drużyny.
Mamy nadzieję, że ulegnie
to zmianie i w
przyszłym roku
więcej szkół
przyśle swoich
reprezentantów
–komentuje
szef lokalnego
oddziału PTTK
Andrzej Mateusiak.

(Martyna)

Członkowie zwycięskich drużyn otrzymali nagrody książkowe sponsorowane przez miasto i starostwo. Jednak, aby nikt nie wyszedł z pustymi
rękami, pozostałych uczestników uhonorowano nagrodami pocieszenia,
w postaci map. Opiekunka zwycięzców z „Żeroma” Ewa Parfionowicz
otrzymała gratulacje od prezesa PTTK Adama Rodziewicza. Kolejny etap
zmagań odbędzie się w maju we Wleniu.
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MO
pod ostrzałem
Prezydent Obrębalski przeoczył
bardzo ważną polską specjalizację,
z której można by zrobić nasz hit
eksportowy. Chodzi tu o wysyłanie
polskich specjalistów do innych krajów europejskich. Ci wyszkoleni w
przestrzeganiu europejskich przepisów delegaci, na przykład, sanepidu,
mieliby pełne ręce roboty od Berlina
po Lizbonę. Byłby to polski wkład
w uporządkowanie gastronomii w
tamtych krajach. Jadłoby się może
nieco drożej i mniej smacznie, ale za
to absolutnie zgodnie z europejskimi
przepisami – widać dziś tam dość
słabo przestrzeganymi.
Inną grupą mogliby być inspektorzy finansowi, którzy mogą
zacząć działalność już w Czechach,
gdzie wbrew wszelkim regułom
Załatwił obwodnicę? Załatwił restauratorzy nie wydają klientom
baseny termalne w Cieplicach? Za- paragonów z kas fiskalnych. Nie
łatwił Castoramę, Centra Handlowe wspomnę już o potrzebie regulacji
przy Grodzkiej i w Tesco? Załatwił sprzedaży piwa i wina placówkom
21 miejsce w rankingu Newsweeka gastronomicznym, które w wielu
miast na prawach powiatu? Ponow- krajach – o zgrozo – mogą się
nie obiecał, że centrum handlowe zaopatrywać w każdym sklepie na
Fokus jednak powstanie? Dobrał rogu ulicy.
Innym zaniedbanym obszarównież sobie zastępcę, który nie
jest w stanie powiedzieć, czy w rem działalności jest ochrona
środowiska.
owym centrum
Czesi nie mają
znajdzie się mulBRAK UZNANIA DLA TEGO
o tym pojęcia i
tikino?
NIEWĄTPLIWEGO PASMA
np. wpuszczają
Przecież to nie
OSIĄGNIĘĆ NASZEGO
psy do ichniego
On, tylko podlePREZYDENTA JEST
gli mu specjaliści ZŁOŚLIWYM CZEPIANIEM SIĘ Karkonoskiego
wadliwie wypeł- WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY Parku Narodowego. Budują
nili wniosek o
KAMPANII WYBORCZEJ.
nowe wyciągi
dofinansowanie
i nartostrady.
obwodnicy. Skąd
miał wiedzieć, że przy przy basenach Polscy specjaliści sprawę by uregutermalnych przydałby się parking i lowali, co miałoby skutek podwójjakieś zaplecze, a złośliwi twierdzą, ny. Nie tylko poprawiło stan fauny
że i lokalizacja nie najszczęśliwsza. i flory ale również zahamowało
Że Legnica i Bolesławiec wypadły niekontrolowany najazd niszczyw tych rankingach o wiele, wiele, cielskich turystów np. na czeskie
Karkonosze. I to drugi efekt pozywiele lepiej.
Że inwestor Fokusa ciągle tylko tywny, bo ich część może pozostaobiecuje i projekt odchudza, ale łaby po polskiej stronie.
Jelenia Góra mogłaby się stać
tak generalnie, to budzi przecież
zaufanie, bo nieustannie obiecuje. ośrodkiem szkolenia tych wszystŻe nowy zastępca nie sprawdził in- kich specjalistów. Profesjonalnych
formacji o projekcie centrum Fokus, nauczycieli jej w tych dziedzinach
chociaż zatwierdzony projekt mają nie brakuje, a patronem tych
działań mógłby być doświadczojego służby i podlegli mu ludzie.
Chyba brak uznania dla tego ny pedagog akademicki Marek
niewątpliwego pasma osiągnięć jest Obrębalski.
złośliwym czepianiem się wyłącznie
Paweł Kucharski
na potrzeby kampanii wyborczej.
W nawale pracy i obowiązków
Ogromnie modne stało się ostatnio narzekanie na prezydenta.
Właściwie to mi go szkoda, bo
stara się, dba o miasto, spotyka z
mieszkańcami, opowiada o trudach swojej pracy, a uznania jakby
brak. Z wysokości swojej wiedzy i
doświadczenia naukowego przebudował magistrat i ściągnął do niego
wybitnych profesjonalistów.
Drodzy mieszkańcy Jeleniej Góry,
słusznie sami go sobie wybraliście i
to w wyborach bezpośrednich. Siły
społeczno-polityczne wystawiły
kandydatów, a Wyście wybrali
najlepszego. Największą niesprawiedliwością – jest w moich oczach
– czepianie się w najaktywniejszym
dla Niego okresie.

PLOTKI
I FAKTY
Jęk zawodu

Licealiści siedzący w minioną środę
przed wejściem do ratusza od strony
południowej oniemieli, kiedy zobaczyli korowód ludzki opuszczający gmach
magistratu i kierujący się w ich stronę.
Fotoreporterzy z lufami obiektywów,
radiowcy z sitkami mikrofonów, operatorzy kamer obładowani sprzętem
stanowili forpocztę całego pochodu
urzędników: naczelników, specjalistów, praktykantów, doradców.
Młodzieży opadła szczęka, kiedy to na
szarym końcu tej masy ludzi pojawił
się sam prezydent Jeleniej Góry! Już
jęli poprawiać kołnierzyki koszul
(panowie) i ukradkiem zerkać w lusterko, czy makijaż mocno się trzyma
(panie). Już szykowali odpowiedzi
na hipotetyczne pytania włodarzy
miasta. Wtem cały pochód skręcił w
prawo do stojącego obok przykrytego
szmatą samochodu terenowego. – A
już pomyśleliśmy, że władza o nas
sobie przypomniała – wyrzucili z
siebie młodzi mieszkańcy. Może
następnym razem?
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Fot. Konrad Przezdzięk

WIDZIANE Z DYSTANSU
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– Zbychu, nie wiem, czy ty też
tak masz.

Kotlina staruszków

Prowadzący Obserwatorium Karkonoskie Andrzej Więckowski podczas
ostatniego spotkania OK przedstawił
szereg rad dla samorządu, który
promocję regionu traktuje jako misję.
Pan Andrzej – z racji ujemnego przyrostu naturalnego i ogólnej tendencji
starzenia się społeczeństwa – zachęcał
do stworzenia lobby emeryckiego i
zorganizowania na przykład, olimpiady dla żwawych staruszków. Zdaniem
mówcy bardzo chwytliwe mogłyby
się okazać hasła promocyjne typu:
„U nas będziesz ruszał się szybciej niż
śmierć” lub – dla emerytów z Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej: – „I
ty możesz być jak Lenin”. Stosownym byłby także apel o inwestycję
w budowę sieci barów mlecznych z
fasolką z masłem oraz leniwymi a la
fourchette po promocyjnych cenach
dla seniorów.

– Ale ja budzę się zlany zimnym
potem…

(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.

– … bo noc w noc śni mi się,
że znów jestem zastępcą
prezydenta.

Jerzy Łużniak i Zbigniew Szerniuk, byli zastępcy prezydenta Jeleniej Góry.

anzol

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Krzyż
krytyków
– Prawdziwa cnota krytyk się nie
boi – mawiał Krasicki. Ale wszędzie
znajdą się krytykanci wszystkiego i
wszystkich, którzy sami cnotę stracili i dają upust jadowi malkontenctwa
wszelkim przejawom dążenia ku
lepszemu.
Jeśli z ugoru usiłuje się zrobić
pastwisko z na tyle dojrzałą trawą,
aby paść tam się mogły owieczki
korzystające z dobrodziejstw świata
tego, zawsze znajdą się tacy, którzy
w imię interesików różnych, zauważą jedynie pokrzywy i perz. I będą z
kamienną maską wrogości deptać
owoce pracy innych dla swoich
doraźnych celów.
Krytyka na każdym polu upodabnia się do infantylnego wyśmiewa-

nia cudzych wad i niedoskonałości.
Krytycy rechoczą prześmiewczo, bo
ktoś wyszedł z domu w marynarce
i w majtkach w groszki. Niczym
chłopcy z piaskownicy przedrzeźniają podwórkowego ofermę. Nie
zastanawiają się, czy po prostu nie
lepiej pewne rzeczy przemilczeć,
a nad innymi – pomyśleć, aby zachować się godnie i po ludzku. Ale
krytykom na fali często ludzkich
odruchów brakuje, bo – niczym
świnie – do koryta popędzą nawet
po śmierdzących kupach własnych
werbalnych wypocin.
Krytycy, którzy skupiają się na
obśmiewaniu krytykowanych, sami
od siebie nie proponują nic a nic. Ich
słowny mocz leje się niczym woda

Nierzadko wytykaniem samych
póki jadu nienawiści starczy, a jak
zabraknie, to zawsze zatankować do wad choćby najbardziej śmiałych
pełna można i dalej sikać. Trudniej i udanych fotografii pasjonują się
bowiem samemu nakreślić wizję, ci, którzy nie mają pojęcia, jak
a jeszcze trudniej ją zrealizować zrobić udane zdjęcie, ale bardzo by
chcieli.
w sposób mniej
Jest takie polub bardziej zaCZY RZECZYWIŚCIE DO
wiedzenie, że
dawalający, choć
SZKOŁY POWSZECHNEJ
zawsze niedo- POWINNI TRAFIĆ WSZYSCY? krytyk przedstaSĄDZĄC PO OWOCACH
wia taką wizję
skonały, bo do
PIÓR NIEKTÓRYCH
danego dzieła,
perfekcjonizmu
PUBLICYSTÓW, ICH
którą urzeczychyba każdemu
DŁONIE BYŁYBY BARDZIEJ
wistniłby, gdyby
sporo brakuje.
Bywa, że kry- UŻYTECZNE CHOĆBY PRZY potrafił, jednak
SPRZĄTANIU BRUDÓW
za diabła mu się
tykami zostają
PO UPIERDLIWEJ ZIMIE.
to nie udaje. A
ci, którzy sami
że – dzięki pona danym polu
ponieśli porażkę. Jakże często oplu- stępowi cywilizacji i opiekuńczości
waniem realizatorów teatralnych państwa nie jest analfabetą – to
czy filmowych zajmują się sami pisze, bo literkę łatwo nakreślić, czy
sfrustrowani i niedoszli reżyserzy, w klawisz uderzyć. Czasami mam
filmowcy czy aktorzy? Że polity- wątpliwości, czy rzeczywiście do
ków krytykują też politycy, którym szkoły powszechnej powinni trafić
wyborcy pokazali, gdzie słońce nie wszyscy. Sądząc po owocach piór
niektórych publicystów, ich dłonie
dochodzi.

byłyby bardziej użyteczne choćby
przy sprzątaniu brudów po upierdliwej zimie.
Jakże często fala krytyki zalewa
zjawiska, które – jeszcze w fazie
niebytu – powodowały erupcję pretensji, że ich jeszcze nie ma. Taki
choćby aquapark, tłuczony medialnie przez lat 13. Kiedy park wodny
obiektem pożądania wszystkich
żądnych uciech był, władze torpedowano za nieporadność, bo idea
nigdy poza plany nie wyszła. Od
ogłoszenia konkursu na projekty
(1997 rok), których nikt nigdy nie
zrealizował, aż po powstanie komisji
na łonie rady miejskiej (poprzednia
kadencja), z której działania nic,
absolutnie nic nie wyniknęło.
Z drugiej strony wirtualne wizje
wybudowania niecek i aquaparkowa
retoryka z laniem wody termalnej
stały się trampoliną do sukcesu
wyborczego wielu samorządowców. Co prawda skok do władzy dla

niektórych zakończył się twardym
lądowaniem na dnie własnego
pustosłowia, jednak politycy mają
niebywałą zdolność spadania na
cztery łapy. I niewiele sobie robiąc z
upadku, otrzepali się z kurzu zaszłości i dalej pchają się na ratuszowy
świecznik.
Dziś, kiedy budowa basenów
z gorącą wodą jawi się rzeczywistością, oczywiście krytykantów
nie brakuje. Dla niektórych takie
postawienie sprawy wytrąca z rąk
kampanijny argument. – Toż to
jeden pretekst do obiecanek mniej
będzie! Dla innych po prostu powód
do czepienia się. Bo można lepiej,
inaczej, taniej, prościej i po prostu
idealnie. – Tylko gdybyśmy tę władzę
w łapach mieli, to byśmy pokazali, że
„Polak potrafi”.
Niech Bóg nas broni przed takimi
władcami!

Konrad Przezdzięk
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Rok to za mało!
Ro z m owa z B o g d a n e m elementów spowodowało, że to się
Kocą, dyrektorem naczel- w pewnym sensie powiodło.
nym i artystycznym Teatru
– Przybył Pan tu z pewną
im. Cypriana Kamila Norwimisją.
Czy po roku można
da w Jeleniej Górze.

diALOGI jelonki
– Co się nie udało?
– Życzyłbym sobie, aby współpraca z innymi instytucjami kultury
nabrała poważnych kształtów. Że
ich jeszcze nie ma, to w dużej części
moja wina i wina czasu, którego po
prostu zabrakło, aby zapiąć wszystko
na ostatni guzik.
– Zanosi się na to, że Teatr
im. Norwida co najmniej na
kilkanaście miesięcy pozostanie monopolista na dużą salę
widowiskową. Przypomnę, że
w remoncie jest Teatr Zdrojowy,
a prace niedługo zaczną się
w siedzibie Jeleniogórskiego

Fot. Konrad Przezdzięk

– Mija rok Pana obecności w
naszym mieście. Czy poczuł się
Pan jeleniogórzaninem?
– Niby rok minął, ale dla mnie to
jak cały wiek. Wręcz nie wyobrażam
sobie życia bez Jeleniej Góry. Mam
tutaj wielu przyjaciół, na których
mogę liczyć, a przede wszystkim
mam zespół, który się zintegrował.
Najważniejsze jest, że człowiek przychodzi do tej pracy z przyjemnością.
Zaczynam od szóstej rano i z bólem
serca wychodzę czasem wcześniej,
czasem później. Jest mnóstwo pracy.
Ja lubię pracować. Lubię, jak zespół
lubi pracować. Mam wrażenie, że
ludzie pracują z przyjemnością, bo
widzą efekty swojej pracy. Ja też te
efekty dostrzegam. Wydaje mi się,
że brakowało troszkę takiego zamieszania w sensie poszukiwania celu
w środowisku teatralnym. Aktorzy
czują się potrzebni, widoczni, usatysfakcjonowani z tego co robią.

etap zakończyliśmy, ale na pewno
jesteśmy bliscy jego zakończenia.
Powtórzę: ziarno zostało zasiane, a
teraz kiełkuje.
Lwówka.
Druga sprawa, że przekonastwierdzić, że została ona spełliśmy wielu młodych
niona?
Teatr musi mieć misję, ale nie
– Jak więc przebiegał ten
może być ona nigdy spełniona. Teatr
w swoim działaniu powinien być „siew”?
– Po pierwsze wyszliśmy z parodialektyczny i rozwijać się w rytm
rozwoju i postępu społeczeństwa ma propozycjami na zewnątrz, co
oraz świata. Dlatego zakończenie wbrew obawom niektórych osób
pewnego etapu jest niczym więcej przyciągnęło ludzi do teatru, bo
jak tylko zakończeniem, a jednocze- przychodzi ich tu więcej. Nie traktuję
śnie otwarciem nowych możliwości tego teatru jako własności tylko i
przed nowymi reżyserami, aktorami. wyłącznie miasta. To teatr dla ludzi

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Znamy już jakieś przybliżone plany kolejnego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych?
– Jesteśmy na etapie zbierania
ofert. Poszukujemy ciekawych zespołów. Problem polega na tym,
nie wiem, jak będzie wyglądała
sprawa finansowania tego festiwalu. Złożyliśmy wnioski do różnych
instytucji, Czekamy na odpowiedzi.
Nadejdą one niestety dosyć późno,
ale to sprawa systemu i mechanizmu
przyznawania środków i trwania
procedur. Jeśli plany się powiodą,
festiwal będzie żywy, oryginalny i
bardziej dynamiczny niż ostatni.

– Czyli idzie ku dobremu…
– To jest dopiero początek. Zbudowanie jakiejś struktury teatralnej,
która by się zintegrowała ze społecznością w sposób stały i kreatywny
wymaga – moim zdaniem – około
trzech lat. Jednak jest jakieś ziarno
zasiane. Wiosna idzie, więc może
z tego ziarna coś ciekawego wyrośnie.
– Przychodząc do teatru rok
temu przedstawił Pan plan założeń,. Jak jest z jego realizacją?
– Jednym z moich głównych
założeń była różnorodność repertuarowa. Udało się to osiągnąć. Poziom
naszych spektakli, być może dla niektórych dyskusyjny, nie schodzi poniżej pewnych standardów. Mój plan
jest taki, żeby zintensyfikować pracę
w pierwszym roku, aby stworzyć zaplecze repertuarowe, które umożliwi
nam zmniejszanie ilości premier,
ale pozwoli skupić się na jakości
przedstawień. Nie mówię, że obecnie
jesteśmy w jakimś kompromisie
artystycznym, natomiast to była
pew-

nego rodzaju moja
dramatyczna decyzja, aby była rotacja spektakli i powstała możliwość
ingerencji w harmonogram grania,
żeby utrzymać płynność finansową
i zachęcić ludzi do oglądania. Kilka

są dobrzy z natury. Ja chcę być polskiej, ale i zagranicznej. Eksperypo prostu normalny (śmiech). mentalnego nie w sensie teatralnym,
ale w sensie poszukiwania nowych
– Pana kontrakt podpisany z środków wyrazu i zapraszania tu
miastem kończy się w czerwcu. młodych reżyserów, absolwentów
Czy zostanie przedłużony, na szkół, aby dać im szansę zaistnierazie nie wiemy. Jednak do koń- nia w krótkich seriach ciekawych
ca sezonu sporo jeszcze czasu, niezgranych do tej pory dramatach,
a i plan na sezon następny też adaptacjach czy też projektach autorskich.
trzeba przygotować…
– Niezależnie od tego, czy umowa
– Czy teatr w dalszym ciągu
zostanie przedłużona, czy nie, pracuję
nad przyszłym programem, taki jest będzie „wychodził” do widza
mój obowiązek, taki jest mój status. poza budynek oferując sztuki
Muszę dbać o teatr i doprowadzić go w różnych przestrzeniach?
– Tak, ale w rozsądnym wymiado stanu prawidłowego funkcjonowania. Do końca sezonu w planach rze. Bardzo mi na tym zależy, bo to
mamy trzy premiery. W kwietniu opłacalne zarówno dla teatru, jak i
dla środowiska. Pomysł z wykorzystaniem wnętrz pałaców i ogrodów
na pewno będziemy wykorzystywali,
zwłaszcza że mamy bardzo dobre
stosunki i współpracę z Fundacją
Pałaców i Ogrodów.

Bogdan Koca jako Bach w „Kolacji na cztery ręce” Barza. Zdaniem Aliny
Obidniak to najlepsza kreacja aktorska sezonu 2009/2010.
Pojawiają się przy tym rozmaite problemy zarówno estetyczne jak i etyczne, moralne, polityczne. Teatr musi
być swego rodzaju awangardą, aby
próbować wyprzedzać różne trendy. Ale z drugiej strony jego

obowiązkiem jest zapewnienie tego, czego wielu twórców
się boi: po prostu dobrej rozrywki
dla społeczeństwa, a także pewnego
elementu edukacyjnego, który musi
w tym być. Dlatego powinniśmy
być bardzo czuli i otwarci. Jak mówię, trudno powiedzieć, że pewien

– W minioną sobotę świętowaliśmy Międzynarodowy
Dzień Teatru. Czego Panu z
tej okazji życzyć. Czego życzyć aktorom?
– Przede wszystkim to ja powinienem złożyć życzenia. Uważam,
że dzień teatru tak naprawdę jest
dniem widza. Z naszej strony powinien to być ukłon w stosunku
do widza, dzięki któremu możemy
istnieć i w nim upatrujemy naszego najważniejszego partnera.
Aktorzy przychodzą i odchodzą, a
widz trwa. Nie da się z nim przeprowadzić rozmów sezonowych
i go zaangażować lub nie. Widza
przede wszystkim można wciągnąć w dialog z teatrem, jeśli ten
teatr operuje językiem zrozumiałym i ciekawym dla tego widza,
jakiego ma jeleniogórski teatr.
Jedyne, czego mogę sobie życzyć,
to, aby ten widz się troszkę rozrósł.
Celebrujmy ten dzień teatru przez
cały rok!
– Dziękuję za rozmowę.

będą to „Przygody Rozbójnika RumCentrum Kultury…
– Jeśli jest mało sal w mieście, cajsa” (zanosi się, że będzie to fantanie jest to korzystne dla wszystkich. styczne przedstawienie). Później na
Dla teatru oznacza to presję innych afisz wejdzie francuska komedia wg
instytucji, aby naszą salą się z nimi Francisa Vebera „Kolacja dla głupca”,
podzielić. Program mamy taki, że na dużej scenie. Na koniec sezonu,
nie bardzo będzie jak ją podzielić. Nie czyli w czerwcu, pokażemy „Zwarcie”
mam jednak zamiaru na tej sytuacji Jerzego Łukosza, ważny tytuł we
zbić żadnego kapitału. Uważam, że współczesnej polskiej dramaturgii,
współpraca między instytucjami porównywany z „Tangiem” Mrożka.
powinna polegać na tym, abyśmy Chciałbym jeszcze w tym sezonie
dzielili się tym, co mamy i co robi- zacząć „Lillę Wenedę” Słowackiego,
my. Ale ja jestem przede wszystkim aby otworzyć nią XL Jeleniogórskie
dyrektorem tego teatru i muszę dbać Spotkania Teatralne.
o wizerunek i kondycję tej instytucji
– Te wszystkie spektakle plaoraz ludzi, za których jestem odpowiedzialny. Muszę także uwzględnić nowane są na dużej scenie
interesy widowni, którą dzielę z Teatru. A co ze studyjną?
Konrad Przezdzięk
– Planuję, aby zrobić tam coś w
innymi instytucjami. Jak to się będzie
rodzaju studia eksperymentalnego
– Czy sprawdził się Pan układało, pokaże przyszłość.
dla współczesnej literatury nie tylko
jako szef tego zespołu?
– Mówią o Panu, że jest
Zespół nie tylko dużo pracuje, lecz także polubił się. Pan zbyt dobry i łagodny,
Mamy teraz takie sytuacje, a jako dyrektor powinien
których – kiedy tu przysze- Pan rządzić twardą ręką.
dłem – nie było. Aktorzy zo- Co Pan na to?
– Inaczej do tego podstają po spektaklu w teatrze,
a nie uciekają od razu do chodzę. Czy ja w ogóle jedomu. Są ciekawe, czasami stem dobry (uśmiech). Nie
bardzo gorące dyskusje wiem, czy jestem za dobry
na temat tego, co robią. Praca nie i za ustępliwy… Wydaje
kończy się ukłonami po sztuce, ale mi się, że jestem otwarty.
ciągle trwa. Oczywiście są olbrzy- Otwarty na różne promie oczekiwania w stosunku do pozycje. Dobroć traktuję
mojej osoby. Staram się wszystkiemu jako postawę pozytywną.
sprostać. Nie zawsze jest to z różnych Dobrym „opłaca się” być
Dyrektor TCKN podczas próby do „Czarnej maski”
powodów możliwe. Wydaje mi się, każdemu: zarówno tym,
że ze strony aktorów jest przyjazna którzy z tego korzystają,
Hauptmanna jako reżyser i autor scenografii.
jak i tym, którzy po prostu
i miła atmosfera.

z całego regionu. Obowiązkiem tej
placówki jest zapewnienie rozwoju
sztuki. I tak się dzieje, bo coraz więcej
widzów przyjeżdża do nas spoza
miasta, autokarami: z Bolesławca,
czy też ze Świeradowa-Zdroju, lub
Gryfowa. To miłe jak się widzi, że
przychodzą młodzi widzowie, że
szkoły się zainteresowały, że działa
sprawnie program edukacyjny,
którego autorem i koordynatorem
jest Tadeusz Wnuk. Mamy ciekawe i stałe „robocze” kontakty z
niektórymi placówkami. Trzeba,
aby widzowie traktowali ten teatr jako pewnego rodzaju swoją
własność, a nie miejsce, które
tylko trzeba odwiedzić.

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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„Marzenie” dla seniorów

Zespół „Marzenie” wystąpi dziś w
Kawiarni Muza Osiedlowego Domu
Kultury w koncercie dla Klubu Seniora. Początek o godz. 17.

Muzyka i piękno w Staniszowie

Dziwna para
w „Norwidzie”

Fot. Ania

Artur Barciś, Cezary Żak, Viola
Arlak, Piotr Skarga, Witold Wieliński,
Wojciech Wysocki i Katarzyna Żak
– oto aktorzy, którzy zagrają dziś na
deskach Teatru im. C. K. Norwida w
sztuce „Dziwna para” Neila Simona w
reżyserii Wojciecha Adamczyka. To legendarny hit Broadway’u, a jego autor
jest jedynym żyjącym pisarzem, który
ma na Broadway’u teatr swego imienia. Jest także najczęściej grywanym
komediopisarzem amerykańskim na
świecie, przy czym niemal wszystkie
jego sztuki zostały przeniesione na
ekran również w kinie cieszą się
zawrotnym powodzeniem.

Urodziwa Magdalena Żuk,
pianistka i wokalistka, absolwentka The Royal College
of Music w Londynie wystąpiła 20 marca przed publicznością w Pałacu Staniszów
. Wszyscy słuchali jej podziwiając niezwykły głos oraz
niezwykłą interpretację
utworów. Kolejny koncert
w pałacu – w nadchodzący
piątek.
Artystka grała na fortepianie i śpiewała
w ramach koncertu „Chopin w
Dolinie Pałaców
i Ogrodów”. Wykonała utwory ze
słowami Wojcie-

Tarkowski w „Klapsie”

Koprodukcję ZSRR i RFN „Stalker”
w reżyserii Andrieja Tarkowskiego
proponuje w nadchodzący wtorek (30
marca) DKF „Klaps”. Początek projekcji o godz. 18.00 w sali widowiskowej
przy ul. Bankowej 28/30 (cena biletu
10 zł, karnet 28 zł). Tytułowy przewodnik prowadzi Pisarza i Profesora
do Strefy, gdzie podobno spełniają się
najskrytsze marzenia. Nagroda Jury
Ekumenicznego na MFF w Cannes
w 1980.

Od dzieciństwa marzyła, aby zostać malarką. Siła
marzeń połączona z talentem zaowocowały udaną
karierą i licznymi wystawami, w tym dwoma w Jeleniej
Górze. Obrazy Bożeny Kopij-Machnik można jeszcze
przez kilkanaście dni podziwiać w Biurze Wystaw
Artystycznych.
Artystka pochodzi z Jeleniej Góry. Tu jako dziewczynka pozowała swojej
babci, która pomogła jej w
realizacji planów
art yst ycznych. Studiowała w
Poznaniu,
ale swoje

Wiosna? Bierz aparat!

Do 10 maja Cieplickie Centrum
Kultury „Przystań twórcza” czeka
na zdjęcia nadesłane na konkurs
pod hasłem „Cztery pory roku Wiosna”. Regulamin zmagań i szczegóły
przeczytacie na stronie CCK www.
cieplice.org

Fot. Konrad Przezdzięk

Recytatorzy na estradę

W środę (31 marca) odbędą się
eliminacje rejonowe do 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Początek o godz. 11.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30.

Bożena Kopij-Machnik zajmuje się
malarstwem, rysunkiem i graﬁką użytkową.
Prowadzi liczne kursy i projekty artystyczne
dla szerokiego grona zainteresowanych:
od dzieci, po dorosłych, a także osoby
upośledzone. Od 2000 roku bierze udział w
akcjach i wystawach Work Shop Hannover.

WIELKANOCNE BRZMIENIA

Fot. Archiwum

W miniony weekend rozpoczęły
się Dni Muzyki Pasyjnej zorganizowane przez Filharmonię Dolnośląską.
Okolicznościowe koncerty na pewno
pogłębią przeżycie nadchodzących
Świąt Wielkanocnych. W Wielki
Czwartek, 1 kwietnia o godz. 17 (sala
koncertowa) wystąpi

cha Popkiewicza. W sali balowej roz- dzieł. Artystka reprezentowała nasz
brzmiewał zarówno język polski, jak kraj podczas Roku Polskiego „Nova
i francuski. Występ Magdaleny Żuk Polska 2004” we Francji.
podobał się publiczności. Wiele osób
(Ania)
podczas przerwy wychwalało nie
tylko jej kunszt muzyczny, ale także
niezwykłą urodę. Podkreślano subtelny charakter interpret ac ji

Albada Quartet (na zdjęciu) w składzie: Alba Roca (Hiszpania) – skrzypce, Elisabeth Gex (USA) – skrzypce,
Farran James (Kanada) – altówka
oraz James Bush (Nowa Zelandia)
– wiolonczela.
Narracja: Robert Gonera.

(tejo)

Wielki Piątek
w pałacu
„Koncert wielkanocny” w
Pałacu Staniszów odbędzie się
drugiego kwietnia. Przed publicznością wystąpią Agnieszka
Rehlis – mezzosopran, oraz
Magdalena Blum – fortepian.
W programie: W programie
m.in.: G. F. Händel – fragmentz
Oratorium „Mesjasz”, J. Haydn „Stabat Mater”, Gustaw Mahler
„Kindertotenlieder” (Treny na
śmierć dziecka),. Antonin Dvorak - „Stabat Mater”, Mieczysław
Karłowicz „Smutną jest dusza
moja” (op. 1 nr.6), Franz von
Suppe - „Requiem” aria „Lacrimosa”, Greg Nelson and Bob
Farrell – „There is a Savior”. Początek koncertu w Hotelu Pałacu
Staniszów o godz. 19.

(Ania)

TWARZE CIENIE PROSTO Z WYOBRAŹNI
życie związała z Hannoverem
(Niemcy), gdzie od 1994 roku
mieszka i pracuje. Wystawiała
swoje prace w starej siedzibie
BWA przy ul. Bankowej. Od kilku
tygodni jej barwne dzieła z fantasmagorycznymi konturami twarzy
wiszą w galerii Biura Wystaw
Artystycznych przy ulicy Długiej.
Wernisażu wystawy nie zorganizowano z powodu nieobecności
artystki w Polsce. Dojechała do
Jeleniej Góry w miniony czwartek,
aby spotkać się z bywalcami galerii
i miłośnikami malarstwa.
Jak podkreśliła przedstawiona
przez Janinę Hobgarską, dyrektor BWA,
B o ż e n a Ko p ij Machnik, jej
„Twarze cienie”
(taki tytuł nosi
najnowsza
ekspozycja), nie są

Tak nas widzą
W programie oratorium Josepha Haydna „Siedem ostatnich
słów Chrystusa na krzyżu”.
Wydarzeniem Wielkiego
Piątku, w który przypada piąta rocznica śmierci
Ojca Świętego
Jana Pawła II,
będzie wykonanie Stabat Mater
Pergolesiego.
O godz.
17 w sali
koncertowej zagra
k wa r t e t
MUSICARIUS
w składzie:
Mikołaj Zgółka – skrzypce,
Adam Pastuszka – skrzypce,
Piotr Chrupek
– altówka oraz
Bartosz Kokosza – wiolonczela.
Partie solową wykonają: Marzena Lubaszka (sopran) oraz
Jarosław Thiel (wiolonczela).
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Najciekawsze zdjęcia wykonane
podczas ubiegłorocznego pleneru Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego w Przesiece można oglądać w
Galerii Hall Osiedlowego Domu Kultury
na Zabobrzu. Trzydziestu jeden autorów
pokazało swoje wizje Karkonoszy i rozmaitych miejsc Kotliny Jeleniogórskiej.
Obrazy o tyle nietypowe, że wykonane
przez ludzi, którzy w naszym regionie
bywają okazjonalnie, mogą więc spojrzeć nań ze świeżością i bez rutyny. Zdjęcia nadesłali fotograficy, między innymi,
z Radomska, Warszawy, Częstochowy,
Radomia, Olsztyna, Bydgoszczy i Łodzi.
Są też prace miejscowych członków JTF,
którzy uczestniczyli w plenerze.

(tejo)

związane z żadnymi konkretnymi
osobami, jak to w przypadku
portretów – nawet abstrakcyjnych
– bywa. Są jedynie wytworem
wyobraźni artystki, którą zawsze
interesował człowiek i jego uczucia. Pędzlem stara się oddać ich
moc zarówno poprzez gamę barw
jak i kompozycję.

(tejo/pk)

Autorka podczas czwartkowego spotkania w BWA. Ekspozycję obrazów i grafik G. Kopij-Machnik
można oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych do pierwszej dekady kwietnia.

Zimowe hity z lotu lotnią
Niespotykane ujęcia krajobrazu widziane przez
człowieka zawieszonego w
powietrzu głową do ziemi
można zobaczyć w Galerii
Skene w foyer Teatru im.
Norwida. To dzieło Kacpra
Kowalskiego, laureata, między innymi, prestiżowego
konkursu fotograficznego
Word Press Photo.

warto było – mówił 19 marca na wernisażu autor wystawy. Jego zdjęcia
aż biją w oczy różnorodnością barw
i kompozycji. Co ciekawe zostały
zrobione w promieniu zaledwie 50
km od miejsca zamieszkania twórcy,
na Pomorzu. Niektóre kadry były na
tyle zagadkowe, że autor musiał objaśniać, co przedstawiają. Szczególne
zainteresowanie wzbudziło zdjęcie
przedstawiające pokryte pękającym
lodem jezioro. Gdyby nie eksplikacja
fotografika, trudno by się było domy– Trochę marzły mi ręce i szybko śleć, że to jest właśnie to.
wyczerpywały się baterie aparatu, ale
(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

KRÓTKO Z KULTURY

29 marca 2010 r.

Jubileusz Fotoklubu RP.

15 lat temu powstał Fotoklub RP,
organizacja zrzeszająca artystów fotografików z różnych regionów naszego
kraju. W Jeleniej Górze wydarzenie będzie uświetnione aż trzema wystawami.
W nadchodzący czwartek, 1 kwietnia
w Galerii JTF, 8 kwietnia w Galerii
„Przestrzeń” w Bibliotece Kolegium Karkonoskiego oraz 11 kwietnia w Galerii
„Promocje” ODK. Pokazane tam zostaną
zdjęcia zarówno członków organizacji
świętującej jubileusz, jak i fotografików
zrzeszonych w Jeleniogórskim Towarzystwie Fotograficznym.

(tejo)

Niektóre kadry były na tyle zagadkowe, że
autor musiał objaśniać, co przedstawiają.

AKTUALNOŒCI

29 marca 2010 r.

W sprawę zegara został zaangażowany sam biskup legnicki ks. Stefan
Cichy. Fundatorom zależało bowiem
na uzyskaniu pisemnej zgodny na
montaż tarczy zegarowej na wieży
kościoła. Bez niej wójt, Jerzy Grygorcewicz nie mógł wyrazić
zgody na publiczną zbiórkę
pieniędzy.
– Ksiądz Rudolf Zioła, proboszcz janowickiej parafii
odmawia wydania pisemnej
zgody na rekonstrukcję tarczy
zegarowej na wieży kościoła w

Fot. Organizatorzy

Akcję ekologiczną: „Ratujmy Bóbr”
zorganizował w miniony piątek Ośrodek „Nowa Nadzieja” w Janowicach
Wielkich. W wiosennym sprzątaniu
brzegów rzeki wzięli udział pracownicy i podopieczni placówki. – W
ciągu pięciu godzin na półkilometro-

Razem łatwiej

W ramach partnerstwa
publiczno –prywatnego w
Kowarach ma powstać kryta
pływalnia oraz droga, łącząca ulicę Rejtana z osiedlem
Podgórze. Zostanie też rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 1. Jedna z wybranych
przez samorządowców firm
przedstawi ona propozycje
dot yczące sfinansowania
wspomnianych obiektów.
Wyłoniony prywatny inwestor będzie współpracował z
gminą w ramach partnerstwa
publiczno – prywatnego.

(Ania)

Ksiądz proboszcz, Rudolf Zioła
tłumaczy, że nie chciał nikogo w
żaden sposób urazić, ani sprawić, że zostały niespełnione
czyjeś nadzieje. Nie zgodził się
na instalację zegara, ponieważ
jest to urządzenie elektroniczne, a kościół jest obiektem
zabytkowym. Na wieży znajduje się mechanizm zegara z
1777 roku.
– Sprawa zegara została już zamknięta. W ubiegłym tygodniu do
Janowic Wielkich przyjechał przedstawiciel biskupa i sytuacja została wyjaśniona. Nie uważam, że jest to zły po-

mysł,
ale ze względu na to,
że osoby zainteresowane planowały
zakupić urządzenie elektroniczne
nie możemy go umiejscowić na
wieży kościoła, stanowiącego obiekt

Na lepsze czasy
Byli mieszkańcy zaangażowani w kupno
zegara tłumaczą, że mają już dosyć „walki z
wiatrakami”. Postanowili poczekać na bardziej przychylny im czas. Zegar natomiast
będzie „żył” za sprawą Naszej-klasy.pl, na
którym to portalu jego profil jest wciąż
aktywny. W tej historii najbardziej zadziwia
jednak bierność obecnych janowiczan.
Wielu z nich w ogóle nie zna pomysłu, a
osoby, chodzące do kościoła nie chcą się
wypowiadać.

Tajemnica AuRunów
W Starej Chacie Walońskiej

Dziś (29 marca) radni Kowar będą głosować nad przyjęciem odbyło się tradycy jne ś więto
nowych taryf za wodę i ścieki. Zostały one już zweryfikowa- powitania wiosny, połączone
z inauguracją trzeciej monety
ne przez burmistrza i pracowników urzędu.

Podwyżki taryf nie są tak ogrom- a do ścieków wyniosłaby 5,40. Ostane, jak te, które pod koniec 2009 tecznie mieszkańcy Kowar za jedno
(tejo) roku zaproponował ówczesny i drugie zapłacą 11,97 złotych, czyli
zarząd KSWiK. Obecny prezes, o 2,06 złotych więcej.
Radni Kowar na ogół głosują
Stanisław Dziedzic ustalił, że woda
przeciw podwyżkom. Można się
w Kowarach powięc spodziew i n n a ko s z t o - Now
e taryfy został
y zweryfikowan
wać, że i t ym
wać 5,47 złotych
au
e
przez r a z e m b ę d z i e
dytora zewnętr
brutto za metr
znego, Zygmun
ta Klimo- podobnie. Niesześcienny, czyli wicza pod nadzorem sk
ar
bn
ik
a
gm
ży
iny
ny Nawalaniec.
mniej jednak
o ponad osiem
W Kowarach in Gra- ich decyzja nie
procent więcej KSWiK były
w
es
tycje
związane główni
jest konieczna do
n i ż d o t y c h - dlat eg
o też one podr e ze ściekami, w p r o w a d z e n i a
czas, a ścieki D
ożały najbar dz
op
łaty będą poch
ie
13, 50 złotych,
odzić m.in. z po j. p o d w y ż e k . D e datku, cyduje bowiem o
w z r o s ł y b y jaki płaci spółka.
nich ost atecznie
więc o 67,5
burmistrz.
procent.
Obecnie gmina dopłaca po 1,60
(Ania)
do wody i ścieków. Po podwyżce
dopłata do wody byłaby taka sama,

nowego wyciągu na Szrenicę i
uchronić miasto przed brakiem
możliwości rozwoju.
W tym samym czasie odbywało
się spotkanie we wrocławskiej
siedzibie regionalnej dyrekcji
Lasów Państwowych. Arkadiusz
Wichniak,
Zbigniew
Brożek i
Grzegorz
Sokoliński
pojechali
podpisać
wynegocjowany
w ubiegły
piątek
aneks do
u m ow y.
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby są pewni, że akcji protestacyjnych umowaPodpis na
dokumennie zostałaby podpisana.

Kilkaset osób przyszło do cen- Jedności Narodowej, Sikorskiego
trum miasta z transparentami: oraz Dworcowej. Wszystko po
„Chcemy rozwoju”, „Nie będzie to, aby doprowadzić do budowy
wyciągu – będziemy żebrakami”, „Zieloni dajcie
żyć” i „Czesi mogą, a my
nie”. W planach była
blokada krajowej trójki
na wysokości
skrzyżowania ulic
Fot. Karolina

Anna
Pisulska

Ścieki w górę, woda nie?

wym odcinku zebraliśmy 75 worków
120 litrowych przeróżnych śmieci,
plastiku, butelek, co daje ok. 9000 l
szkodliwych zanieczyszczeń – poinformowała nas Oksana Wasilewska,
dyrektorka „Nowej Nadziei”.

zabytkowy. Prawdę powiedziawszy
stoi on w takim miejscu, że nawet
niewiele osób sprawdzałoby tutaj godzinę.
W Janowicach Wielkich jest wiele miejsc,
w których lepiej by
funkcjonował, na
przykład dworzec –
mówi duchowny.

Zabytek bez elektroniki

22 marca przy dawnym hotelu Karkonosze w Szklarskiej Porębie miała miejsce kolejna
manifestacja w sprawie budowy nowego wyciągu na Szrenicę. Kilkaset osób z transparentami było gotowych do zablokowania głównej drogi w mieście. Do paraliżu jednak
nie doszło.

Ekran dla wszystkich

Rozpoczął się już remont
Domu Kultur y „Ekran” w
Miłkowie. Zostanie odtworzona scena, wyremontowana sala wielofunkcyjna z kulisami. Ponadto powstanie
pracownia multimedialna,
ciemnia fotograficzna i dwa
pomieszczenia na różnego
rodzaju zajęcia. Planowany
jest także zakup wyposażenia.
Remont zaniedbanego
obiektu będzie kosztował
około miliona złotych z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Placówka będzie
ogólnodostępna.

Polski. Jednak - jak mówią, o wsi, w
której spędzili swoje dzieciństwo –
nigdy nie zapomną. Zainteresowanie
zegarem jest ogromne, o
czym świadczy liczba
internautów wypowiadających się na jego
profilu.
– Kiedy powstał
pomysł o zakupie
zegara, w ogóle
nie myśleliśmy
o tym, że będą
osoby sprzeciwiające się naParaﬁanom sprawa zegara
szej inicjatywie.
jest obojętna – daj pod foto z
Kompletnie nie
paraﬁanami
rozumiemy postawy

NA RATUNEK BOBRU

Jubileuszowe nowości

Warsztat y terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w budynku B
kowarskiego magistratu to
pomysł na aktywizację ludzi
dotkniętych przez los niemożnością normalnego funkcjonowania. Samorządowcy
chcą w tym celu rozbudować
jedno z pomieszczeń urzędu.
Wnioskowali o przyznanie
pieniędzy z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Dolnego Śląska.

zamierzenia – to fragment pisma proboszcza. Zakupione przez nas
wysłanego do biskupa legnickiego. urządzenie elektroniczne w żaden
sposób nie uszkodziłoby starego
mechanizmu. Poza tym uzyskaliśmy
Liczyli na sukces
Zostało ono zamieszczone na por- zgodę niemalże wszystkich zainteretalu Nasza-klasa.pl. Byli mieszkańcy sowanych, a ksiądz przeprowadził
Janowic Wielkich założyli bowiem głosowanie podczas jednej z mszy w
konto fikcyjne „Zegar” Janowice Wiel- tygodniu, na którą przychodzi kilka
kie. Urządzenie miało być dowodem osób i stwierdził, że parafianie nie
uznania i pamięci o miejscowości, chcą urządzenia – mówi jedna z
w której kiedyś żyli. Obecnie roz- osób chcących zakupić zegar. Prosi
proszeni są po wielu miastach całej o anonimowość.

Fot. Ania

Byli mieszkańcy Janowic
Wielkich chcieli ufundować
zegar dla kościoła pod Wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny.
Spotkali się jednak z oporem księdza proboszcza
Rudolfa Zioły i biernością
obecnych janowiczan.

Janowicach Wielkich, chociaż
wcześniej wyraził ją ustnie w
rozmowie z naszym wysłannikiem, a następnie w rozmowie
z wójtem gminy panem Jerzym
Grygorcewiczem. Traktując słowo
księdza z szacunkiem i uważając go
za człowieka honoru, podjęliśmy stosowne działania
zmierzające
do realizacji
naszego

Fot. Ania

Paraﬁanom sprawa
zegara jest obojętna.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Awantura o zegar

Fot. Ania
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walońskiej. Jej wygląd do końca
owiany był tajemnicą. Podczas
zrównania dnia z nocą wszystko stało się jasne, na awersie
AuRuna pojawiła się Wiedźma
Walońska. Na tę specjalną okazję
przedost atni weekend marca
przygotowano limitowaną edycję
160 sztuk monet, pozłacanych 24karatowym złotem. Każdy AuRun
posiada certyfikat zaświadczający
o jego oryginalności, podpisany
przez Wielkiego Mistrza Walońskiego, Juliusza Naumowicza.
Wiedźma Walońska na awersie
monety znajduje się w otoczeniu
karkonoskich ziół, towarzyszy
jej także kruk, który niegdyś był
strażnikiem pierwszego kręgu
wtajemniczenia.

(Karolina)

Wygrali wyciąg!
tach miał złożyć dyrektor Lasów
Państwowych, Wojciech Adamczak. W spotkaniu uczestniczyła
też nadleśniczy Szklarskiej Poręby, Zyta Bałazy. Około godz. 10.40
radny Mirosław Kupis przekazał
manifestującym informację, iż
dokumenty zostały przygotowane
do podpisania i nie ma żadnych
nieprzewidzianych problemów.
Mieszkańcy cały czas obawiali
się oszustwa ze strony leśników i
postanowili czekać aż do zakończenia spotkania we Wrocławiu.
Po kilku minutach pojawiła się
następna informacja, przekazana
telefonicznie od przewodniczącego rady miejskiej, iż aneks został
podpisany przez każdą ze stron,
ale tworzony jest jednolity tekst
nowej umowy i w związku z tym
trzeba jeszcze trochę poczekać.
Demonstrujący nie odpuścili i

cierpliwie wyczekiwali ostatecznego potwierdzenia z Wrocławia.
Około godz. 11.30 nadeszła upragniona informacja: – Umowa
została zawarta – ogłosił radny
Mirosław Kupis. Ustalono, że
kopia podpisanych dokumentów
zostanie przesłana faksem do
miejscowej Informacji Turystycznej. Każdy zainteresowany może
tam uzyskać taką kopię.

Karolina
Większość zainteresowanych nie wie, jak
ma wyglądać rozbudowa kompleksu SkiAreny. – Trzeba przycisnąć tego Austriaka,
żeby wybudował nam nowoczesną kolej
i trasy narciarskie. Chcemy wyciągu na
poziomie europejskim, a nie jakiegoś
starego gruchota – powiedzieli uczestnicy
poniedziałkowej manifestacji.

AKTUALNOŒCI

Fot. MT

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Puls śmierci

Wracające wieczorem 25 marca po dniu ciężkiej pracy pasażerki firmowego autobusu Draexlmaiera mknącego z 20 osobami w środku ul. Jana Pawła II były myślami już w domach terwencji lekarza. Dwóch pań nie
udało się uratować.
i przy rodzinach. Raptowny huk uderzenia i błysk przerwał ich rozmyślania, a życie stało
się nicością. Być może przygotowywałyby dziś święta, gdyby na feralnym skrzyżowaniu, Relacje świadków
gdzie wspomniany pojazd zderzył się z innym, działała sygnalizacja świetlna.
– Nasz kierowca Marcin miał

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

Tłum zainteresowanych śledzi postępowanie ratowników.
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nam na drogę prosto Czarne skrzyżowanie
przed nas, bez hamowaNa tym samym skrzyżowaniu w porze, kiedy sygnalizacja
nia, bez niczego. Jechał
z dużą prędkością. My je- świetlna działała prawidłowo doszło już do dwóch bardzo
chaliśmy niezbyt szybko. poważnych wypadków. W jednym, w lutym 2008 roku
Ja tylko jestem poobciera- śmierć na miejscu poniósł 19-letni Michał z Jeleniej Góry,
ny. Boli mnie ręka i noga. w którego z ogromną prędkością wjechał samochód jadący
Jakich obrażeń doznali
od strony Wrocławia. Około półtora roku temu w jadącego z
inni? Nie wiem. Jestem w
szoku – opowiadał chwilę rodziną i dziećmi mężczyznę poruszającego się ulicą Jana
po zdarzeniu kamienno- Pawła II z dużą siłą uderzył kierowca, który wjechał na
górzanin Andrzej Gąsior. skrzyżowanie na czerwonym świetle. Wówczas samochód
Kiedy na miejsce przy- poszkodowanych został kompletnie zniszczony. Pasażerom
jechały karetki pogotowia
na szczęście udało się przeżyć.
i strażacy, rozpoczął się
wyścig z czasem. Ratownicy próbowali wydobyć uwię- mercedesa trafił do aresztu. To 22zionych we wraku pracowników. latek. Cichy i spokojny człowiek. Z
Najdłużej trwało wyciąganie ko- nieoficjalnych informacji wiadomo,
biety z Kamiennej Góry. Służbom że auto pożyczył, aby pojechać
przyglądał się tłum gapiów, których po dziewczynę. Jest pod opieką
policjanci, strażacy i strażnicy psychologa. Policja pod nadzorem
graniczni oddzielili od miejsca zda- prokuratury prowadzi postęporzenia taśmą. W tłumie byli koledzy wanie wyjaśniające przyczyny i
i koleżanki uwięzionej, którzy okoliczności tragedii.
cudem uniknęli śmierci. Drżącymi
głosami komentowali każdy krok Włączcie te światła!
strażaków.
Na niemal wszystkich jeleniogórskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną po godz. 22 lub 23
Panie Boże, dlaczego?
– Nie mogą jej wyciągnąć, Boże jest ona wyłączana. Włączają się
dlaczego?– głośno płacząc komen- wtedy migające światła żółte. – Na
towały współpasażerki. W końcu z większości krzyżówek są sygnały
pomocą dźwigu, który na pasach dźwiękowe pomagające przejście
podciągnął delikatnie pojazd do przez pasy osobom niewidzącym.
góry, udało się strażakom wydo- Te sygnały nocą przeszkadzają
być ostatnią z uwięzionych osób. pobliskim mieszkańcom. Tak samo
Na miejsce zbiegli się ratownicy. jest w feralnym miejscu.
– Sygnalizatory są zsynchronizowaPracownicy Draexlmaiera zamarli.
Kilka sekund później wyciągnięto ne z sygnalizacją świetlną i nie można
czarną folię i okryto nią ofiarę. ich wyłączyć osobno. Jednocześnie
Z tłumu wydobył się przeraźliwy ruch po godzinie zdecydowanie się
zmniejsza, więc sygnalizacja jest wypłacz.
Szloch osób, które kilkanaście łączana, by kierowcy nie oczekiwali
minut wcześniej rozmawiały z na światłach, kiedy droga jest pusta –
ofiarą, które kilka godzin wcze- mówi Jerzy Bigus, zastępca dyrektora
śniej pracowały z nią przy taśmie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
w zakładzie. Dane o ciężko – Włączane są światła pulsacyjne
rannych i zabitych zmienia- żółte, co oznacza, że każdy kierujący
ły się z minuty na minutę ma zachować szczególną ostrożność i
głównie wśród komentu- dostosować się do stojących znaków –
jących na poboczu ludzi. podkreśla asp. Bogusław Górnisiewicz.
Powstało kilka wersji, o Wyjątkiem, gdzie sygnalizacja świetlna
liczbie nieżyjących, o ich jest czynna całą dobę, jest strategiczne
danych, o tym jak doszło skrzyżowanie ulic Jana Pawła II –
do wypadku. Część z nich Grunwaldzka.
Po tragedii na skrzyżowaniu ulic
nie potwierdziła się. Policja długo nie podawała Jana Pawła II i Bacewicz służby odżadnych informacji, by powiedzialne za bezpieczeństwo w
nie wprowadzać w błąd mieście planują spotkanie i dyskusję
na temat czy takim kolejnym stratepytających.
gicznym skrzyżowaniem w mieście
nie powinno być właśnie to, na którym
Czarne wieści
Dopiero nazajutrz doszło do czwartkowej masakry. Przepolicja potwierdziła, biega bowiem ono przez sam środek
że dwie osoby nie największego osiedla w mieście, a
ży ją, jedna trafiła ocena szybkości pojazdów jadących po
do szpitala w stanie ulicy głównej jest bardzo trudna.
– Całodobowa sygnalizacja świetlkrytycznym. Obrażeń
doznało 16 osób, po opatrzeniu 15 nej na tym skrzyżowaniu mogłaby
zwolniono do domu. Hospitalizowa- poprawić bezpieczeństwo w nocy,
na ofiara zmarła w minioną sobotę. ale z pewnością nie daje gwarancji
– Kierowcy obu pojazdów przeżyli. na bezwypadkowość – podkreślają
Byli trzeźwi – mówił asp. Bogusław policjanci.
Górnisiewicz z jeleniogórskiej drogówki. Sprawca wypadku, kierowca
Angelika Grzywacz
REKLAMA

Fot. Angela

Fot. Angela

pierwszeństwo. Nie wiem co się stało,
Dużo tych „gdyby”. Gdyby kie- ludzi, którzy próbowali wyjść z odrzucony na pobocze. Autobus siedziałam trochę dalej od kierowcy.
Przewróciliśmy się. Wszystko się
rowcy jechali rozważniej, gdyby wraków, a z daleka dobiegały alar- przewrócił się na bok.
Jako jeden z pierwszych na poprzewracało. Wyszliśmy z busa.
mujące dźwięki
prowadzący
miejscu był młody chłopak, który Nie wszyscy. Nasza przyjaciółka
syren.
autobus miał
W CZWARTEK, 25 MARCA,
– To były se- przejeżdżał obok. Kiedy zobaczył, zginęła. Razem pracowałyśmy
n i e c o m n i ej
TUŻ PO GODZ. 22 W
na licznik u, WYPADKU SAMOCHODOWYM kundy. Zobaczy- co się dzieje, zatrzymał auto i po- przy jednych maszynach. To
gdyby sprawca NA ZABOBRZU ZGINĘŁY DWIE łem, jak prosto biegł na pomoc poszkodowanym. straszna tragedia. Jestem w szoku.
na nas pędzi ten –Wyciągnąłem dwie osoby na Do mnie to wszystko
wypadku nie
KOBIETY, PRACOWNICE
biały samochód, zewnątrz – mówił pokazując za
upuścił telefoFIRMY DRAEXLMEIER.
TRZECIA WALKĘ O ŻYCIE
potem był huk,
nu komórkoPRZEGRAŁA W SZPITALU
błysk,
wego, kt ór y
W MINIONĄ SOBOTĘ.
nasz
chciał podnieść
bus się
i nie zauważył,
przeże dojechał
do skrzyżowania. Gdyby działały wrócił, ludzie zaczęli
światła, kierowcy nie jechaliby na krzyczeć i wychodzić z
pamięć, jak to zwykle po 22 czynią, pojazdu. Nie wszyscy mieli
bo wtedy sygnalizacja tylko pulsuje tyle szczęścia co ja – opona żółto i… można pruć, ile fabryka wiada pasażer jadący w
autobusie, który zderzył
dała.
Tryb przypuszczający, niestety, się z mercedesem vito. Ten
nigdy oznajmującym się nie stanie. jechał od strony ulicy SyA oznajmić można jedynie, że w gietyńskiego. Nie ustąpił
czwartek, 25 marca, tuż po godz. pierwszeństwa autobusowi
22 w wypadku samochodowym mknącemu Jana Pawła II.
Kierowca mercedesa tłuna Zabobrzu zginęły dwie kobiety,
pracownice firmy Draexlmeier. maczył policji trzęsącym się
Trzecia o życie walczyła w szpitalu. głosem, że się zagapił, że
Akcja ratunkowa kilka minut po wypadku.
szukał telefonu komórkowego,
Przegrała w minioną sobotę.
który upadł mu na podłogę.
Najwyraźniej wyjeżdżając na
jeszcze nie dotarło. Miałam tyle
Godzina 22
krwawioną kurt- szczęścia, że wyszłam – mówiła
Mieszkańcami budynków w oko- główną ulicę nie zauważył
licy skrzyżowania ulic Jana Pawła II autobusu, który wiózł dwudziestu kę. Część pasażerów opuściła zd e n e r wowa n a p a s a że rk a z
z Bacewicz wstrząsnął potężny huk. pracowników Draexlmaiera do wrak sama, część potrzebowała Kamiennej Góry.
– Siedziałem zaraz za kierowcą,
Kiedy podeszli do okien zauważyli domu, w stronę Kamiennej Góry. pomocy innych. Kilkoro z nich
dwa leżące pojazdy, dym, jęczących Siłą uderzenia mercedes został wymagało natychmiastowej in- tym białym busem ktoś wyjechał
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Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 III
piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22
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Fot. Konrad Przezdzięk

Potwory i starcy

Zafascynowane kinem hollywoodzkim pielęgniarki: Katarzyna Janekowicz,
Magdalena Kępińska i Agata Moczulska, ze swoją „oﬁarą”.
Sarkastyczno–groteskowe przełamanie tabu na relacje „młodość – starość – śmierć” charakteryzuje sztukę „Córki King Konga” Theresii Walser, niemieckiej dramaturg średniego
pokolenia. Próbę czytaną dzieła w reżyserii Rafała Matusza pokazali w minioną środę
aktorzy Teatru im. C. K. Norwida.
Akcja sztuki rozwija się na trzech
płaszczyznach. Z jednej strony cieszące się młodością i zafascynowane
kinem hollywoodzkim pielęgniarki
(Katarzyna Janekowicz, Magdale-

Mama w pracy

Elastyczne i alternatywne
formy zatrudnienia w odniesieniu do kobiet, które są bezrobotne lub wracają na rynek
pracy po urodzeniu dziecka – to
temat otwartej konferencji na
Wydziale Techniczny Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej
Górze. Statystki pokazują, że
stopa bezrobocia w Polsce
w 2009 roku wzrosła do 9,5
procent. W samej Jeleniej Górze
prawie 3,5 tys. kobiet poszukuje
pracy. Większość z nich chce
łączyć pracę z wychowywaniem
dzieci. Ułatwiają to m.in. nowe
formy zatrudnienia, jak np.
telepraca. Ich wypromowanie
było głównym celem konferencji.

na Kępińska i Agata Moczulska),
pracujące w zaniedbanym domu
spokojnej starości z nieczystościami
na podłogach, świntuszą przy butelce
wina. Rechoczą wspominając swoje

występki, które polegały na uśmiercaniu pensjonariuszy placówki po
wcześniejszym ucharakteryzowaniu
ich na gwiazdy z wielkiego ekranu i
nadaniu zgonowi teatralności.

Opowieścią z dreszczykiem oraz… sporą dawką humoru
uraczył w minioną środę młodzież z jeleniogórskich szkół
Krzysztof Petek, dziennikarz, reportażysta i autor sensacyjno-przyrodniczych książek poruszających nie literacką
fikcję, ale – jak twierdzi pisarz – samo życie pełne niebezpiecznych pułapek zwłaszcza dla ludzi w młodym wieku.
Gość Książnicy Karkonoskiej dziennikarstwem para się już od drugiej
klasy liceum, a na świat przyszedł lat
temu 40 w Wadowicach. Jest mistrzem
autoprezentacji. Wyluzowany Krzysztof
Petek wie, jak rozmawiać z młodymi
ludźmi, czego dowód dał podczas
dzisiejszego spotkania

autorskiego. „Kupił” słuchaczy barwną
narracją opowieści i ich pasjonującą treścią nie pozbawioną mnóstwa wątków
sensacyjnych.
Ten politolog z wykształcenia i dziennikarz z profesji jest także mistrzem
sztuki przetrwania, znawcą niedostępnych dla szarego człowieka
ostępów, a także cenionym

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z kolei sami pensjonariusze – staruszkowie (Irmina Babińska,
Iwona Lach, Piotr Konieczyński i Jacek Paruszyński) przeżywają
troski swojej starości
zamknięci w czterech
ścianach. Pełni wspomnień z młodych lat,
piszą wiersze, listy,
snują plany miłosne.
To wszystko w obliczu
własnych słabości,
utraty kontroli na odruchami i przy bezwolnym oczekiwaniu
na kres w atmosferze
zbliżających się osiemdziesiątych urodzin
jednej ze staruszek,
w którą wcielono manekina.
Trzecia płaszczyzna
zbudowana jest na
jednostronnej relacji
syna jubilatki, który –
zajmując się własnym
życiem i interesami
– pisze do schorowanej matki list z
życzeniami urodzinowymi, którego
ubezwłasnowolniona kobieta nigdy
nie przeczyta. Pojawia się też postać
młodego montera (Robert Mania),
który – mając za zadanie naprawić
lampę – budzi sensualne podniecenie
zarówno jednej ze starszych bohaterek, jak i pielęgniarek. Ostatecznie

mężczyzna pada martwy na stole
rażony prądem, kiedy usiłuje zlikwidować usterkę oświetlenia. Sztukę
kończy zrzucenie zwłok na podłogę
przez jednego ze starców. Wszyscy
pogrążają się w ciemności.
Wspomniane płaszczyzny w sztuce
nachodzą na siebie doprowadzając do
wielu groteskowych, ale też jednocześnie bulwersujących sytuacji ukazujących zakamarki duszy człowieka.
Siostry są uosobieniem zła ubranego
w białe fartuchy, starcy – w niemocy
swojego wieku i próżni przyszłości –
stają się w ich rękach lalkami, które
przebrane za gwiazdy, przeniosą się
w dramatycznych okolicznościach na
tamten świat.
Próbę czytaną „Córek...” opracował
reżysersko Rafał Matusz, realizator
„Pokojówek” wystawionych w listopadzie w Teatrze im. Norwida. I choć
była to tylko „próba”, nie zabrakło w
tym wydarzeniu wysmakowanej gry
aktorskiej i ciekawej koncepcji ukazania całości w realiach scenicznych.
To jedna strona medalu. Druga to
wymowa sztuki. Jak powiedział obecny na spektaklu tłumacz „Córek King
Konga” Jacek Kaduczak, tytuł bierze
się z fascynacji pielęgniarek kinem

ŚWIAT MŁODYCH TWARDZIELI
szkoleniowcem w rozmaitych misjach
specjalnych i operacyjnych. Najpierw
sam uczestniczył, a później prowadził
kursy – z udziałem antyterrorystów - z
zakresu survivalu, walki wręcz, psychologii sytuacji krytycznych.
Zgromadzonej w Książnicy Karkonoskiej młodzieży
gość opowiedział, jak szkolił nastolatków, których
zadaniem było wejście do
młodzieżowych grup przestępczych oraz

gangów subkulturowych: skinheadów, Petek szkolił ich trzy lata. Później
neofaszystów, satanistów i innych – jak „przeniknęli” do opisanych środowisk.
Na podstawie rato określił gość książnicy– nieludzkich
portów z ich pracy,
tworów.
do których dotarł
Młodzi agenci byli zwerbowani
autor, powstały
przez pewną fundację maksiążki. Ich fabuły
jącą na celu zwalczenie powstydziłby
nie przestępczości
się sam Ian Fleming,
wśród młoautor cyklu o niezniszdzieży.
czalnym agencie 007.
K.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Opowieści niesamowitych Krzysztofa Petka wysłuchali
jeleniogórscy gimnazjaliści.

(Nie)wiadome przyszłości
Exwicepremier i były minister finansów w lewicowym
rządzie wystąpił w roli futurologa zachwalającego
swoją książkę zatytułowaną
„Wędrujący świat”. Profesora Grzegorza Kołodkę, bo
o nim mowa, zaprosiła w
miniony piątek na spotkanie
autorskie Książnica Karkonoska.

Ten maratończyk, kilka lat temu
polityk całym sercem oddany rządzącej lewicy, dziś odżegnuje się od
polityki kładąc nacisk na karierę
naukową i analizowanie różnych
zjawisk niekoniecznie o podłożu jedynie ekonomicznym. – Odwiedziłem
140 różnych krajów świata, a te, w
których nie byłem, też znam dobrze
– powiedział profesor ekonomii zgromadzonym w książnicy słuchaczom
wykładu pod hasłem „Dokąd zmie-

Autor zawarł też w książce list do wnuczki swojej wnuczki, który ta „przeczyta” w roku 2108. To
wyraz troski o przyszłe pokolenia, której – zdaniem profesora – brakuje nie tylko współczesnym,
lecz także brakowało ludziom z epok minionych. – Gdyby sto lat temu myślano, jak to będzie
za sto lat, żylibyśmy w lepszym świecie – mówił G. Kołodko.

(tejo)

Urszula Liksztet, kierowniczka literacka TCKN,. zapowiedziała, że wprowadzone przez byłą
artystyczną szefową teatru Małgorzatę Bogajewską próby czytane, będą wystawiane raz
w miesiącu.

Rozkładowe cięcia MZK

Mniej autobusów miejskich
kursować będzie z Jeleniej
Góry do gminy Mysłakowice. To
skutek wniosku miejscowych
samorządowców i zgody jeleniogórskiego magistratu. Od
1 kwietnia z rozkładu znikają
następujące kursy „trójki”: o
godzinie 5:04 relacji Jelenia
Góra K. Miarki – Mysłakowice
„Orzeł”, 6:07 relacji Mysłakowice „Orzeł” – Jelenia Góra
K. Miarki. – Kurs o godzinie
22:20Z relacji K. Miarki – Mysłakowice zostaje skrócony do
przystanku Łomnica Szkoła,
kurs powrotny tego autobusu
o godz. 23:16. Kurs autobusu
nr 11 o godz. 22:03*D relacji
Goduszyn Górny – Wojanów
Bobrów zostaje skrócony do
przystanku Łomnica Szkoła
(powrót: 22:57). Zawieszone
zostają też kursy linii nr 33:
4:10S (Zajezdnia MZK – Gruszków), 4:50S (Gruszków – Jelenia Góra dworzec PKS),
15:15S (Jelenia Góra PSK –
Gruszków); 17:05S (Gruszków
– Jelenia Góra PKS), 20:40K
(Jelenia Góra DW PKS – Karpniki Pętla) oraz 21:31K (Karpniki
Pętla – Zajezdnia MZK).

hollywoodzkim. Chcą być boginiami
tego świata i decydują o śmierci swoich podopiecznych. Potęgę dziedziczą
po gorylu gigancie, bohaterze filmów
grozy z katastrofizmem w tle.
Autorka, niemiecka dramaturg
Theresii Walser, znana jest z poruszania tematów tabu i przedstawiania
ich językiem teatru. Zresztą przykłady
niektórych zachowań daje samo życie
i to niekoniecznie w Niemczech. W
Polsce kilka miesięcy temu głośno
było o skandalu w pewnym domu
starców, gdzie pielęgniarki zachowały
się nieludzko w stosunku do starszych
pensjonariuszek. Co prawda ich nie
zabijały, ale… upokorzenie kobiet było
wystarczająco bulwersujące. Walser
podobną sytuację mocno przerysowuje i brutalizuje. Niektóre sceny aż kipią
obrzydliwością i nadrealizmem.
Sztuka powinna w widzu zapalić żółte światełko ostrzegawcze
przed bezmyślnym kultem młodości
i pogardą dla wieku starczego. To
złamanie odwiecznego szacunku dla
siwych skroni i pokory ze strony ludzi
młodych bywa źródłem upadku moralnego szczycącej się postępem tzw.
nowoczesnej cywilizacji zachodniej.

rza Polska i wiał rozmaite aspekty swojego
dzieła.
świat”.
Mówił o kryzysie i jego nieodNa podstałącznych związkach z
wie swoich
największym wynapodróży, porównań rozmaitych
lazkiem ludzkości
zakątków naszego globu, a także
lat minionych,
analiz ekonomicznych podparczyli Internetem,
tych solidną dawką wiedzy
który pozwala na
historycznej prof. Kołodko
błyskawiczny obieg
napisał dość obszerną
potężnych sum
pozycję, której zadapieniędzy.
niem jest „ukazaWsponie problemów
mniał o
światowych”
demoz głównym
grafii,
naciskiem
która ryna to, jak
Chętnych do głębszej
suje perrozwiną
spektywy
się one w
analizy dywagacji prof.
świata z
przyszłości. Grzegorz
Kołodki odsyłamy do
dziewięcioKołodko przez ponad
lektury jego książki.
ma miliardagodzinę przedsta-

Opowieści Krzysztofa Petka brzmiały
fascynująco, ale czy wiarygodnie? Choć
autor zapewnia, że obca mu jest fikcja
literacka, trudno nie uwierzyć, że fantazja
nie podpowiedziała mu kilku wątków zamieszczonych w książkach. Na pewno autor
ma dobre intencje, bo na kartach swoich
książek wychwala walkę ze złem i jest
apologetą męstwa, wiedzy i umiejętności
skutecznego działania.

mi ludzi w roku 2050. Deliberował
o starzeniu się społeczeństw i rozwijaniu się technologii medycznych z
możliwością przedłużenia życia. Zdaniem prelegenta może to przynieść
światowy krach gospodarczy, bo na
ludzi w wieku poprodukcyjnym nie
będzie komu pracować.
Kołodko zaznaczy, że Polska ma
świetne położenie geograficzne i
znakomite warunki, aby być potęgą,
ale – jak zauważył – brakuje jej
strategii, dzięki której mogłaby się
odpowiednio zrealizować. Skrytykował też ekonomistów: od Leszka
Balcerowicza po współcześnie rządzących. Kilka razy powtórzył, że
politycy zakłamują rzeczywistość dla
swoich doraźnych interesów.

(tejo)

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

W marynarce z psa

Ogarnął go przyjemny chłód zatrzymany za ciężkimi
drzwiami, które z trudem otworzył. Odetchnął zapachem świeżej kawy, którą właśnie wypił u Turka. Przyzwyczaił wzrok do półmroku. Zamajaczyły się schody,
które po chwili nabrały realnych kształtów. Z piętra
dochodziły odgłosy ożywionej rozmowy.
Starzecki otarł pot z czoła błękitną
chusteczką z monogramem SS. Wiedział, z czym wielu te literki się kojarzyły, ale dostał swego czasu komplet
takich chusteczek od babki. Przecież
nie zmienię własnych inicjałów!
Poczuł się niezręcznie w Ankarze. Nie
wiedział, czy nie przeszkadza Jerzemu
i Indze. Powiedział tylko, gdzie wraz
ze studentami się zatrzymał i podał
adres Hotelu Przemysłowego.
Z ulgą opuścił kawiarnie Turka. Nie
lubił takich sytuacji. Teraz nieśmiałym krokiem podszedł do schodów
prowadzących na wyższe kondygnacje przepastnego gmachu.
Zauważył misternie rzeźbione
podpórki poręczy. Bohaterowie
reliefów ożywiali chłodne – nie tylko
w sensie temperatury – wnętrze, po
którym roznosiła się woń charakterystyczna dla biura. Tusz do pieczątek,
zakurzony papier i niedopałki z nieczyszczonej od kilku dni popielniczki.
Starzecki wzdrygnął się. Poczłapał
na piętro.
Kilku mężczyzn deliberowało pod
ścianą. Jeden z nich, w wyciągniętej
marynarce z bardzo nietypowej
materii, trzymał w ręku spory arkusz
papieru. – Wmurujemy księcia tu
właśnie, a nie przy wejściu, panie
Chmielewski! Tu ma pan światło, a
na dole jest ciemno. Nikt tego tam nie
zauważy. Za to tu będzie wyglądało
reprezentacyjnie! Naprawdę! – mówił
spokojnie aczkolwiek z wyczuwalną
stanowczością w silnym głosie. –
Prawda, panie przewodniczący?
– skierował słowa do stojącego obok
innego mężczyzny, wysokiego i szpakowatego, w szarym, płóciennym
garniturze.
– Panowie, trudno nie przyznać
panu Doktorowi racji. W końcu ma
być to pamiątka naszego 850-lecia. A
nie jakieś byle co! W dodatku to będzie
dar od naszych mieszkańców! Sami
za to w sumie zapłacą w składkach.
Muszą to widzieć! – powiedział

upadającego przedmiotu. Wszyscy
na raz odwrócili się w kierunku
schodów i zobaczyli zmieszanego
mężczyznę, który rozłożył niezdarnie
ręce i wskazał na leżący na pokrytej
marmurową posadzką podłodze srebrzysty przedmiot. – Przepraszam…
przewodniczący obdarzony cichym zapalniczka… upadła mi. Zaraz podgłosem, którego brzmienie zwielo- niosę! – uśmiechnął się głupkowato
krotnił pogłos sporego pomieszczenia Starzecki przeklinając po cichu swoje
upodobania do bawienia się
kuluarów.
– No, proszę spojrzeć, panie Zbyszku, tylko proszę! – facet w dziwnej
marynarce przyłożył do ściany arkusz, który trzymał cały czas w ręku.
Oczom Starzeckiego ukazał się wizerunek jakiegoś władcy w szyszaku.
Ponure oblicze portretu wykonanego
chyba farbą plakatową spojrzało ze
ściany na zgromadzonych. – Oczywiście, to jeszcze nie oddaje w pełni tego,
co będzie – ciągnął Doktor.
– Bo to przecież płaskorzeźba.
Dojdzie do tego gra świateł, półcieni!
Może jeszcze, szefie, jakieś doświetlenie?! – w głosie faceta w dziwnej
marynarce dał się słyszeć rosnący
entuzjazm, którego nie podzielali –
poza przewodniczącym – trzej inni
panowie skupieni na prezentowanym metalową benzynówką, która – niczym śliska ryba – wyprzez Doktora portrecie.
Przewodniczący podparł pod- msknęła mu się z dłoni robiąc tyle
bródek palcem i zamyślił się. – No, hałasu, jakby była co najmniej częścią
nasz władca. Bolesław III Krzywo- płaskorzeźby, o której dyskutowali
usty. Imponujące, panie Doktorze, mężczyźni.
– Ależ co pan! Co pan, co pan tu
imponujące. Wprawdzie mamy
jeszcze dwa lata do jubileuszu, aby robi?! Kim pan jest, kto panu poto przemyśleć, ale bardzo mi się zwolił… – zagulgotał jeden z facetów
wasz pomysł podoba! Wiecie, w czerwieniąc się jak indor na pełnym
sekrecie wam powiem – zciszył i tak obliczu. – Eee. Starzecki jestem. Stejuż cichy głos – chciałem tu, w tym fan Starzecki. Z Wrocławia. Ja tu w
mieście postawić Krzywoustemu p zasadzie, ten, jestem opiekunem stuo m n i k – rzekł akcentując każdą dentów, którzy przyjechali na plener,
zgłoskę tego słowa. – Ale się nie zgo- aby poznać wasze miasto. No tego,
dzili. W komitecie powiedzieli, że to przez przypadek przechodziłem i
wsteczne, że pomniki należy stawiać postanowiłem zobaczyć, jak w środku
bohaterom pamiętanym, czczonym wygląda ratusz – mówił Starzecki niei szanowanym. Działaczom, przo- pewnym tonem czując, jak kropelki
downikom pracy, ale nie jakiemuś potu spływają mu po karku. Wiedział,
tam księciu! Mówili, że to niezgodne że w sumie przecież nic wielkiego nie
z linią – dodał jeszcze ciszej. – Ale zrobił, ale cała sytuacja podziałała na
ta płaskorzeźba – powiedział już niego stresująco. – Panowie, bo jak, to
normalnym głosem – bardzo, ale to chciałem wejść na wieżę i zobaczyć
bardzo mi się podoba! – uśmiechnął miasto z góry… Czy można? – szybko
się dając do zrozumienia, że dyskusję nakierował rozmowę na zupełnie
inny tor chcąc zmienić kłopotliwy
uważa za zakończoną.
Wtem wnętrze wypełnił łoskot temat. Rozmowa o rzeźbie wydawała

mu się poufną.
– A papiery jakieś macie? Wiecie, musicie mieć
jakieś skierowanie, zaświadczenie. Bez tego ciężko wam będzie,
a wy od tak jak
gdyby nigdy nic
wchodzicie sobie
do obiektu administracji państwowej. Wiecie, jak
to dziś jest. Wrogowie ludu nie
śpią, a dywersanci
tylko czekają, aż
nam się noga powinie – gulgotał
wciąż indor.
Starzecki spojrzał błagalnym
wzrokiem na
przewodniczącego, którego wzrok
zdradzał racjonalność i rzeczowość.
– Spokojnie, panie
Chmielewski, spokojnie. Przecież władza ludowa jest dostępna dla wszystkich, a i obiekt urzędowy otwarty
być musi. Zdecydowanie – skierował
wzrok na rzekomego intruza. – Mówi
pan: plener. A co takiego chcecie tu u
nas zmalować, co? – zachichotał. – A
zapomniałbym. Daroszewski jestem.
Zbigniew Daroszewski. Rzadzę,
jak to mówią,

miejską radą narodową – szczery
uśmiech rozpogodził nastrój. Podszedł i uścisnął prawicę zdekoncentrowanego Starzeckiego.
Ten zrozumiał, że trafił na jedną
z najważniejszych osób w mieście.
A może ten gulgoczący indor to jakiś
sekretarz organizacji partyjnej? A
może przedstawiciel Urzędu Bezpieczeństwa? Mam przechlapane!
Siląc się na sztucznawy uśmiech
odparł: – A taki tam, wakacyjny
plener. Moi chłopcy studiują architekturę. Powiedzieli nam, że w Jeleniej
Górze są ciekawe motywy architektoniczne do nauki rysunku. No i
organizacja dała nam środki na taki
wypad. Właśnie robię rekonesans, a
moi studenci…
Przecież nie powie, że pewnie
delektują się piwem z Miedzianki
w gospodzie!
– a moi studenci… odpoczywają
po podróży – szybko zakończył.
Przewodniczący pokiwał
głową. – No widzi pan, trafił
pan akurat na takie robocze
spotkanie. Ten pan – wskazał
na Doktora, faceta w dziwnej
marynarce – to Stanisław
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Bernatt. To taki nasz
* Stanisław Bernatt urodził się w 1899 roku. Przed wojną
oddany pan Doktor
– uśmiechnął się do- związany z wieloma miejscami w kraju i za granicą. Pracował
brotliwie. – Mieszka tu w Berlinie, Gdyni i Lublinie. Do Jeleniej Góry przyjechał w 1945
od prawie dziewięciu roku. Wówczas właśnie postarał się o wydanie pierwszego
lat. Wie pan, powiem polskiego planu miasta. Zajmował się dziennikarstwem (był,
panu w sekrecie. On
między innymi, redaktorem Rocznika Jeleniogórskiego) i pisał
kocha psy i zwierzęta
– nachylił się do ucha książki z zakresu marynistyki, która była jego pasją. Bernatt
Starzeckiego. – A ma- był znany w całej Polsce dzięki serii „Miniatury morskie”,
rynarkę uszył sobie z traktującej o największych katastrofach na morzach i ocewełny, która powstała anach. Jego książki rozeszły się w łącznym nakładzie ponad
z sierści jego własnedwóch milionów egzemplarzy. W Jeleniej Górze zamieszkał
go psa! – wyszeptał
teatralnie wydychając najpierw przy ulicy Kochanowskiego 2. Później mieszkał
z siebie mdły zapach przy ul. Pogórze, gdzie zmarł niemal dokładnie 31 lat temu:
waleriany. Starzecki 18 marca 1979 roku. Po Stanisławie Bernaccie zachowało
wzdrygnął się. – Z psa? się mnóstwo zdjęć z prywatnego archiwum, a także – o czym
– spytał głośno tonem
mało kto wie – płaskorzeźba w ratuszu przedstawiająca
zdradzającym obrzydzenie i wieszczącym legendarnego założyciela miasta Bolesława Krzywoustego.
hipotezę hodowania Był to dar ze składek jeleniogórzan z okazji 850-lecia miasta
zwierzęcia, a potem fetowanego w 1958 roku.
ogolenia go do gołej
porozumiewawczo okiem – czego się
skóry na wełnę…
Zapomniał, że wszystkiego słucha nie robi dla miłych gości? Panie Wasam bohater tych plotek. – Tak! cłaaaawie! – ryknął niespodziewanie
– dotarł do jego uszu mocny głos głośno. – To nasz portier… Przygłuchy
Doktora. – To sky terier, taka rasa trochę. Widziałem go, jak się kręcił na
– mówił dumnie. – Te psy trzeba drugim piętrze.
Po chwili odgłosy kroków na
czesać, bo im sierść rośnie i strzyc
od czasu do czasu. Postanowiłem, schodach zdradziły zbliżającego się
że szkoda tracić tak pięknej wełny. mężczyznę. Mały facecik w berecie
I postanowiłem obstalować sobie z antenką podpierał się laseczką i
marynarkę! – wyprężył tors niczym powoli schodził stopień po stopniu.
model na wybiegu, choć dość sfla- Po każdym jego kroku rozlegało
czałe i zdefasonowane wdzianko nie się rytmiczne pobrzękiwanie pęku
robiło wrażenia ostatniego krzyku kluczy, przytroczonych do pasa.– W
mody. – Jest wygodna! W zimę grzeje, czym służyć, panie przewodniczący?
latem chłodzi. Wie pan, właściwości – A niech Wacław wprowadzi tego
pana na strych i pokaże mu, jak wejść
psiej sierści zapewne pan zna…
Starzecki wyczuł, że Doktor wszedł na wieżę – powiedział gospodarz
na swój ulubiony ratusza.
Stróż spojrzał nieufnie na młotemat. Ze skrywanym rozbawie- dzieńca i zwrócił wzrok ku dobroniem spojrzał też dusznemu uśmiechowi przewodna pozostałych niczącego, który wyrazem twarzy
facetów, którzy zachęcał do szybkiego spełnienia
byli świadka- prośby. – Pan pójdzie za mną – rzekł
mi rozwoju oschle Wacław.
– A jak pan już skończy to podzitej z początku
stresującej wianie, to zapraszam do mnie, do
sytuacji. Z in- gabinetu! Na drugie piętro! Napijemy
dora powoli się kawy! – powiedział przewods p ł y n ę ł a niczący. Gdyby wzrok stojących
p u r p u r a , obok dwóch aparatczyków zabijał,
ale łapiące Daroszewski miałby kłopoty… Jepowietrze dynie doktor Bernatt pozbawiony
w a r g i – możliwości wygłoszenia wykładu o
niczym pysk właściwościach sierści psa, skupił się
sporej ryby – wciąż zdradzały pod- na szkicu przedstawiającym księcia
niecenie i irytację faktem, że intruz Krzywoustego.
Starzecki niepewnym krokiem
wymknął się z jego łap.
Ależ naiwny ten przewodniczący! poszedł w ślad za kulejącym stróżem
Nawet o dowód go nie poprosił! Mili- Wacławem. Czekała na niego wieża
i widok miasta z zupełnie innej
cję powinien wezwać!
– No, my tu gadu gadu, a czas leci. perspektywy.
Mówił pan, panie Starzecki, że chciał
Konrad Przezdzięk
pan wejść na wieżę. Hmm, no da
cdn
się załatwić. Co prawda jest ogólny
FOT.
TEJO/
ARCHIWUM
zakaz wstępu na strych, ale wie pan
– Daroszewski mrugnął

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

16

29 marca 2010 r.

MEDYCYNA I ZDROWIE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zaćma

Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

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

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

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

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

Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Karkonoskie Centrum Medyczne

kowych uznanej światowej firmy ciesząc się ponownie możliwością pienia tego typu niedogodności
po operacji zaćmy.
innego oglądania świata.
Bausch+Lomb.

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

Soczewki, nieszkodliwe
ale wygodne i skuteczne

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

Szczepionka przeciwko pneumokokom

tylko dla najuboższych

W minionym tygodniu pani Alicja, mama niemowlaka z Jeleniej Góry zgodnie z ogłoszeniami urzędu miasta przekazanymi również w mediach, chciała skorzystać z bezpłatnej
możliwości zaszczepienia dziecka przeciw pneumokokom. Radość z informacji, że
za szczepionkę nie musi płacić szybko jednak minęła, bo okazało się, że bezpłatne
Dobrze dobrane soczewki noszone szczepionki są tylko dla najuboższych dzieci.

Osoby, które mają problem ze wzrokiem i nie widzą siebie w okularach bez problemu
mogą nosić soczewki kontaktowe. Choć powstało na ich temat wiele mitów, które odstraszają od ich kupna, lekarze przekonują, że są one nieszkodliwe, a do tego wygodne
i bardzo skuteczne. Ważne jest jednak by umiejętnie się z nimi obchodzić.
Na korzyść soczewek przemawia wiele zalet - są bezpieczne i nie
przeszkadzają podczas uprawiania
sportów, nie parują, w odróżnieniu
od okularów nie ograniczają pola
widzenia, umożliwiają noszenie okularów przeciwsłonecznych, zmieniają
kolor oczu, nie ześlizgują się podczas
gwałtownych ruchów, nie zmieniają
wyglądu twarzy, nie odbijają światła,
chronią przed kurzem i wiatrem i
wiele innych…
Soczewki kontaktowe to dobry
sposób korekcji różnych wad wzroku.
Szczególnie poleca się je osobom zmuszonym do noszenia silnych szkieł: od
+/- 6 dioptrii. Soczewki nadają się też
dla osób (nawet małych dzieci), u których wada wzroku w obu oczach różni
się o więcej niż 3 dioptrie. Nowoczesne
soczewki pozwalają także korygować
astygmatyzm. Dla osób, które innych

szkieł używają do patrzenia w dal,
a innych do czytania, są soczewki
progresywne.
Soczewka to warstwa miękkiego
hydrożelu, który, nakładany na rogówkę, „przykleja się” do oka. Dzielą
się one na miękkie, twarde i twarde
gazoprzepuszczalne oraz soczewki
kolorowe, kosmetyczne. Najważniejsze parametry soczewek to średnica,
promień krzywizny, moc. Pozostałe
cechy to np: kolor soczewki, przepuszczalność tlenu, zawartość wody.

Wygoda pod okiem

Soczewki trudno jest zgubić. A
jedynymi sytuacjami, kiedy mogą one
spaść to pływanie pod wodą z otwartymi oczami (do pływania należy nosić
okulary), zatarcie oka, przesunięcie
soczewki na powiekę lub strącenie
jej podczas nieuważnego zakładania.

zgodnie z zaleceniami okulisty nie
powinny powodować chorób oczu i
pogorszenia wzroku, a dodatkowo
mogą chronić przed szkodliwymi
promieniami UV. Nawet osoby, które
źle tolerują soczewki do tzw. planowej
wymiany (dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne), mogą znaleźć
wyjście dla siebie - soczewki jednodniowe, jednorazowe - delikatne i
higieniczne. Najbardziej zaawansowane technicznie soczewki o wysokiej
przepuszczalności tlenu nadają się
do ciągłego noszenia przez miesiąc.
Osoby noszące soczewki kontaktowe
koniecznie powinny zgłaszać się na
wizyty kontrolne. Przeciwwskazaniem do noszenia soczewek są m.in.
alergie, podrażnienia oraz infekcje
oczu, niektóre choroby, stosowanie
pewnych leków, zespół suchego oka.

O czym trzeba pamiętać decydując
się na soczewki kontaktowe?
1. Przed założeniem soczewek należy koniecznie umyć ręce i sprawdzić, czy soczewka nie ma na sobie zanieczyszczeń oraz czy nie wywróciła
się na lewą stronę .
2. Porcji płynu dezynfekującego i konserwującego soczewki należy używać tylko raz.
3. Nigdy nie należy przemywać soczewek płynami, które nie są do tego przeznaczone.
4. Nie wolno stosować kropli do oczu bez konsultacji.
5. Osoby noszące soczewki powinny unikać zadymionych pomieszczeń, chemicznych oparów, pylących ubrań (np. z moheru).
6. Nosząc soczewki, trzeba co jakiś czas zakraplać oczy preparatami nawilżającymi (sztuczne łzy) lub roztworem soli fizjologicznej. To ważne,
zwłaszcza wtedy, gdy osoba nosząca soczewki pracuje w pomieszczeniu z klimatyzacją lub nawiewem.
7. Kobiety powinny malować oczy po nałożeniu soczewek i zrezygnować z sypkich cieni i tuszu wydłużającego.

– Jestem mamą niemowlaka który właśnie skończył 6
tygodni – napisała nam pani
Alicja. Chciałam zaszczepić
go przeciwko pneumokokom.
Byłam zadowolona, że nie
muszę płacić za szczepienie
zgodnie z uchwała Rady Miasta, a tu w przychodni spotkała
mnie niemiła niespodzianka.
Usłyszałam, że nie płacą tylko
najubożsi, którzy przyniosą i
pokażą zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaczęłam szukać w
internecie informacji na ten
temat i nigdzie nie mogłam
znaleźć zapisu, kto w rzeczywistości może z tych bezpłatnych
szczepień skorzystać. Wszędzie
było napisane, że Jelenia Góra
finansuje tego typu szczepienia
oraz, że wszystkie noworodki
są nim objęte.
Pani Alicji udało się dotrzeć do
szczegółowych informacji dopiero
na stronie internetowej www.
jeleniagora.pl, gdzie zamieszczono
dokładny opis komu należy się
bezpłatne szczepienie przeciwko
pneumokokom.
- Nie chciałabym by inni
rodzice byli tak niemiło rozczarowani jak ja – mówi pani
Alicja. Nie spełniłam kryteriów
i musiałam zapłacić 1200 zł za

lenia się należą, uważam za
próbę zrobienia super reklamy
urzędowi miasta i radzie.

4 dawki. Przemilczanie takich
informacji jak, fakt, że nie
wszystkim te bezpłatne szko-
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Fot. Konrad Przezdzięk

Starość (nie) radość
Niepokojące wnioski można wysnuć z czwartkowej debaty Obserwatorium Karkonoskiego. Wizja opustoszałej Jeleniej Góry przyszłości wcale nie musi być jedynie złowieszczą
futurologią, ale rzeczywistością.
Biuro Wystaw Artystycznych,
gospodarz debaty po hasłem
„Kotlina emerytów”, zaprosiło: , doradczynię zawodową w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Anitę Hładziak, socjolog i byłą
pracownik naukową Akademii Ekonomicznej Izabelę
Zduńską, filozofa i kulturoznawcę Pawła Krzaczkowskiego oraz maturzystę Kamila
Radomskiego, reprezentanta
pokolenia, które lada miesiąc będzie miało dylemat:
czy zostać w stolicy
Karkonoszy, czy też
poszukać szczęścia
gdzie indziej.
W swojej barwnej introdukcji Andrzej Więckowski z przesiąkniętym
ironią sarkazmem opisał
Kotlinę Jeleniogórską
jako miejsce idealne
dla osób w tzw. trzecim
wieku. – Nawet Karkonosze są nazywane
górami dobrymi dla
emerytów, oddzielając oczywiście nostalgiczny aspekt ich odwiedzania – kpił
mówca wytykając miastu i regionowi
brak realnej troski o przyszłość oraz
programu i działań, który zachęciłby
młodych ludzi do związania się na
R

mniej, przyrost demograficzny mamy
ujemny, a Jeleniej Góra pod tym względem jest w niechlubnej dolnośląskiej
czołówce.
Izabela Zduńska rozmawiała też z
kilkunastoma młodymi jeleniogórzaninami, z których tylko jeden kategorycznie oświadczył, że z Jeleniej Góry
wyjedzie. Pozostali z rozmówców
podkreślili, że nie czują niedogodności
i jest im tu dobrze. Jeden dodał wręcz,
że za żadne skarby do Wrocławia nie
ucieknie, bo nie smakuje mu miejscowa woda z kranu.
Specjalistka z WUP Anita Hładziak
mówiła o młodych ludziach poszukujących pracy. Stwierdziła, że z danych
wynika, iż rzadko kiedy przy tym
ko r z y s t a j ą
z pomocy…
urzędów pracy polegając
bardziej na
Internecie,
znajomych i
poczcie pantoflowej. Dodała
też, że najgorzej
n a l o k a l ny m
rynku pracy wiedzie się osobom z
wykształceniem
średnim i licencjackim.
Kamil Radomski,
którego Janina Hobgarska przedstawiła jako członka Młodzieżowej Rady
Miasta, dał do zrozumienia, że MRM

stałe z Kotliną Jeleniogórską.
– Oksymoron, parodia, groteska
– powiedział Andrzej Więckowski
określając nasz region jako pełen
sprzeczności. Mamy termy, ale przez
ponad dziesięć lat kłócimy się o zbudowanie aquaparku, a kiedy wreszcie
ma powstać, okazuje się, że będzie to
pasująca do Parku Miniatur Dolnego
Śląska. Czyż nie jest paradoksem i
znakiem czasów, że to właśnie Park
Miniatur jest największą atrakcją
regionu? – drążył autor wstępu.
Pełne pesymistycznych danych
były prezentacje dwóch pań przeczytane przez Anitę Hładziak. Izabela
Zduńska, choć była na

sali, z powodu niedyspozycji głosowej nie mogła
sama przedstawić swej pracy. Wnioski
z liczb, których w wykładzie padły
setki, są mało budujące. Jest nas coraz
E

K

Nasze miasto starzeje się. Na zdjęciu:
czerwiec 2008 roku na placu Ratuszowym.
kowski „zderzył” świat swoich licealnych czasów i szalonych lat 90., kiedy
to zachłyśnięci wolnością młodzi
ludzie z demograficznego boomu
cieszyli się ze zmian w rzeczywistości.
Do powstających pubów nie chodziło
się po to, aby dostać w zęby (jak dziś),
ale aby toczyć rozmaite dyskusje i
spory. Przypomniał jeszcze wcale nie
takie odległe w czasie obrazki Jeleniej
Góry cieszącej się klimatem festiwali
teatrów ulicznych, z mnóstwem młodzieży – przedstawicieli rozmaitych

już… nie ma. Ciało, wokół którego
było tyle szumu z wyborami w szkołach włącznie, rozpadło się nawet nie
bardzo wiadomo kiedy…
Maturzysta z II LO krótko i zwięźle
przedstawił jeleniogórskie mankamenty wytykane przez młodzież w
wieku gimnazjalnym i licealnym:
nuda, brak odpowiednich uczelni,
brak perspektyw pracy. – To taka
„święta trójca” – określił K. Radomski.
Z przeprowadzonych przez młodych badań wynika, że większość
rówieśników chce wyjechać, jednak
nie wie, czy na stałe. Licealista podkreślił, że sam także zamierza z miasta
wyjechać, ale nie wynika to z braków,
ile z faktu, że należy do pokolenia
poszukującego, które samo chce się
przekonać, jak jest gdzie indziej.
W swoim eseju Paweł M. KrzaczL

subkultur – na ulicach. Zestawił to z
dzisiejszą pustką.
–Nasze miasto to cień przeszłości
– ujął mówca. – Możemy przyjąć, że
Kotlina Jeleniogórska to miejsce dla
emerytów. Biorąc jednak pod uwagę
naturalny porządek tego świata,
warto się zapytać: kto tu przyjdzie
po tych emerytach? – zapytał P.
Krzaczkowski.

Konrad Przezdzięk

Wszędzie dobrze, ale…
Czy rzeczywiście wizje przedstawione w BWA trzeba brać na poważnie? Fakt: zarysowano wiele
tendencji niekorzystnych jeśli chodzi – na przykład – o demografię. Są to jednak tendencje
ogólne, których lokalnie odwrócić od razu się nie da. Młodzi wyjeżdżają poszukując szczęścia
tam, gdzie wydaje się ono w zasięgu ręki. Bywa, że kopią się z codziennością w warunkach,
których wcale się nie spodziewali. I wtedy marzy im się nasz, jeleniogórski marazm.
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

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

hêrêh

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra
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firma handlowa

AUTO H A N D E L

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

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla ﬁrm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

OD PON. DO SOB. 8 -18
• Blacharstwo
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd
• Lakiernictwo
od W. Pola)
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
Tel. 075 / 75 33 284
• Bezgotówkowe rozliczanie
Fax 075 / 64 21 411
z firmami ubezpieczeniowymi
30
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AUTO - CAMPING PARK
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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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Karkonosze gorsze
Od porażki rundę wiosenną w IV lidze zaczęły Karkonosze
Jelenia Góra. Podopieczni Marka Herzberga na stadionie
przy ulicy Złotniczej ulegli Kuźni Jawor 0:1.

Fot. R. Ignaciak

(arec)

Karkonosze Jelenia Góra – Kuźnia Jawor 0:1
Karkonosze: Dubiel, Polak (Rodziewicz), Wawrzyniak, Chrząszcz, Siatrak, Walczak (Kowalski),
Burszta, Kotarba (Durlak), Adamczyk (Wojtas),
Krupa, Kogut
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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 !

W sobotę koszykarze Sudetów Jelenia Góra rozpoczęli rywalizację
w fazie play-out
rozgrywek pierwszej ligi. Gra tominucie przy stanie 63:63 celnie Start po dobrym rzucie za dwa
czy się do dwóch
zwycięstw. Wygrany pozostaje za trzy rzucił Krzysztof Samiec i Rafała Króla.
Na tablicy wyników widniał wyw gronie pier wszoligowców, Sudety znalazły się w znakomitej
przegrany w przyszłym sezonie sytuacji. Podobnym rzutem pró- nik 68:66 na korzyść gospodarzy.
bowali odpowiedzieć miejsco- Sudety jednak nie raz pokazały,
zagra w drugiej lidze.
wi, ale że końcówki w ich wykonaniu
R ywalem Sudet ów w
mogą być zabójcze,
wa l c e o u t r z y m a n i e Olimp Star t Lublin – Sude
ty Jelenia Góra 68
szczególnie gdy
pierwszoligowego bytu Sudety: Samiec 16
:6
9
(2
2:23) (17:14) (1
, Urbaniak 13, Cz
2:11) (17:21) do rzutu za trzy
jest zespół Olimpu Start Szymański 5,
ec
h
11
,
Ni
es
ob
ski 10, Bodzińsk
Minciel, Zarzeczn
i 7, Klimek 7, punkty przymieLublin.
y, Czekański
rza się KrzyszSudet y zaczęły od
tof Samiec. Tak
dobrej gry w pierwszej kwarcie,
było i tym razem.
którą wygrały 23:22. W kolejnych bezskutecznie.
Na pół minuty przed końco- C e l n y r z u t Krzysztofa Samca
dwóch odsłonach górą byli lublinianie i po trzech kwartach na wą syreną znów był remis po za trzy w ostatnich sekundach
tablicy wyników było 51:47 dla celnym rzucie za dwa i dobrze spotkania dał zwycięstwo zespomiejscowych. O losach spotkania wykonanym rzucie osobist ym łowi Sudetów i prowadzenie 1:0
zadecydowała jednak ostatnia Artura Bidyńskiego ze Startu. w rywalizacji play-out.
Czternaście sekund przed końcem
część meczu.
(arec)
Po trzech minutach czwartej znów na prowadzenie wyszedł
kwarty Start utrzymywał przewagę 57:52. W kolejnych trzech
Po sobotniej wygranej w Lublinie koszykarze Sudetów rozegrają drugi mecz fazy play-out przed
minutach Sudety zmniejszyły prowłasną publicznością. W środę 31 marca w hali przy ulicy Sudeckiej może się rozstrzygnąć
wadzenie rywali na 58:61. Minutę
później było już 61:61. Ostatnie
kwestia utrzymania w gronie pierwszoligowców, bowiem rywalizacja na tym etapie rozgrywek
trzy minuty meczu były niezwytoczy się do dwóch zwycięstw. Koszykarzom Sudetów z pewnością przyda się gorący doping
kle emocjonujące. W dziewiątej

(Karolina)
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jeleniogórskich kibiców, których na środowe spotkanie zapraszają władze klubu: „Zarząd KS
Sudety Jelenia Góra informuje, że wstęp na najbliższe spotkanie 1 ligi mężczyzn pomiędzy
naszym zespołem a Olimpem Start Lublin będzie darmowy. Chcemy aby kibice wspomogli
nas swoim dopingiem, by stworzyli atmosferę jak podczas pamiętnego spotkania z AZS-em
Szczecin, które zdecydowało o naszym awansie do grona pierwszoligowców. Bądźcie naszym
szóstym zawodnikiem. Stwórzcie kocioł, w którym przeciwnikowi odechce się grać. Mecz
rozpocznie się w najbliższą środę 31 marca o godzinie 17.30 w hali przy ulicy Sudeckiej 42
w Jeleniej Górze.”

A

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
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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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Koszykarze Sudetów Jelenia
Góra po raz kolejny pokazali,
że są zespołem
z charakterem.
Dzięki celnemu
rzutowi za trzy
punkty Krzysztofa Samca w
ostatnich sekundach jeleniogórzanie
wygrali w Lublinie ze Startem 69:68.

22 marca zakończył się cykl
zawodów narciarskich dla dzieci,
organizowanych na stoku Baby
Lift w Szklarskiej Porębie. Mimo
trudnych warunków pogodowych
wystartowało 40 małych zawodników. Najlepsi otrzymali medale, a
wszyscy uczestnicy pamiątkowe
dyplomy. Punktualnie o godz.
11.00 na stoku pod Szrenicą
rozpoczęły się Mistrzostwa Przedszkolaków. W zawodach wzięło
udział 40 dzieci z przedszkoli w
Szklarskiej Porębie, Karpaczu i
Jeleniej Góry. Tego dnia warunki
narciarskie były trudne, cały czas
padał deszcz. Brzydka pogoda
nie zniechęciła jednak ani organizatora, ani tym bardziej dzieci,
które przyjechały do Szklarskiej
Poręby w celu sportowej rywalizacji. Każdy startujący musiał
zaliczyć po dwa zjazdy slalomem.
Początkującym mogli pomagać
rodzice, trzymając swoją pociechę
za rękę albo zjeżdżając razem.
– Maluchy dzielnie się spisały
pokonując trasę slalomu, która
dla większości nie była łatwa –
usłyszeliśmy od pani prezes Klubu
Sportowego Szrenica, Izabeli
Broś. Przedszkolaki startowały w
dwóch kategoriach wiekowych,
od 4 do 5 lat oraz od 6 do 7 lat. Po
zakończeniu mistrzostw przyszedł
czas na rozdanie nagród. Uroczysta dekoracja miała miejsce w
pobliskim Szałasie Żywieckim u
pana Janusza Adamczuka. Medale i dyplomy z rąk dyrektorki
Przedszkola Samorządowego
nr 2, Marii Misztal odebrały maluchy do szóstego miejsca. Dla
pozostałych uczestników przygotowano okolicznościowe dyplomy,
z podziękowaniem za udział w
zawodach. Impreza zakończyła
się wielką radością wśród dzieci
oraz pamiątkowymi zdjęciami.

meczu. Zupełnie nie pilnowany
pomocnik Kuźni z odległości 7
metrów posłał piłkę obok bramkarza Karkonoszy. Michał Dubiel
był bez szans.
Po zmianie stron Karkonosze
częściej zaczęły atakować. Na
boisko weszli Łukasz Kowalski
oraz Maciej Wojtas, którzy zmienili Pawła Walczaka i Jarosława
Adamczyka. W 52 minucie w
znakomitej sytuacji znalazł się
Kowalski, który uciekł obrońcom
Kuźni i przejął piłkę w polu karnym. Bramkarz Kuźni zdołał jednak wybić strzał napastnika Karkonoszy. W 65 minucie po rzucie
rożnym piłka minęła obrońców z
Jawora i w dużym zamieszaniu w
polu bramkowym trafiła pod nogi
Wojtasa. Ten uderzył, jednak futbolówka odbita od nóg
o b ro ń c ów m i n ę ł a
bramkę.

W pierwszej połowie spotkania
gra toczyła się głównie w środku
pola. Karkonosze nie stworzyły
zbyt wielu sytuacji dogodnych
do strzelenia bramki. Najlepszą
okazję miał w 28 minucie Paweł
Walczak , do kt órego w polu
karnym trafiła piłka. Uderzył
mocno, ale futbolówka odbita
od obrońców powędrowała poza
linię końcową boiska.
W tej części gry Kuźnia parę
razy zagrażała bramce jeleniogórzan. Dalekie podania w pole karne strzałami głową wykańczali
napastnicy. Kilka razy piłka minimalnie minęła bramkę bronioną
przez Michała Dubiela. Kolejne
z takich zagrań w 33 minucie
zakończyło
się bramką, która
ustaliła
wynik

Nasi pokazali pazur

Najmłodsi
na stoku

Fot. R. Ignaciak
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Baba, baranek i zajączek prosto z Piechowic
także pięknymi strojami. Przybyły mógł zjeść typowe potrawy
wielkanocne, no i oczywiście
przepyszne ciasta.
Organizatorzy zadbali o to,
aby każdy mógł zaopatrzyć
się w prezenty na nadchodzące ś więt a. Było więc
stoisko pięknie
zdobionych pisanek. Bardziej
wytrwali mogli
zrobić je samemu. Nie zabrakło
także plecionych
Podczas udanej imprezy można było obejrzeć ciekawe ozdoby
figurek i koronkowielkanocne, posłuchać piosenek ludowych i trochę odetchnąć.
wych ozdób na
pisanki. DuW ramach trzydniowej imprezy z mnóstwem świątecznych atrakcji można było w Piecho- żym zainteresowaniem
wicach poczuć klimat nadchodzącej Wielkanocy.
cieszyły się
W minioną sobotę w ramach Wielkanocnej” odbyły się pre- rotka”, „Rudawianie”, „Szklarki”. zające i baimprezy w Piechowickim Ośrodku zentacje zespołów muzycznych Każdy zespół odznaczał się nie rany.
Kultury pod hasłem „Dni Baby z okolicy tj.: „Karkonosze”, „Sza- tylko charyzmą sceniczną, ale
Wielorod-

Przyjaciele z Akwizgranu
w Staniszowie

nością zachwycało przybyłych
stoisko z decoupage i kartkami
haf towanymi wstążeczką. Na
pierwszym piętrze można było
obejrzeć wy-

st awę obrazów haf towanych
krzyżykiem, nie tylko o tematyce
świątecznej. Należało także zagłosować na najładniejszą pisankę.
Jeśli kogoś nie interesowały
rzeczy związane ze świętami,
mógł obejrzeć prezentację
multimedialną dotyczącą historii Piechowic.
Furorę wśród dzieci i
nie tylko robiły Zagroda Baranka i Zagroda
Króliczka. Znajdowały
się tam żywe zwierzęta.
Rodzice mogli na chwilę zostawić swoje pociechy w Bawialni
Malucha.

(gabi)
FOT. GABI

Pasyjne klimaty w Świątyni Łaski

W przededniu niedzieli palmowej otwierającej Wielki Tydzień Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, w Świątyni Łaski pod Krzyżem
Chrystusa zabrzmiała wczoraj muzyka
ściśle związana z misterium paschalnym:
„Requiem dla mojego przyjaciela” znanego
Podpisanie porozumienia ma innych.
i uznanego kompozytora Zbigniewa Pre– Istotne jest to, że nie ma gra- isnera.
związek ze zmianami administra-

Przedstawiciele powiatu jeleniogórskiego i Regionu Miast
Aachen w minioną sobotę podpisali porozumienie, w
ramach którego obie jednostki samorządowe mają dalej
współpracować i wspierać siebie nawzajem.

cyjnymi, jakie zaszły w Niemczech.
Istnieje tam obecnie wspomniany
już Region Miast Aachen, a nie jak
wcześniej – powiat.
Podczas spotkania w Pałacu
Staniszów podkreślano, że współpraca obu regionów trwa już od
20 lat. Ten fakt był również jedną
z przyczyn podpisania porozumienia. Starosta jeleniogórski,
Jacek Włodyga przypomniał, że

nic i współpracujemy ze sobą w
różnych obszarach tematycznych
i zarówno w powiecie jeleniogórskim jak i Regionie Miast Aachen
są ludzie, z którymi można się
zaprzy jaźnić – mówi Helmut
Etschenberg, starosta Regionu
Miast Aachen.
– Przede wszystkim największe
szanse gwarantuje nam teraz
wspólna Europa. Mówię to dla-

Fot. Ania

Starosta Regionu Miast Aachen wręczył staroście jeleniogórskiemu i przewodniczącemu
rady powiatu Zbigniewowi Jakielowi zaproszenia na najbliższe rozdanie Międzynarodowej
Nagrody Karola Wielkiego. Tegorocznym laureatem za wkład w jednoczenie Europy jest
premier Donald Tusk.

Był to pierwszy akcent po raz
pierwszy organizowanych przez
Filharmonię Dolnośląską Dni
Muzyki Pasyjnej. Kompozytor stał
się znany szerszej publiczności w
kraju i za granicą dzięki świetnej
muzyce
do f ilmów
K r z y s z t o fa
Kieślowskiego. Zdobył
on wiele nagród. Utwór,
który wybrzmiał wczoraj w Świątyni
Łaski, dedykowany jest zmarłemu

przedwcześnie
reżyserowi.
Zgromadzon yc h w i d z ó w
powitał

ksiądz dr
płk Andrzej
Bokiej,
proboszcz
parafii
garnizonowej. W pier wszej
części zaprezentowali się soliści:

Anna Patrys, Grażyna Biernot,
Piotr Łykowski, Tomasz Janczak
oraz Bogdan Makal. Bardzo duże
wrażenie zrobiła sopranistka,
jeleniogórzanka Anna Patrys..
Akompaniowała im Orkiestra
Filharmonii Dolnośląskiej, którą

prowadził dyrygent Alan Urbanek.
W drugiej części pojawił się Chór
Uniwersytetu Wrocławskiego
„Gaudium” oraz Kameralny Chór
Męski „Cantilena”.

(gabi)
FOT. GABI

TU WSZĘDZIE JEST NASZA OJCZYZNA

wania się na profesjonalnej
estradzie. Tu wykonywane przez młodzież utwory
zabrzmiały z pełnią mocy
powiększonej o efekty świetlne. Nie zabrakło udanych
prezentacji, które na długo
pozostaną w pamięci słuHelmut Etschenberg i
Paka Buziaka zaprezentowała
chaczy.
Jacek Włodyga podpisują
się świetnie, ale nie
Przez estradę JCK przeporozumienie o współpracy.
awansowała.
wijali się młodzi wokaliści z
kilku miejscowości byłego
Po eliminacjach w ciasnych wnę- województwa jeleniogórskiego. Sympapartnerzy z Aachen wielokrotnie tego, że ży jemy w regionach trzach MDK „Jelonek” zakwalifikowani tię wzbudził Braterski Duet z „Oktawy”,
pomagali mieszkańcom powiatu trójnarodowych. Powinniśmy to wykonawcy mieli szansę zaprezento- czyli bracia Jan i Jakub Dziubowie,
jeleniogórskiego. Przykładem jest wykorzystywać. Wspólne dziachociażby sprzęt jaki dostarczono łanie może przynieść ogromne
Kto znalazł się w szczęśliwej szóstce, która pojedzie do Wrocławia na galę finałową?
podczas największej powodzi, nie korzyści i możliwość pozyskania
Zespół wokalny „Oktawa” ( Szkoła Podstawowa nr 4 Bolesławiec); Duet: Julita Halama i Marek
można go było dostać w Polsce. odpowiednich środków, które
Ogólnie rzecz ujmując oba regiony wpłyną na rozwój i podwyższą
Witkowski (Gimnazjum Łomnica), Paulina Bocian (Gimnazjum nr 1 Jelenia Góra), Sebastian
współpracują w wielu dziedzinach standard życiowy mieszkańców.
Rutkowski (SP nr 10 Jelenia Góra); Zespół wokalny „Nutki Song” (Gimnazjum w Pieńsku) oraz
m.in. kulturze, oświacie, tury(Ania) Joanna Faryno (ZSO Kowary).Gratulujemy!
styce, sporcie, służbie zdrowia i

którzy wykonali niezmiernie popularną
podczas tego konkursu pieśń „Biały
krzyż”. Zgromadzeni usłyszeli ją kilka
razy w różnych interpretacjach, między
innymi – fascynujące wykonanie Pauliny
Bocian z Jeleniej Góry.
Świetnie wypadła Karolina Więcek w
„Tangu na głos, orkiestrę i jeszcze jeden
głos”. Jak zwykle wielką klasę pokazała
grupa „Paka Buziaka” w nowej w swoim
repertuarze „Pieśni wygnanych”. Brawa
dla Marzeny Gadziny z Gimnazjum w
Mysłakowicach, która zaśpiewała utwór
„Miejmy nadzieję”. Doskonale zaprezentował się duet Julita Halama i Marek
Witkowski z Łomnicy („Jeszcze się tam
żagiel bieli”). Dodajmy, że wspomniani
wystąpili także jako soliści. Swoim
niepowtarzalnym głosem oczarował
wszystkich Sebastian Rutkowski z SP
nr 10 w Jeleniej Górze („Moja ziemio
ojczysta”).
Zespół Pieśni i Tańca Lusatia z
Osieka Łużyckiego wystąpił w
tradycyjnym „Ostatnim mazurze”, a wykonanie tej pieśni
zyskało dzięki barwnym
kostiumom. Gimnazjalistki z Zespołu Wokal-

nego „Jeżów” wykonały melancholijny
„Deszcz jesienny, deszcz”. Ciekawie
zaprezentował się też zespół wokalny
z Pieńska „Nutki song” w porywającej
piosence wzywającej do czynu zatytułowanej „Ratujmy Polskę!”. Na finał kunszt
wokalny w bardzo trudnej pieśni a capella udowodniły „Kopernikusy” ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze.
W przerwach pomiędzy blokami
anonsowanymi przez Ewę Bąk, Danuta Sitek, dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury „Jelonek”, organizatora
koncertu – wraz z przedstawicielkami
starostwa i wydziału oświaty magistratu
– wręczała wykonawcom pamiątkowe
puchary i dyplomy.

(tejo)
Fot. Konrad Przezdzięk

Triumfatorzy eliminacji IV Konkursu Piosenki i Pieśni
Patriotycznej wystąpili 22 marca w sali Jeleniogórskiego
Centrum Kultury w koncercie galowym. Szóstka najlepszych wokalnie uzdolnionych młodych patriotów wyjedzie
na galę finałową do Wrocławia.

Sebastian Rutkowski
zaśpiewa na
gali ﬁnałowej we
Wrocławiu.
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Żabką w Nachodzie
W sobotę odbyły się po
raz 22 zawody Modra Stuha
Mest a Nachoda. Jelenią Górę
reprezentowało 9 pływaków. Był to
kolejny udany występ zawodników
MKS „Jedenastka”. Na dystansach
100 metrów motylem i 100 metrów
s t y l e m d owo l ny m d wa r a z y
pierwsza była Karina Włostowska.
Z kolei Kamil Fronia na dystansach
100 metrów motylem i 100 metrów
stylem dowolnym był dwa razy
drugi.

Judocy na podium

Pozostali zawodnicy uzyskali
życiowe czasy. Najmłodsi pływacy
Artur Manukyan (rocznik 98),
Wojtek Młynarski (rocznik 99),
Paweł Jędrzejczyk (rocznik 97)
pierwszy raz pływali na dystansach
100 metrowych. Obecnie MKS
„ J e d e n a st k a ” s z y k uj e s i ę d o
zawodów o Puchar Kibica,
które odbędą się 10 kwietnia w
Świebodzicach.

(arec)

„DWÓJKA” GÓRĄ
Najlepszym zespołem turnieju
mini siatkówki chłopców okazała
się Szkoła Podstawowa nr 2 w
Jeleniej Górze. Zwycięzcy pojadą
do Smolnik a na f inał strefy
jeleniogórskiej. W turnieju mini
siatkówki chłopców ze szkół
podst awowych r ywalizowało
osiem zespołów. Drużyny zostały
podzielone na dwie grupy, w
których rywalizowały systemem
„każdy z każdym”. Dwie
najlepsze drużyny z obydwu grup
awansowały do turnieju finałowego

Porażka
pod koszem
Koszyk arki Finephar mu
Jelenia Góra zmniejszyły w
sobotę swoje szanse na awans
do ekstraklasy. Podopieczne Iwony Błaszak przegrały
wy jazdowe spotkanie z KS
Piaseczno 72:83. Jeleniogórzanki zaczęły to spotkanie
dobrze. Dzięki punktom Grażyny Witkoś i Agnieszki Kret
po 6 minutach prowadziły
7:3 i nie oddały prowadzenia
do końca pierwszej kwarty.
Po trzech minutach drugiej
części spotkania było już 33:24
dla Karkonoszy i wydawało
się, że podopieczne Iwony
Błaszak zmierzają po kolejne
zwycięstwo. Jednak miejscowe zabrały się do odrabiania
strat. KS Piaseczno stopniowo
zmniejszało przewagę by w
końcu przegonić nasz zespół.
Na przerwę Karkonosze schodziły, przegrywając 41:44.
Po zmianie stron zawodniczki z Piaseczna nie oddały
prowadzenia. W kolejnym
sobotnim spotkaniu Widzew
Łódź wygrał w Katowicach z
AZS AWF 82:68. Tym samym
łodzianki zyskały w tabeli
dwupunktową przewagę nad
zespołem ze stolicy Karkonoszy.

Fot. HOBAS TEAM JELENIA GÓRA,

(arec)

pozostałe walczyły o miejsca 5-8.
W grupie finałowej zagrały SP
2, SP 3, SP 6 i SP 11. Najlepszą
drużyną okazała się reprezentacja
SP 2, która w całym turnieju nie
przegrała ani jednego seta. SP
2 wystąpiła w składzie: Robert
Kozłowski, Marcel Lebiedziejewski,
Ksawery Szymański, Karol Obaz,,
Piotr Szukiel, Jan Andrzejewski.
Zespołem opiekuje się Bożena
Pietkiewicz.

(arec)

W ubiegły weekend w Luboniu
koło Poznania odbył się II Memoriał
im. Jigoro Kano. Dobrze spisali
się młodzi judocy Gwardii Jelenia
Góra.
Młodzik Dawid Bil w kategorii wagowej 73 kilogramów zajął
pierwsze miejsce, wygrywając
wszystkie walki, w tym trzy przez
IPPON (przed czasem). Startujący
w kategorii juniorów młodszych
+90 kilogramów Michał Siedlecki
był trzeci. Również trzecie miejsce
zajął Mikołaj Dwojak, rywalizujący
w kategorii dziecko. Młody judoka z
Jeleniej Góry, startujący w kategorii
wagowej 25 kilogramów, wygrał
cztery walki, w tym trzy przez
IPPON.
W zawodach wzięło udział 500
zawodników i zawodniczek z 30
klubów, w tym goście z Czech i
Niemiec. Zawody stały na wysokim
poziomie, walki odbywały się na sześciu matach „Tatami”. Honorowym
gościem Memoriału była srebrna
medalistka Igrzysk Olimpijskich w
Atlancie Aneta Szczepańska.

(arec)

Zaskórniaki od władzy

Fot. Konrad Przezdzięk
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Prezydent Jeleniej Góry odebrał w miniony poniedziałek
gratulacje i puchar za zajęcie
przez gminę drugiego miejsca
w regionalnej rywalizacji sportowej. Okazją była zorganizowana
w Legnicy Dolnośląska Gala
Sportu
Jelenia Góra zajęła drugie miejsce
w klasyfikacji sportowej gmin
wyprzedzając Legnicę, która była
gospodarzem gali zorganizowanej
w Teatrze im. Modrzejewskiej.
Sukcesy sportowe klubów docenił
także marszałek województwa Marek
Łapiński. Zauważono kluby z Jeleniej
Góry i powiatu. Z puli 600 tysięcy
złotych pieniądze podzielono w uznaniu
sukcesów sportowych w minionym
roku.
Najwięcej, bo 21 tysięcy złotych,
dostał – wśród klubów z naszego
miasta i powiatu – Karkonosze
Jelenia Góra Sporty Zimowe. Grań
Karpacz i Paulinum odebrały czek na
cztery tys. zł. Chojnik Jelenia Góra,
MKS Karkonosze, „Jedenastka” oraz

Prezydent Obrębalski z pucharem
za drugą lokatę Jeleniej Góry w
sportowych rankingach.

Finepharm Jelenia Góra
otrzymały po trzy tysiące złotych.
Kiepsko wypadli gospodarze:
wśród nagrodzonych były tylko dwa
kluby legnickie. W sumie mniejsze
lub większe wsparcie otrzymało 75
organizacji sportowych z całego
Dolnego Śląska.

(tejo)

W tym roku z budżetu miasta na realizację
zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej oraz szkolenia sportowe i organizację imprez przeznaczono 846 tysięcy
złotych. To najwięcej na przestrzeni lat
2007 – 2010

Witali wiosnę na sportowo

drużyny do sportowej rywalizacji. W grach i zabawach uczestniczyli „hotelarze”, „ekonomiści”,
„handlowcy”, „obsługa
r uchu tur yst ycznego”.
Swoją drużynę wystawili
także nauczyciele. Gorąco dopingowane zespoły
r y wa l i zowa ł y m . i n . w
biegu w workach, slalomie z kijem do unihokeja
czy wyścigach gąsienic.
Oprócz atrakcji sportowych swoje umiejętności
zaprezentowali uczniowie, którzy zajęli najlepsze miejsca w szkolnym
konkursie „Mam Talent”.
Z o r g a n i z owa n o t a k ż e
konkurs sobowtórów.

(arec)

Przebrana kolorowo młodzież z Zespołu Szkół EkonomiczZawsze „dzień wagarowicza” Zespołu Szkół Ekonomicznych i
no-Turystycznych w Jeleniej Górze zebrała się w minionym spędzamy wspólnie się bawiąc, Turystycznych.
tygodniu w hali przy ulicy Złotniczej, aby na sportowo współzawodnicząc – mówi MaWszystkie kierunki kształceria Witkowska, wicedyrektor nia w szkole wystawiły swoje
przywitać wiosnę.

Pierwszy dzień wiosny to nie
jedyny aktywny ruchowo dzień
w ciągu roku. Zespół Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych
dba o to, aby młodzież jak najczęściej spędzała czynnie czas
na świeżym powietrzu – W
czerwcu zawsze obchodzimy
Dzień Sportu. Również raz w roku
organizujemy Dzień Turysty. Nauczyciele turystyki przygotowują
wówczas trasy, które wspólnie
przemierzamy. Dzięki temu poznajemy nasz region – mówi M.
Witkowska.

SIÓDME POTY PRZEŁAJOWCÓW

Tydzień temu odbyła się finałowa edycja Pucharu Piastów Śląskich w kolarskich przełajach. Zawody o Puchar
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry rozegrano na Wzgórzu
zawodach trzecie miejsce w kategorii niedzielne zawody to przetarcie przed Piotr Miedziński z komisji sportu
Kościuszki.

Masters III. Dla doświadczonego za- wrocławskim maratonem, w którym
Zawody o Puchar Prezydenta Mia- scu było rozjeżdżone – powiedział po
wodnika, który niegdyś na Wzgórzu zamierza wziąć udział.
sta Jeleniej Góry, które otworzył sam wyścigu Krzysztof Filipiak z Karpacza.
Nagrody na zakończenie zawodów
Krzysztof Filipiak zajął w niedzielnych Kościuszki zajął siódme miejsce w
ich patron Marek Obrębalski, odbyły
przełajowych Mistrzostwach Polski, w imieniu prezydenta wręczył radny
się przy ciepłej choć momentami
deszczowej pogodzie.– Startuję po raz
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej
Junior: Karol Kułacz – UKS Oriens Euro-Clean Racing Team Złoty Stok
pierwszy. Powinno być dobrze, trasa
Żak:
Borys
Szymaniak
–
UKS
Centrum
Chojnów
Juniorka: Dorota Silarska – KTM Racing
jest płaska. W przełajach przez cały
wyścig jest sprint, tylko przeszkody
Nowa Ruda
Elita: Piotr Kurczab – KTM Racing Team Team Złoty Stok
mogą stanowić problem – powiedział
Młodzik: Łukasz Winiarski – KWW JAMA Złoty Stok
Seniorka: Anna Kuniej – Ślęża Felt Sobótka
junior zespołu JAMA Wałbrzych.
Wałbrzych
Młodziczka: Karolina Wolska – LKKS Górnik Masters I: Marek Bonecki – Carbon Team
Bardzo dobrze przygotowaną przez
Junior Młodszy: Jakub Pytka – LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice
Legnica
organizatorów trasę chwalili uczestWałbrzych
ZS
Stare
Bogaczowice
Juniorka
Młodsza:
Iwona
Kurczab
–
KS
KTM
Masters II: Mariusz Piotrowski – Wałbrzych
nicy zawodów. – Trasa jest dobrze
przygotowana, tylko w jednym miej-

rady miejskiej.

(arec)

Masters III: Zygmunt Krawczyk – Harfa
Haryson
Masters IV: Grzegorz Fajkowski – Wrocław
Masters V: Józef Misiak – Miękinia
Rywalizację klubową wygrał LKKS Górnik
Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice.

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

QUIDAM – “Strong Together” (DVD + 2CD deluxe)
wydawnictwo: Rock
Serwis
„W jedności siła” – tak można
by przetłumaczyć tytuł nowego
wydawnictwo gr upy Quidam.
Dobry tytuł, bo idealnie oddaje
to, co jest główną zaletą tego
interesującego zespołu. DVD i
podwójny zestaw płyt CD doku-

Trochę Francji
na podniebieniu
Urządzony w byłym gospodarstwie, w tym częściowo
w stodole gustowny lokalik pachnie czystością i
schludnością. Prowadzi
go rodowity Francuz
z sympatyczną polską
połowicą. Osobiście obsługuje klientów władając polskim na tyle, ile to
konieczne do zrealizowania
zamówienia.
Menu ma wady i zalety. Minusem jest jego niezmienność: ilekroć
byliśmy tam na przekąsce, w karcie
ciągle widniały te same dania. Plus to
taki, że są wciąż tak smaczne, że do
Petite France chce się jechać na obiad,
niekoniecznie traktując to miejsce
jako przystanek w podróży, ale jako
cel lokalnej wycieczki.
Hitem są opiekane pomidory
po prowansalsku, które zadowolą
podniebienie każdego jarosza. Mięsożercy zatopią zęby w kilku rodzajach
schabu. I nie będą to solidne schaboszczaki z panierką, do których przyzwy-

liści zespołu (Zbigniew Florek,
klawisze, Maciej Meller, gitary
oraz Jacek Zasada, flety, wsparci znakomita sekcja rytmiczną:
Mariusz Ziółkowski, bas i Maciej
Wróblewski, bębny), zaskakują
niespot ykaną inwencją przy
tworzeniu palety dźwiękowych
pejzaży. Środek sceny pozostaje
natomiast we władaniu Bartka
Kossowicza, któr y śpiewa z
klasą i sercem przek azując
głosem całą gamę emocji. W

mentuje naprawdę rewelacyjny
poziom wykonania „na żywo”
swojego repertuaru. Niezwykle istotne jest to, iż muzycy
zagrali i zaśpiewali podczas
zarejestrowanego koncer tu
tak jak to czynili przed lat y
– naturalnie, spontanicznie,
soczyście i rockowo. Z pewnością spory na to wpływ miała
też świetna realizacja dźwięku,
co jest zasługą Roberta Szydło.
Najstarsi stażem instrumenta-

cz a i ł a
nas maniera
sporządzania tego kawałka świni
a la polonaise. To finezyjne fileciki
podane w różnych konfiguracjach
delikatnych sosików. Jeśli dodamy
do tego pommes de terre a la dauphinoise (czyli przepyszną i dość
konsystentną zapiekankę ziemniaczaną) – mamy gwarancję więcej niż
zaspokojenia głodu.

(tejo)

Desery oczywiście są, ale konieczności dopchania się nimi – brak. Dla amatorów czegoś bardziej
popularnego jest pizza. Ale nie taka zwykła, udająca włoską, lecz prawdziwa quiche lorraine –
lotaryńskie placuszki z rozmaitościami na wierzchu. Palce lizać! Smacznego!

UŚMIECHNIJ SIĘ

OKIEM SATYRYKA

1)
7)
8)
9)
10)
12)
13)
15)
18)
19)
20)
21)
22)

POP ROCK & JAZZ
MYSLOVITZ – „Myslovitz”
wydawnictwo: MJM PL
Po 15 latach istnienia grupa
ma ugr untowana pozyc ję na
rynku muzycznym a najlepszym
przykładem są ich interesujące
wydawnictwa fonograf iczne,
które trafiły w ogromnej ilości w

ręce fanów. W 1994 roku firma
MJM Music PL postanowiła zaryzykować i podpisać kontrakt
fonograficzny z zupełnie jeszcze
wtedy nieznanym zespołem rodem z Mysłowic, Freshmen, który
potem przekształcił się w Myslovitz. Wygrana na Mokotowskiej
Jesieni Muzycznej w 1994 roku
spowodowała, iż o zespole coraz

zestawie CD znalazło się 14 t ych
samych utworów.
Jest w tych utworach melancholia, tęsknota, dużo
energii, a nawet szczypta ironii.
Przykuwa uwagę doskonała realizacja wizyjna wydawnictwa.
Koncert, z którego pochodzą te
utwor y, zost ał sfilmowany w
technice HD z wykorzystaniem
7 kamer i z dużym smakiem
zmont owany w f ir mie Ruf io
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POP ROCK & JAZZ

Litery w kolorowej kolumnie utworzą
rozwiązanie – imię i nazwisko znanej
aktorki

Zebranie koła wędkarskiego.
Prezes mówi:
- Panowie! Dwa lata temu na rozpoczęcie
sezonu zabraliśmy 10 litrów wódki i
ukradli nam wędki. Rok temu zabraliśmy
20 litrów wódki i ukradli nam autokar.
Oczekuję propozycji na ten rok.
Głos z sali:
- Zabieramy 40 litrów wódki, nie bierzemy
wędek i nie wysiadamy z autokaru!
***
- Tato, w telewizji mówili, że alkohol
podrożeje. Czy to oznacza, że będziesz
mniej pił?
- Nie, to oznacza, że będziesz mniej jadł.
***
Na ławce w parku siedzą dwaj emeryci:
- Popatrz, jak ta dzisiejsza młodzież ma
ciężko w tym kryzysie... Jednego papierosa na pięciu muszą palić...
- No, ale dzielne chłopaki. Mimo wszystko
się śmieją...
***
Dwie staruszki oglądają telewizję. Nagle
jedna z nich mówi
- O, Benedykt XVI
Na co druga
- A Kubica, który?
***
Spotykają się dwaj właściciele firm:
- Słuchaj, ty swoim pracownikom płacisz
jeszcze pensję?
- Nie
- Ja też nie. A oni i tak przychodzą do
pracy?
- No przychodzą.
- U mnie też. Słuchaj, a może by tak
pobierać opłaty za wejście?
***
- Panie kelner, jakie wino poleciłby pan
do tego dania - wytrawne, czy półwytrawne?
- Pan jest z tą damą, która właśnie wychodziła do toalety?
- Owszem.
Poziomo:
- To polecam wódkę.

29 marca 2010 r.

Film. To jeden z najpiękniejszych
edytorsko wydanych albumów w
Polsce. Autorem całości oprawy
jest – tak samo jak w przypadku
albumu „Alone Together” Michał
Florczak, absolwent Birmingham
Institute of Art. and Design.

Andrzej Patlewicz

PIZZA ZA KRZYÓWKĘ
24) drobniutkie pismo jak mały
polny ...
26) włoskie cztery kółka.
28) rzeka koło Twierdzy Chocimskiej.
31) Państwo Środka.
32) ziele wzbudzające miłość.
33) fartuch chirurga.
34) zapinka zrobiona z drucika.

Pionowo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
11)
14)
16)
17)
22)
23)
25)
27)
29)
30)

typowany na zwycięzcę.
rzemienie w rękach furmana.
zdobi niebo po burzy.
u pedanta nie do pomyślenia.
„przekaźnik” poczty pantof lowej.
używana do wyrobu świec.
samochód straży pożarnej.
sałatka na niskim poziomie.
np. przywołanie kelnera ruchem
ręki.
winne lub piekarskie.
pieniądze z góry.
pobiera pensję z ZUS-u.
zeznanie podatkowe złożone po
raz drugi.
beztroskie życie.
przyprawa do flaczków.
skazany na wtaczanie ciągle
spadającego głazu.

grupa w Tour de France.
bawełniana tk anina na
wsypy.
sposób załatwienia sprawy.
używana do wulkanizacji.
kompozycja kwiatowa z
Japonii.
najwyższy cel dążeń.
w jego kompanii byli Kiemlicze.
aktorzy grający w filmie.
… złocisty, afrykański krewniak wilka.
wynalazł fonograf.
fragment tekstu.
epos Homera.
na czele spółdzielni.

mocniej i częściej zaczęto
mówić w branży muzycznej.
Płyt a zat ytułowana „My slovitz” ukazała się na rynku jesienią 1995 roku czyli
prawie 15 lat temu. Wydała
ją firma MJM Music PL. Niedawno „stuknęło” jej 20 lat.
Te dwie okrągłe rocznice były
zdaniem wydawcy dobrym
pretekstem do przypomnienia tego albumu sprzed lat

i – co niewykluczone –, rozpoczęcie nim serii „Z archiwum
MJM”. Specjalne wydanie debiutanckiego albumu „Myslovitz”
zawiera dwa kompaktowe krążki.
Pierwszy dysk CD niesie ze sobą
11 utworów, zaś na drugim CD
znalazły się bonusowe fragmenty
koncertu, który odbył się 10 marca 1996 roku w krakowskim, telewizyjnym studiu „Łęg”. Oprócz
utworów z pierwszej płyty zespół

wykonał też kilka piosenek, które
znamy niemal wszyscy z drugiego
krążka „Sun Machine”. Właśnie
tytułową kompozycję wykonali
(a’capella) na zakończenie swego
koncertu w studiu Łęg przed laty
a teraz otrzymujemy go w ciekawie wznowionym dwupłytowym
wydawnictwie Myslovitz.

Andrzej Patlewicz
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

19/03/2010 – godz. 00:00 - 26/03/2010 – godz. 00:40
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY 164, OGŁOSZEŃ 750
PRACA
DAM PRACĘ
SPÓŁKA z o.o. - stażystka - do biura,
CV ze zdjęciem proszę wysłać na
maila:serwis09sam@o2.pl - 603 623
335
ZATRUDNIĘ do pracy w restauracji
- w Szklarskiej Porębie z zakwaterowaniem telefon od 12 do 16 - 669
476 888

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

BRUKARZA - przyjmę - 793 240 653

AVON - zaprasza - zapraszamy do
współpracy. Firma Avon oferuje wynagrodzenie do 45%, szkolenia, prezenty
oraz dużą satysfakcję z pracy. Brak
opłaty wpisowej. Napisz lub zadzwoń
piotraska@vp.pl - 603 749 945

BUDOWNICTWO - dla płytkarzy, murarzy, wykończeniowców zarejestrowanych
bez zasiłku praca w spółdzielni socjalnej.
CV spsocjana@interia.pl - 723 958 492

BRANŻA medyczna - nawiążę kontakt (współpracę) z przedstawicielem
medycznym z terenu Jelenia Góra i
okolice, więcej informacji pod numerem telefonu lub wysockip@g.pl - 601
428 206

PRACA od zaraz, na stałe lub dodatkowo - wysokie zarobki - 664 863
800
AGENT d/s odszkodowań - praca
dodatkowa - prowizja - zatrudnimy do
pracy osoby na stanowisko agent d/s
odszkodowań wypadkowych. CV na
adres e-mail: rekrutacja@centim.pl 501 039 202

BRANŻA medyczna - przedstawicieli
w branży medycznej cv na mail: pracaflavon@gmail.com - pracaflavon@
gmail.com

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.

BUDOWLANKA - praca dla budowlańca
na dłużnej do Niemiec - tynki, kafelki,
wykończeniówka - praca od zaraz - 889
392 355

BUDOWNICTWO - spółdzielnia poszukuje specjalistki pozyskiwania kontraktów budowlanych, kandydat musi
posiadać status osoby bezrobotnej
bez zasiłku i chęć przystąpienia do
spółdzielni CV spsocjalna@interia.
pl - 723 958 492
CYFRA + obsługa klienta indywidualnego - 757 647 019
CYFRA plus zatrudni - młodych i kreatywnych od zaraz - 75 764 70 19
CYFRA+ - praca w młodym i dynamicznym zespole w branży medialnej.
Oferujemy wysokie zarobki i możliwość rozwoju zawodowego - 757
647 019
DLA atrakcyjnej - dyspozycyjność,
atrakcyjność, kreatywność, język
angielski hostessa_pl@yahoo.com 661 918 017
DLA odpowiedzialnych - poszukuję
3-4 osób z dojrzałą mentalnością,
zdolnej zaangażować się w prowadzenie niezależnego biznesu - 669
367 184

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 biura nieruchomości - Siofer na stanowisko samodzielny agent nieruchomości za wynagrodzeniem prowizyjnym cv
proszę wysyłać na adres: monika1105@
interia.pl - 691 221 116
DO opieki nad dzieckiem - panią z Jeleniej Góry (najlepiej z Zabobrza) do opieki
nad 21 miesięcznym chłopcem, około
130 godzin w miesiącu na dwie zmiany
7-17, 12-18 (4zł. /h}proszę telefony w
godzinach od 8-18. - 515 184 369
DOCIEPLENIA budynków - poszukuję
budowlańców z doświadczeniem przy
dociepleniach i wykończeniach elewacji.
Proszę dzwonić po godzinie 15-stej - 507
475 175
DODATKOWA praca - dołącz do firmy
FM Group! W ofercie odpowiedniki znanych perfum, make up, środki czystości
dla domu. Zysk na produktach to 43%
+ premia! Zadzwoń, bo warto! - 667
080 429
DODATKOWY dochód - w wolnym czasie. Ile chcesz dorobić i kiedy zależy od
Ciebie. Mile widziane również osoby po
40 r.ż. - 691 96 76 76
DUŻE zarobki - Takiej oferty nigdy nie
dostaniesz, sprawdź naprawdę warto,
kontakt po 12.00 - 721 396 723
DYSTRYBUTOR - konsultant - sprzedaż
bezpośrednia, produkty b. dobrej jakości.
FM GROUP umożliwia Ci dodatkowy
zarobek. Zadzwoń a dowiesz się więcej
- 511 022 781
DYSTRYBUTOR i promotor - w FM
Group więcej informacji ma maila
lub podaj numer tel. Zadzwonimy fmgroup@aol.pl
ELEKTRONIK - do serwisu telefonów
komórkowych, mile widziane doświadczenie z telefonami. Dzwonić do godz.
17:00 lub cv na adres: wiking@hot.
pl - 756 415 500
FRYZJERA/FRYZJERKĘ - Beauty &
Hair zatrudni fryzjera/fryzjerkę minimum trzy letni staż - 756 479 741
FRYZJERKA - na dobrych warunkach
- 669 316 842
GŁÓWNA księgowa - Spółka z o.o.
zatrudni główną księgową/głównego
księgowego. CV wraz z propozycją
wynagrodzenia prosimy przesyłać do
27.03.2010 r. na adres: ksiegowosc.
cbm@o2.pl
HOSTESSA Karpacz - poszukiwana
hostessa na promocję w Karpaczu w
ten weekend 8 zł/godz. netto. Szczegóły wysyłam na maila. - nesa@o2.pl
HYDRAULIK - Specjalność - instalacje
ppoz., tryskacze, pompy i nie tylko 695 960 007
INŻYNIERA budowlanego - zatrudnimy
do pracy za granicą. Wymagania:
dobra znajomość j. angielskiego lub
niemieckiego, odpowiedzialność,
cechy przywódcze, komunikatywność,
prawo jazdy. Doświadczenie niewymagane. CV na adres biuro@regess.
eu. - 756 442 073
JĘZYK angielski - Hurtownia medyczna
Opal Med zatrudni osoby z biegłą
znajomością języka angielskiego.
Cv prosimy wysyłać na: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
JĘZYK rosyjski - Hurtownia medyczna
Opal Med zatrudni osoby z biegłą
znajomością języka rosyjskiego. Cv
prosimy wysyłać na: rekrutacja@
opalmed.eu - 075 64 53 928
KELNERKA - renomowana restauracja w Karpaczu zatrudni kelnerkę.
Zapewniamy dobre warunki pracy 515 579 322
KELNERKA do pizzerii - Pizzeria
Colosseum w Jeleniej Górze Sobieszowie zatrudni kelnerkę - 664 174 453

KELNERKA praca - przyjmiemy do pracy
w okresie 01-06.04.2010r. kelnerkę 8
zł/h - 75 717 23 14
KIEROWCA kat. D - poszukujemy
kierowcy z uprawnieniami na autobus,
ze znajomością kasy fiskalnej EMAR z
wieloletnia praktyka - 602 660 819
KIEROWCĘ kat. B - zatrudnię w
transporcie międzynarodowym, kurs
na przewóz rzeczy, badania, doświadczenie, dyspozycyjność, wyjazdy 3
tygodniowe - 609 909 388
KIEROWNIK / reprezentant - Niemiecki
koncern zatrudni kadrę kierowniczą
do nowo tworzonego oddziału. Wymagania: wykształcenie średnie, prawo
jazdy. CV proszę przesyłać na adres
hmi.rekrutacja@wp.pl - 793 398 122
KIEROWNIK brygadzista - zatrudnię
kierownika/brygadzistę grupy instal a t o r ó w h y d r a u l i k ó w, u p r a w n i e n i a
niewymagane - 663 388 567
KIEROWNIK budowy - na terenie
Jeleniej G. Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie informacje o
doświadczeniu na - cieplice10@wp.pl
KOBIETY na wyspę N - przyjmiemy 2
młode kobiety do stałej pracy na wyspie
telewizji N. Stała pensja + premia. CV
ze zdjęciem na biurp@mont-sat.pl
KONSULTANCI kosmetyczni - Międzynarodowa firma o 30-letniej tradycji
przeszkoli i nauczy zarabiać na kosmetykach aloesowych. - 607 122 636
KONSULTANTKA Avon - Firma Avon
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty, szkolenia i wiele innych atrakcji,
jeśli zdecydujesz się do nas dołączyć.
Brak opłaty wpisowej. Zadzwoń lub
napisz GG6402836 - 692 494 164
KOSTKA - układanie kostki brukowej
przy pomnikach oraz podnoszenie
opadniętych pomników - 506 541 869
KUCHARKA - ze Szklarskiej Poręby
do pensjonatu/okres świąt/ - 888
537 086

KUCHARZ - Hotel Restauracja Karkonosze w Miłkowie zatrudni kucharza
z doświadczeniem. Oferty prosimy
wysyłać na maila biuro@restauracjakarkonosze.pl
KUCHARZ - renomowana restauracja w
Karpaczu zatrudni kreatywnego kucharza z doświadczeniem. Zapewniamy
dobre warunki pracy - 515 579 322
KUCHARZ/PIZZA - Restauracja w Złotym Potoku ( 4 km od Gryfowa) zatrudni
kucharza z umiejętnością pieczenia
pizzy kuchni włoskiej polskiej CV na
email:zlotypr@op.pl - 601 347 870
LOMBARD Kantor - młode kobiety do
pracy w kantorze, lombardzie. Centrum
JG, min. średnie wykształcenie. CV ze
zdjęciem proszę przesyłać na tomaszpelczar86@wp.pl - 791 475 757
MAJSTRA, kierownika budowy - firma
budowlana z wieloletnimi tradycjami
zatrudni majstra kierownika budowy,
technika budowlanego, mile widziane
uprawnienia budowlane, umiejętność
kosztorysowania - 605 209 150
MIKROEKONOMIA - potrzebuję pomocy
osoby, która pomogłaby mi rozwiązać
zadanie z mikroekonomii - 784 045 627
MOBILNY doradca klienta - praca w
oddziale banku. Umowa o pracę, pełen
etat, miła atmosfera. Oczekujemy:
doświadczenia w sprzedaży, zaangażowania, prawa jazdy kat. B - CV przesłać
na adres: hr@promore.pl nr ref: JG/
MDK - 58 78 158 08
MONTAŻYSTA okien i rolet - Firma
okienna zatrudni na dobrych warunkach,
doświadczonego montażystę okien i rolet
zewnętrznych. Prawo jazdy kat. B, miła
aparycja, chęć do pracy - 515 240 373,
502 101 413
MURARZ cieśla - zatrudnię od
06.04.2010 - 506 969 327
MURARZ do klinkieru - poszukujemy
murarzy do klinkieru (praca zagranicą).
Praca legalna. Tylko fachowcy - 501
418 553

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

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

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

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Na weekendy - Salonik z prasą w
Karpaczu zatrudni miłe i sympatyczne
studentki (uczące się) lub rencistki 693 330 358
Na weekendy barmankę - przyjmę do
kawiarni w Cieplicach od 01.04.10.
na weekendy, uczciwe i dyspozycyjne
studentki na stanowisko barmanki. Mile
widziane doświadczenie - 693 389 292
Napisanie biznes plan - chcę otworzyć Studio Stylizacji Paznokci - 665
531 821
Od 400 zł. tygodniowo - praca na dobry
start - Cyfra + - 757 647 019
Od zaraz - zatrudnię ekspedientkę do
sklepu spożywczego w Mysłakowicach
przy piekarni - 516 125 311
Open Finance - asystentka - zadania:
prowadzenie recepcji, prowadzenie
dokumentacji oddziałowej, ścisła współpraca z doradcami finansowymi, inne
prace biurowe. CV ze zdjęciem: dominik.
sniezek@open.pl - 667 940 256
Operator - koparko - ładowarki - 669
935 107
Operator koparki - zatrudnię operatora koparko-ładowarki. Tylko z doświadczeniem - 601 789 262
OPGB zatrudni - Ogólnopolska Giełda
Budowlana zatrudni Przedstawicieli,
posiadających samochód - 511 698
521
Opieka do starszej - Potrzebna pani
do opieki nad starszą chorą kobietą.
Od poniedziałku do soboty ok. 8 godzin
dziennie. Cieplice - 502 320 766
Opiekun/ka dla starszych - opiekun/
ka i pomoc domowa dla osób starszych
w Niemczech - umowa o pracę. Mile
widziany j.niemiecki. Osoby bez znajomości języka posiadające praktykę
- 515 793 522
Opiekunkę do dziewczynki 11 miesięcy w godzinach 8:30 - 16:00 proszę
o kontakt po godzinie 16:30 - 668 396
870
Pani do opieki - Potrzebna Pani do
opieki nad starszymi osobami na terenie
Niemiec. Wymagania: komunikatywna
znajomość języka niemieckiego - 601
750 153
Pedagog - WTZ PSOUU Koło w
Jeleniej Górze zatrudnią na pełny etat
osobę z wykształceniem pedagogicznym
na stanowisko instruktora pracowni
ogrodniczej. Kontakt 75 752 59 61 lub
e-mail zk.jeleniagora@psouu.org.pl - 75
752 59 61
Pizza Hut - Jelenia Góra zatrudni pracowników obsługi klienta oraz kucharzy.
Szczegółowe informacje w restauracji
przy ul. 1-go Maja 5 - 75 764 66 22

Pomocnik - zatrudnię pomocnika
malarza - 791 996 795
Poszukuje opiekunki - opiekunki od
zaraz do rocznego dziecka na dwie
zmiany od 9-16 od 12-19 centrum miasta
ul Matejki koło Teatru - 722 228 274
Poszukujemy informatyka znającego
technologię IP - 756 434 404
Poszukujemy osób przedsiębiorczych, ambitnych, gotowych na nowe
wyzwania. Wymagania: prawo jazdy,
wykształcenie min. średnie. CV proszę
przesyłać na adres hmi.rekrutacja@
wp.pl - 793 398 122
Poszukuję masażysty - Poszukuje
doświadczonego masażysty, który chce
się nauczyć dobrze gry na pianinie, w
zamian za masaż profesjonalny kręgosłupa - 608 700 184

Praca dla rencistki - praca sezonowa
dla rencistki- od kwietnia do września (obsługa parkingu i kiosku z pamiątkami)
Mile widziane prawo jazdy i podstawa j.
niemieckiego, ale niekoniecznie - 604
094 312
Praca dodatkowa - zostań Dystrybutorem FM Group i sprzedawaj najwyższej
jakości perfumy i zobacz, jakie możliwości da Ci współpraca z naszą firmą
- 726 197 339
Praca Holandia - przy warzywach i
owocach oraz w pracach ogólnobudowlanych. Zainteresowanych proszę o kontakt - więcej info : centerhouse@o2.pl
Praca kasjer-sprzedawca - zatrudnimy
od zaraz osobę na stanowisko kasjersprzedawca w sklepie PEPCO - 756
447 628

Poszukuję osób do pozyskiwania
kontraktów budowlanych w zamian za
prowizję - 504 122 172

Praca na recepcji - Hotel w Karpaczu
zatrudni studenta-tkę studiów zaocznych
inteligentnych i ambitnych na stałe - 606
303 883

Potrzebny kierowca - pizzeria
zatrudni osobę z własnym samochodem
do dostarczania pizzy - 512 380 308

Praca na stacji paliw - zatrudnię osobę
do pracy na stacji paliw PKN ORLEN w
Szklarskiej Porębie - 663 936 039

Praca - na różnych stanowiskach, od
zaraz - pracuj_z_nami@wp.pl

Praca na stałe - firma medialna
zatrudni mężczyzn z prawem jazdy kat.
B Cyfra + - 757 647 019

Praca - poszukujemy młode i ambitne
osoby do stworzenia zespołu marketingowego przy promowaniu nowego
suplementy diety na Polskim rynku. CV:
f.rekrutacja@o2.pl - 792 187 937
Praca - sprzątanie - na 1/2 etatu w
Karpaczu dla Pani z grupą inwalidzką
- 665 408 172
Praca biurowa - poszukujemy osoby
do prowadzenia sekretariatu. Wymagana znajomość obsługi komputera
i urządzeń biurowych. Oferty proszę
kierować na adres: biuro@alphatec.
pl - 075 64 344 04
Praca biurowa - zatrudnię osobę
na samodzielne stanowisko biurowe.
Wymagania: wykształcenie średnie,
niekaralność, uczciwość, otwartość, operatywność. Praca w Złotoryi. Zgłoszenia
CV:praca15@tlen.pl
Praca dla ambitnych - masz minimum
średnie wykształcenie, skończone 25 lat
chcesz zarabiać 2500-3500 zł zadzwoń
- 605 948 002
Praca dla ambitnych - Regionalny
przedstawiciel usług medialnych zatrudni
na stanowisko konsultanta ds. sprzedaży
mężczyzn z prawem jazdy kat B- Cyfra
+ - 501 665 790
Praca dla kelnerki - chętnie przyjmiemy
kelnerkę w terminie 01-06.04.2010r. 8
zł/h - 75 717 23 14
Praca w salonie optycznym w Jeleniej
Górze dla optometrysty lub refrakcjonosty na cały etat - 697 711 077

Praca na weekendy - zatrudnimy studentkę do pracy w saloniku z prasą i art.
tytoniowymi w Kowarach - 785 230 037
Praca Szklarska Poręba - poszukujemy
pracownika na stanowisko sprzedawca
na stoisko handlowe (praca na powietrzu). Zainteresowane osoby prosimy
o składanie CV na e-mail: szklarka@
op.pl - 606 108 681
Praca w banku - dla osoby ambitnej,
kreatywnej, podejmującej wyzwania.
List motywacyjny i CV przesyłać na
adres maria.szlachetka@ingbank.pl 695 860 254
Praca w biurze - zatrudnimy Panią
do samodzielnej pracy w biurze, ze
znajomością j. niemieckiego (b.dobrze).
Tylko poważne oferty, ze zdjęciem, kierować na adres: iwobau@tlen.pl - 507
703 283
Praca w finansach - Międzynarodowa
firma finansowa poszukuje osób z
doświadczeniem w obsłudze klienta.
Bardzo dobre warunki pracy. CV na
rekrutacja.puf@gmail.com. - 508 265
360
Praca w Holandii - Stowarzyszenie
Pegaz pilnie poszukuje Panie od 18-26
roku życia do pracy/staż przy pomidorach-uprawa szklarniowa. - 75 75 23 230
Praca w Holandii dla pań - Stowarzyszenie Pegaz pilnie poszukuje Panie
od 18-26 roku życia do pracy/staż przy
ogórkach -uprawa szklarniowa. Praca na
okres 6 miesięcy. - 75 75 23 230

Praca w marketingu - szukamy młodych i ambitnych osób do promowania
nowego suplementu diety na Polskim
rynku. CV: f.rekrutacja@o2.pl - 792
187 937

Przyjmę do pracy w obiekcie w
Karpaczu recepcjonistkę. Konieczna
praktyka oraz znajomość niemieckiego
- 509 540 158

Praca w ochronie - Agencja Ochrony
zatrudni do pracy w markecie operatywnego mężczyznę w niepełnym wymiarze
czasu pracy - 668 318 373

Przyjmę konserwatora - do obiektu w
Karpaczu - 783 993 561

Praca w ochronie - dla kobiet i mężczyzn. CV ze zdjęciem na romanpader@
wp.pl
Praca w Ośrodku Wczasowym - osoba
z wykształceniem min. średnim dyspozycyjna, obsługa komp. kontakt z klientami.
Ośrodek Wczasowy okolice Kowar od
zaraz - 602 554 493
Praca w restauracji - w Jeleniej Górze
zatrudni młodego mężczyznę do pracy w
kuchni na stanowisku pomocnik kucharza - 662 122 010
Praca w solarium - Przyjmę do pracy
kobietę sumienną, uczciwą i dyspozycyjną. Praca w systemie zmianowym
- 697 690 914
Praca XFactory - Zatrudnię Przedstawicieli Handlowych na terenie Polski i
Czeskiej Republiki w branży motoryzacyjnej. CV wraz ze zdjęciem proszę
przesyłać na adres praca@xfactory.
pl - 608 446 143
Prace remontowo budowlane - Zlecę
pracę: kafelkowanie dwóch łazienek
90m2, tynki rustykalne 80 m2, schody
oraz inne termin realizacji max 1 miesiąc
- Szklarska Poręba - 513 812 240
Prace wykończeniowe - do prac
wykończeniowych czyszczenie drewna
cegły murowania tynkowania inne
Szklarska Poręba - 693 429 971
Prace ziemne i porządkowe w ogrodzie
w Komarnie. Proszę dzwonić miedzy
9-18tą - 603 266 911
Pracownik hali - zatrudnimy studenta
zaocznego do pracy na umowę zlecenie
w markecie budowlanym. Dział ogród,
praca na okres dwóch miesięcy. CV
proszę wysyłać na mail jelenia.gora@
jobman.pl - 506 008 998
Pracownik marketu - wykładanie
towaru w hipermarkecie Carrefour.
7,07zł/h brutto. System dwuzmianowy
(6-14 lub 14-22). Wymagana książeczka
zdrowia SANEPID. CV na adres: crf.jeleniagora@dema.com.pl - 785 502 388
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

Przyjmę glazurnika - 668 463 202

Przyjmę na staż mężczyznę: wykształcenie zawodowe lub techniczne, prawo
jazdy kat B. Zgłoszenia proszę wysyłać
na : derog@bezgraffiti.pl. Staż od kwietnia - 510 28 51 51
Przyjmiemy osobę - z umiejętnością oklejania folią reklamową - 693
100 000
Recepcja - Pałac Staniszów - Hotel
Pałac Staniszów poszukuje osoby do
pracy w recepcji - wymagane doświadczenie oraz dobra znajomości języka
niemieckiego - oferty na maila palacstaniszow@gmail.com - 660 321 382
Recepcjonistka - Hotel Sasanka
zatrudni recepcjonistkę - 75 75 28 000
Reprezentant - Niemiecki koncern
zatrudni kadrę kierowniczą do nowo tworzonego oddziału. Wymagane wykształcenie min. średnie, prawo jazdy. CV
proszę wysyłać na adres lisiewiczhmi@
gmail.com - 781 881 909
Roznoszenie ulotek - poszukuję
młodej osoby do roznoszenia ulotek w
niedziele na giełdzie przy ul Lubańskiej,
ulotki małe lekkie 1000 szt.za 50 zł - 601
428 206
Sklep Ravel poszukuje pracownika
na umowę zlecenie. CV + zdjęcie i list
motywacyjny składać w salonie Ravel
CH Echo Jelenia Góra (Carrefour) - 509
427 075
Sklep spożywczy - praca dla operatywnej osoby w sklepie spożywczym
- 516 125 311
Sklep spożywczy Żabka - zatrudnię
osobę uczciwą, dyspozycyjną i chętną
do pracy - 512 046 062
Sklep z odzieżą damską - sklep z
odzieżą damską zatrudni ekspedientkę
z doświadczeniem w handlu odzieżą 604 963 064
Spółka z o.o. - stażystka - do biura, CV
ze zdjęciem proszę wysłać na maila:serwis09sam@o2.pl - 603 623 335
Sprzedawca/ pół etatu - wymagania: komunikatywność, pracowitość,
zmysł estetyczny, znajomość branży
firan i materiałów wystroju wnętrz mile
widziana - 601 143 665
Sprzedawcę zatrudnię z doświadczeniem w sklepie na Zabobrzu - 606
992 021

Promotor - poszukiwani promotorzy
z aktualną książeczką sanitarną, ukończone 18 lat, na promocje w hipermarketach. - nesa@o2.pl

Stacja BP - zatrudni pracownika
technicznego - praca na pełen etat.
Oferty na e-mail 470@bpsc.nazwa.pl 75 754 12 42

Promotor z zarostem - poszukiwany
promotor z ciemnymi włosami, mocnym i
ciemnym zarostem, aktualną książeczką
na promocje Hochland - wprowadzenie
nowego produktu na rynek - nesa@
o2.pl

Staż - staż w punkcie informacji dla
osób niepełnosprawnych. Tylko osoby
zarejestrowane w PUP. Osoby chętne
zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną:
23.03 godz. 10.30, KSON ul. Grabowskiego 7 - dka0@op.pl

Promotor/ka - promocja produktów
FM GROUP kosmetyki i chemia gosp.
domowego. Powyżej 18 lat - 888 370
666
Prowadzenie baru - szukam dziewczyny do prowadzenia baru ze znajomością języka niemieckiego na terenie
Niemiec - +49176 37 573 062
Przedstawiciel handlowy - branży
kosmetyczno - chemicznej - 515 144
493
Przedstawiciel, prelegent - Firma
Benedica zatrudni na w/w stanowisku
wiek m.in. 25 lat, kat B, dyspozycyjność. Więcej na stronie firmy. CV i list
motywacyjny prosimy kierować na adres
praca@benedica.pl do Zapraszamy 507 676 196
Przedstawicieli - KRBP poszukuje
do współpracy przedstawicieli/agentów
d/s odszkodowawczych, wysokie prowizje, profesjonalne szkolenia - 509
029 334
Przedstawicieli - na czas nieokreślony osoby w dziale sprzedaży. Bezpłatne przeszkolenie na miejscu, bardzo
dobre wynagrodzenie. Miła atmosfera
współpracy CV: kolodziejski_efect@
o2.pl - 511 856 179

Szalunki, budowa dróg - Firma
zatrudni Fachowców(praca również za
granicą) w zawodzie - cieśla szalunkowy
oraz do budowy dróg. Obowiązkowe
doświadczenie zawodowe - 501 418
553
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TUNŻ Warta s.a. - atrakcyjne zarobki
dla kandydatów z doświadczeniem / bez
doświadczenia w stabilnie finansowo firmie. Elastyczne godziny pracy. Kontakt:
rekrutacja.warta@o2.pl
Tylko dla aktywnych - zatrudnimy
doradców finansowych. Bardzo wysokie prowizje. Może być jako praca
dodatkowa. Przejrzysty system szkoleń
i awansów. CV wyślij: rekrutacja.dolnyslask@profity.com.pl
Tylko dla ambitnych - poszukujemy
osób przedsiębiorczych, ambitnych,
gotowych na nowe wyzwania. Wymagania: prawo jazdy, wykształcenie min.
średnie. CV proszę przesyłać na adres
hmi.rekrutacja@wp.pl - 793 398 122
Ulotki - zatrudnimy osoby chętne
do roznoszenia ulotek reklamowych
chętnych prosimy o kontakt telefoniczny
bądź SMS od PN do PT po godz. 16.00
- 886 980 361
W sklepie motoryzacyjnym - biegła znajomość części i komputera J.G. Sudecka
22. Przynieść ze sobą CV napisane
ręcznie - 757 532 965
Webmaster + prace biurowe - do
tworzenia i aktualizacji stron WWW oraz
do prac biurowych związanych z obsługą
klienta. CV i profolio prosimy kierować
na adres: biuro@tenet.info.pl
Wolne miejsce - Asystent Pośrednika
- osoba w wieku powyżej 25-lat, posiadająca prawo jazdy, samochód, umiejętność obsługi komputera. CV proszę
przesłać na adres biuro@stepien.org.pl
Współpraca - jeśli uważasz, że
zasługujesz na coś więcej i poszukujesz
rozwiązań na pewniejsze jutro, zapisz
się na rozmowę kwalifikacyjną. - 669
367 184
Wstawienie drzwi - poszukuję osoby
do wyboru i wstawienia drzwi wewnętrznych do mieszkania, tylko doświadczonych lub firmy, kontakt od 10 kwietnia
- 669 417 059
Wykończeniowe prace - czyszczenie
drewna, cegły, murowania tynkowania
inne Szklarska Poręba - 693 429 971
Zatrudnię do pracy w restauracji - w
Szklarskiej Porębie z zakwaterowaniem
tel. od 12 do 16 - 669 476 888
Zatrudnię fryzjerkę / fryzjera w centrum Jeleniej Góry - 501 346 661
Zatrudnię sprzątaczkę - MPT Oaza
zatrudni sprzątaczkę, praca w godz.
popołudniowych 1/2 etatu, mile widziane
orzeczenie o niepełnosprawności. CV na
e-mail: jacek_oaza@o2.pl lub fax. - 75
646 60 62
Zatrudnimy mężczyzn - młodych,
kreatywnych i ambitnych, do pracy na
wielu stanowiskach, dajemy możliwość
rozwoju - Cyfra + - 75 764 70 19
Zatrudnimy szwaczki - Firma Fx Sport
sp. z o.o. zatrudni wykwalifikowane
szwaczki. ul. Waryńskiego 23 - 75 64
50 832
Zlecę wykonanie strony WWW dla
zespołu muzycznego. Oferty proszę
przesyłać na maila. Rozpatrzę najciekawszą ofertę oraz propozycje cenową.
e-mail: miador@vp.pl - 888 616 786

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Szkoła językowa w Cieplicach zatrudni
nauczyciela języka angielskiego. - 888
199 230

K u c h a r k a w pe ns jona c ie - lub
opiekunki osoby chorej dyspozycyjna
- doświadczona - 513 571 537

Szukamy kucharza - poszukujemy
kucharki lub kucharza do Pałacu Margot
w Karpaczu - 609 239 035

Młoda, ambitna z doświadczenie na
stanowisku animator kultury, telemarketerka, kontroler jakości, sekretarka
szuka stałej pracy - 783 064 768

Szwaczka - Gryfów Śląski - 797
122 966
Tańce - warsztaty - poszukuję chętnych
ludzi na warsztaty taneczne Dancehall,
które odbędą się w Jeleniej Górze (ostatnie miejsca) - 889 072 716
Technik serwisu - wykształcenie
średnie techniczne, mile widziane
doświadczenie w zakresie montażu i
serwisowaniu układów hydraulicznych,
prawo jazdy B (CV jelgora@rockfin.com.
pl) - 756 424 489
Telemarketerka - nawiążę współpracę - salon Orange. Mile widziane
doświadczenie. CV proszę kierować
na e-mail: rekrutacja.gti@o2.pl - 502
174 120

Op i e k a N i e m c y, d o ś w i a d c z e n i e
posiadam również w handlu, w gastronomii, pokojowa, prawo jazdy kat.
B - 601 693 850
Studentka - pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej - 4 semestr mgr uzupełniające szuka pracy w szkole w
przedszkolu, w świetlicy, dom dziecka
- 509 159 886
Szukam pracy na auto dostawcze posiadam prawo jazdy - 782 705 588
Szukam pracy na budowie - stan
surowy lub wykończenia mieszkań,
wiek 21 lat, bez nałogów, posiadam
prawo jazdy kat. B - 793 910 184
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Szukam pracy w Karpaczu - godzinach wieczornych od 22 do 7 rana
pracy mogę pilnować posesję i pensjonaty - telefon przez 24h - 782
324 736
W ochronie - 35 lat, profesjonalizm,
lub sklepie, markecie bądź hurtowni
- 781 957 491
T e c h n i k b u d o w l a n y, u p r a w n i e nia budowlane oraz praca fizyczna
- płytki, glazura, terakota, cieśla,
murarz, regipsy z praktyką w Austrii,
a także jako ochroniarz bez licencji 796 596 829
Szukam pracy jako opiekunka osób
starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
27 lat, 2 grupa, mężczyzna podejmie
pracę jako stróż lub dozorca lub inną
- lekką. Doświadczenie, dyspozycyjność, uczciwość - 794 758 009
Doświadczony, dyspozycyjny i tani
kierowca kat. B, C szuka pracy stałej
lub dorywczej - trasy kraj i zagranica,
książeczka Sanepid. - 794 360 682

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dla zdecydowanego - klienta mieszkanie trzypokojowe na pierwszym piętrze
na Zabobrzu (za gotówkę) N.Ż Lic. 8032
- 505 074 854
Kupię działkę - budowlaną dla zdecydowanego klienta w Karpaczu ewentualnie
Ścięgny. Do 500 m2. NŻ Lic. 8032 - 505
982 443
Kupimy duży dom - poszukujemy domu
w Cieplicach lub Sobieszowie z możliwością adaptacji na 3 niezależne mieszkania N.CITY lic.5524 - 503 111 466
Mały wiejski dom - z posesja, działka w
okolicy Karpacza - 601 556 495
Pilnie małe - mieszkanie dla zdecydowanego klienta z gotówką - nie musi
być Jelenia Góra. N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854
XX-lecia - mieszkanie 1-2 pokojowe na
oś. XX-lecia za gotówkę - 600 117 218

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Mieszkanie 72 m2 do małego
remontu z możliwością adaptacji
strychu - 728 483 465
Działka w Jeżowie Sudeckim słoneczna, z mediami, dobra lokalizacja,
niedrogo - 603 139 918
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
Sprzedam lub wynajmę garaż na
ulicy Gtrottgera - 693 501 232
Dom mieszkalny i budynek gospodarczy - 72 m2 w Bożkowicach przy
Ośrodku Rajsko - 664 879 348
Mieszkanie 2 pokojowe - 49 m2,
pierwsze piętro, ogród, dwie piwnice,
Jelenia Góra - ul. Wyczółkowskiego cena 169 tys. zł - 602 198 859
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
Działka budowlana - Jeżów Sudecki
- słoneczna, 16 ar - media przy działce,
dobra lokalizacja - 603 139 918
Sprzedam lub wydzierżawię budynek wolnostojący, nadający się na
każdą działalność, wszystkie media,
ogrodzony w Piechowicach - 696
594 665
Cudowna działka na wzgórzu - z
trzech stron las, 0,85 h - 100.000
zł. Mojesz koło Lwówka Śl., 0,15 h
- utwardzona przy drodze na usługi 30.000 zł. 661 059 918 SMS
Działka 3200 m2 w Kostrzycy z
warunkami zabudowy z widokiem na
góry - 501 124 534

og£oszenia
325908. 2 pokoje po remoncie wymienione okna, drzwi wewnętrzne i
zewnętrzne, nowe panele podłogowe
oraz glazura. Mieszkanko gustownie
urządzone, środkowe, ciepłe. Czynsz
160 zł, Zabobrze II, 4 piętro L: 5524 500 089 111
325086. 2 pokojowe 118 tys. - mieszkanie w Sobieszowie powierzchnia 52 m2,
2 duże pokoje, do remontu. Lic. 7867
os. odp. zaw: R.Żukowski, więcej info:
Tomasz Zarychta - 508 240 828
325156. 2 pokojowe z ogrodem - mieszkanie 46 m2, parter, okolice Małej
Poczty, budynek zadbany, częściowo po
remoncie, Lic. 11965 - 509 949 961
323342. 2 pokojowe z ogrodem - 46
m2, parter, (okolice Mała Poczta, bezpośrednio przy mieszkaniu ogród Lic.
11965 - 509 949 961
325249. 2 pokojowe Zabobrze - 39 m2 na
wysokim parterze na Ulicy Karłowicza,
logga, dobra lokalizacja, nowe okna,
zabudowa kuchenna w cenie. Nieruchomości Otti. lic.13225 - 603 491 335
324664. 3 pokoje na Kiepury - 70 m2, I
piętro. L:5524 - 500 089 111
326396. 35 m2 w Piechowicach - dwa
pokoje, blok, wysoki parter, cena 119
tys., do negocjacji Pelkom lic. nr 9482
- 606 405 109
325916. 39 m2 Karłowicza - wysoki
parter, nowe okna, ładna zabudowa
kuchenna pozostająca w cenie, panele,
łazienka i kuchnia w kaflach, idealna
lokalizacja. Nieruchomości Otti. lic.
13225 - 603 491 335
325147. 4 pokojowe Wojanów - mieszkanie po remoncie 66 m2, I piętro, ogród
propozycja ceny 130 tys. Lic. 11965 - 509
949 961
326445. 4 pokojowe Zabobrze - 70 m2 - 5
piętro z 2 balkonami .Blok po termomodernizacji. Lic. 5877 - 500 122 446
325790. 52 m2 Zabobrze 3 - mieszkanie,
2 pokojowe, z balkonem, po remoncie,
drugie piętro. 188 000 zł do negocjacji.
NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
325921. 73 m2 idealna lokalizacja 3-pokojowe mieszkanie nie wymagające
dodatkowych nakładów finansowych,
rozkładowe, wspólny mały ogródek,
możliwość zrobienia kominka. Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
326385. 83 m2 okolice Małej Poczty
- piękne mieszkanie, 2 pokoje z garderobą, duża kuchnia z jadalnią, łazienka
w nowym stylu z wanną i natryskiem,
2 balkony, pomieszczenie gospodarcze, piwnica, ogród lic. 10721 - 513
060 568
325883. Apartament w Wojcieszowie Luksusowy apartament w Wojcieszowie
za 180.000 zł, 71 m2, 1piętro N.CITY lic.
5524 - 503 111 466
326416. Ładne 52 m2 - mieszkanie, 2
pokoje po remoncie, drugie piętro Zabobrze III. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
326441. Cieplice 3 pokojowe - bardzo
ładne mieszkanie w 2 rodzinnym domu
z ogródkiem. W mieszkaniu przeprowadzono bardzo staranny kapitalny remont.
Ogródek ogrodzony i zagospodarowany.
Szczególnie Polecam Lic. 5877 - 500
122 446
325725. Cieplice 69 m2 - na pierwszym
piętrze z tarasem i garażem nr lic. 5877
- 515 285 788
325862. Czarne bliźniak - stan deweloperski do niewielkiego wykończenia.
Cena 450000 zł. Pelkom lic. 3454 - 693
539 967
326477. Czarne działka - Dorota Banaszak, nr lic. 10171 Sprzedam 1500 m2
na osiedlu Czarne - 508 240 826
325865. Dom - w Łomnicy do wykończenia, 143m2 powierzchni użytkowej.
Działka 1000m2, cicha i spokojna okolica
w niedużej odległości od centrum Jeleniej Góry. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
325827. Dom 3400 zł. m2 - do zamieszkania, nie wymaga żadnego wkładu
finansowego, 5 pokoi, salon, kuchnia
z jadalnią, duża piwnica, garaż, teren
ogrodzony zadbany. Widok na Karkonosze i Zamek Chojnik lic. 10721 - 513
060 568
325063. Dom o wielkim potencjale - Wolnostojący 245m2 wraz z wolnostojącym
budynkiem gospodarczym 76 m2,w
okolicach Jeleniej Góry - 608 476 183
i 608 021 872
325940. Dom trzyrodzinny - bardzo
atrakcyjnie położony duży dom z możliwością zamieszkania przez trzy rodziny.
Mieszkania 70-80 m2. Duża ładna widokowa działka o pow. 1114 m2. Partner lic.
4917 - 604 508 308

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

325866. Dom w Łomnicy - o powierzchni
121 m2 na działce o powierzchni 2810
m2. Dwa rodzaje ogrzewania, meble w
kuchni w zabudowie, garaż. Spokojna
okolica. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443

324656. Po remoncie za 155 tys. mieszkanie 57 m2, dwa pokoje, zarówno
mieszkanie jak i kamienica po kapitalnym
remoncie. 2700 zł./m2. L: 5524 - 500
089 111

Apartament 199000 zł. - 2 pokojowe,
55 m2, Jelenia Góra, duży ogród na którym postawiona jest kamienica, 5 rodzin,
niskie koszty utrzymania, po generalnym
remoncie, lic 3059 - 602 727 242

325253. Dom w Komarnie - sprzedam
piękny, nowy dom. Stan: do zamieszkania. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

326384. Przytulny domek - w Piechowicach w idealnym stanie tylko 370 tys.
Pelkom, lic. 9482 - 606 406 109

Apartament w Wojcieszowie - Luksusowy apartament w Wojcieszowie. 1
piętro, 71 m2, cena 180.000 zł N.CITY
lic. 5524 - 503 111 466

326387. Dom Wojcieszyce - po kapitalnym remoncie, tylko 378 tys. Pelkom. lic.
nr 9482 - 606 405 109
323375. Domek na wsi - mały domek
na wsi niedaleko Świeradowa Zdroju.
Piękna działka 4200 m z widokiem na
góry. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 508 308
324631. Domek ok. Świeradowa - Mały
domek do remontu na dużej, widokowej
działce o pow. 4200 m. Niedaleko Mirska,
Świeradowa, Czerniawy - Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 508 308
325104. Dwupoziomowe centrum - nowe
mieszkanie trzypokojowe, dwupoziomowe w centrum. 83 m2 cena 3200 zł/
m2, Roksanes Żukowski lic. 7867, Abn
Stępień - 508 240 831
326426. Działka budowlana - w Cieplicach o powierzchni 1194 m2. Łatwy
dostęp do mediów, blisko szkoła, komunikacja miejska oraz supermarkety. NŻ
Lic. 8032 - 505 982 443
323425. Działka w Dziwiszowie - 1050
m2 89 tys. zł. działka budowlana pod
lasem na obrzeżach Jeleniej Góry.
Przepięknie położona. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
325919. Działka w Dziwiszowie - budowlana 2100 m2 w cenie 136500 zł. czyli
65 zł/m2 położona na obrzeżach Jeleniej
Góry, częściowo zalesiona przepięknym
lasem, na nowym osiedlu domków.
Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603
491 335
326479. Działka Wojcieszyce - Dorota
Banaszak, nr lic. 10171 Sprzedam widokową działkę w Wojcieszycach. 2020
m2 - 179000 zł - 508 240 826
325890. Działka Wojcieszyce - ok. 2000
m2, płaski teren, dobrze nasłoneczniona,
z widokiem na Karkonosze, bez pośredników - 501 181 875
326389. Działka Zachełmie - budowlana
ponad 2000 m2, piękne widoki, Pelkom,
lic. nr 9482 - 606 405 109
324705. Działkowicza - 51m2 - tanio.
Ustawne mieszkanie na pierwszym
piętrze. Balkon, Winda Zbigniew Lic.
3290 - 692 178 993
326476. Jeżów - stan surowy - Dorota
Banaszak, nr lic. 10171 Sprzedam stan
surowy, zamknięty, zadaszony w Jeżowie Sudeckim. Cena 394 000 zł. - 508
240 826
326398. Kawalerka Karpacz - wyposażona, z balkonem, niskie koszty
utrzymania, 159 tys., Pelkom, lic. nr
9482 - 606 405 109
324640. Kiepury ok. ZUS - Mieszkanie
trzypokojowe na III piętrze w czteropiętrowym bloku. Miejsce parkingowe.
Lokal ciepły, słoneczny z dużym pokojem
dziennym, niskim czynszem. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 308
325227. Komfortowy dom - pilna sprzedaż, łącznie z wyposażeniem N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
325098. Lokale usługowe - dwa lokale
usługowe. Cieplice - Zielone Tarasy 518 959 151
323401. Mały domek - w Piechowicach
7 letni, 370 tys. Pelkom Lic nr 9482 606 405 109
323462. Mieszkania w Cieplicach Mieszkania developerskie w Cieplicach,
Lic7867 os. odp. zaw: R. Żukowski
- więcej info: Tomasz Zarychta - 508
240 828

325813. Słoneczne 35 m2. - Piechowice,
2 p. na wysokim parterze, świeże drewniane podłogi w pokojach. Ogrzewanie
miejskie, nowa ocieplona elewacja. Pom.
przynależne piwnica i strych. Parking.
N.Ż. lic. 8032 - 602 661 268
325155. Trzy pokojowe - w Piechowicach
- 86 m2. Nowe okna, piwnica, strych,
ogródek. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
325166. Tylko 499.000 zł. - za dom w
zabudowie bliźniaczej, w Jeleniej Górze
z bardzo dobrą lokalizacją .Atrakcyjna
oferta. N. Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
326472. Wojanów - Bobrów - Dorota
Banaszak, nr lic.10171 Sprzedam
działkę w Wojanowie - Bobrowie z
widokami. 2000 m2 - 150000 zł. - 508
240 826
325097. Zielone tarasy - Nowe mieszkania dwu i trzy - pokojowe w Cieplicach.
Powierzchnia od 47m2 do 69 m2, standard deweloperski, budynek z windą.
Tompol sc. - 518 959 151
115000 zł. 2 pokojowe Jelenia Góra 2 piętro, kamienica, czynsz 60 zł, do
zamieszkanie, do remonty, cicho, spokojnie, lic. 3059 - 602 727 242
118 tys. zł. - 38 m2, II piętro, środkowe,
do remontu, Zabobrze I licencja 5124 601 551 213
136 tys. dwa pokoje 47,5 m2 - 2 piętro, z
balkonem, okna wymienione, Zabobrze
ul Karłowicza 19 Sprzeda bezpośrednio
właściciel - 601 954 165
2 ładne pokojowe Zabobrze 2 - I piętro,
rozkładowe, balkon, 54 m2, piwnica,
okna PCV, glazura i terakota, panele,
lic. 3059 - 602 727 242
2 pokojowe 135 000 zł - na ul. Wyczółkowskiego. 48,9 m2, rozkładowe, słoneczne. Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
2 pokojowe 44 m2 - 80 tys. zł. Do
remontu okolice Malej Poczty. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740. - 503
021 047
2570 zł./m2 cieplice - mieszkanie, 142
m2, atrakcyjna cena, świetna lokalizacja, tylko sprawdzone nieruchomości.
Euro-Dom - lic. 4566 info1@eurodom.
jgora - 695 991 331
2800 zł/m2 mieszkanie - Sprzedam 4
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu!
Pilna sprzedaż! Osoba odp. zawodowo
R. Żukowski lic.7867 więcej info Karolina
Przybyło - 514 600 107
3 pokojowe - 57 m2 w pobliżu centrum,
dookoła dużo zieleni, budynek zadbany
po remoncie. Mieszkanie składa się
z trzech pokoi w tym jeden 25 m2, b.
słoneczne. Propozycja ceny 170 tys. Lic.
11965 - 509 949 961
3 pokojowe Cieplice - mieszkanie z
ogródkiem, 60 m2 parter domu Kapitalny remont 2007 rok, bezczynszowe.
Propozycja ceny 200 tys. Lic. 11965
- 509 949 961
3 pokojowe w Cieplicach - 70 m2 z
ogródkiem w 2 rodzinnym domu w
Cieplicach. Cena 200000 zł nr licencji:
5877 - 500 122 470
38 m2 na Zabobrzu - mieszkanie, 2
pokoje w bloku, czwarte piętro. 130
000 zł do negocjacji. NŻ Lic. 8032 - 667
219 752

325701. Mieszkanie 58 m2 - 2 pokoje,
pierwsze piętro w kamienicy, z ogródkiem w spokojnej części Jeleniej Góry.
NŻ Lic. 8032 - 667 219 752

4 pokoje na Z abobrzu II - 70 m2.
Zadbane z widokiem na góry. Winda, po
termomodernizacji. Szafy typu Komandor - 504 230 162

325145. Mieszkanie na Orlim - 39 m2, 2
pokoje, z balkonem, słoneczne, czwarte
piętro w bloku po termomodernizacji.
130 000 zł do negocjacji. NŻ Lic. 8032
- 667 219 752

40 m2 ok. Małej Poczty - 2 pokojowe
mieszkanie na I piętrze. 140 tys. zł.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

326443. Mieszkanie Podgórzyn - 67 m2 z
ogródkiem. Osobne wejście - 3 rodzinny
dom Lic. 5877 - 500 122 446
325869. Mieszkanie w Cieplicach - o
powierzchni 65 m2, 4 pokoje w kamienicy. Nowe instalacje, ogród oraz garaż.
NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
324725. Mieszkanie z tarasem - 3
pokojowe w Cieplicach bardzo ładnie
urządzone z 20 m2 tarasem oraz garażem w cenie. Kilkurodzinny budynek po
kapitalnym remoncie, widok na Karkonosze, niski czynsz. Nieruchomości Otti
- 13225 - 603 491 335
324695. Mieszkanie za 52 000 zł - Małe
mieszkanie 1 pokojowe w Gryfowie
Śląskim. Cicha okolica. Oferta na każdą
kieszeń! Osoba odp. zawodowo R.
Żukowski lic.7867 więcej info. Karolina
Przybyło - 514 600 107

325224. 155.000 zł - za dwupokojowe
mieszkanie w centrum po kapitalnym
remoncie z wyposażoną kuchnią. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854

325775. Nowe mieszkania Cieplice dla wymagających, przy powstających
Termach Cieplickich obok Biedronki
„Pod Koroną” ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany, ogródki, balkony,
parki, 7 okien w mieszkaniu! - 782 566
823 info@dom-pol.com

325899. 155 tys. po remoncie - mieszkanie 57 m2, dwa pokoje, zarówno
mieszkanie jak i kamienica po kapitalnym
remoncie. 2700 zł/m2. L: 5524 - 500
089 111

323372. Okazja - dom 540 tys. - nowy
bliźniak wybudowany i wykończony z
wysokiej jakości materiałów. W bliskiej
odległości od Jeleniej Góry - 604 508
308

5 pokojowe mieszkanie - we Włosieniu
koło Lubania i Zgorzelca 110 m2, CO,
garaż, 3 piwnice, ogród 155 tys. do
negocjacji - 606 724 818
52 m2 z ogródkiem - ładne mieszkanie
dwupokojowe, atrakcyjna cena, lic. 5524
- 662 112 344
57 m2 w centrum JG - 2 pokojowe,
wysoki parter, stan: do zamieszkania.
Jeldom lic.3059 - 600 434 800
58 000 zł działka - budowlana, 1372 m2,
ładnie położona, studnia, prąd, w Dziwiszowie. NŻ Lic 8032 - 667 219 752
62 m2 - tylko 150 000 zł.. L:5908 - 723
143 566
63 m2 Kiepury - mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze, czynsz tylko 230
zł, l.5524 - 662 112 344
70 m2 za 110.000 - w Sobieszowie, do
remontu Nl5908 - 695 034 321
82 m2 - 230 000 zł. - mieszkanie na
Zabobrzu III. 3 pokojowe, kuchnia z
jadalnią, łazienka, WC. Nr lic. 10750 691 210 677

Apartamenty Karpacz - 20-63 m2
174.000 zł Stan deweloperski ABN
Nieruchomości Stępień Licencja 10171
- 514 600 101
Atrakcyjna działka - budowlana
w Jeżowie Sudeckim. Właściciel. Bez
pośredników. - 667 219 752
Atrakcyjne 0,5 ha - w Podgórzynie
250.000 - 508 127 007
Atrakcyjne 3 pokojowe - mieszkanie
50 m2 w Szklarskiej Porębie z zagospodarowanym ogrodem 140 m2 - cena
239000 - 604 089 514
Atrakcyjne działki budowlane - w
Dziwiszowie 1105 i 1167 m2. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503
021 047
Bardzo ładna - willa poniemiecka z
działką 1033 m2 - 500m od ratusza.
Cena tylko 415.000 zł. N.Ż Lic. 8032 505 074 854
Bliźniak - 75 m2, działka 750 m2,
strych, piwnica do remontu lub zamienię
na mieszkanie ok. 60 m2 z dopłatą - 784
446 472
Budynek parterowy - z lat 1965 mieszkanie 100 m warsztat 160 m możliwa
adaptacja działka 32 ar ogrodzona
utwardzona w pławnej przy drodze 504 201 580
Cieplice 3 pokojowe – 69 m2, bezczynszowe,1 piętro, taras 20 m2, nowe
budownictwo po kapitalnym remoncie +
garaż blaszak, cena 299 tys. PLN - 697
700 795
Do remontu - 48 m2 na I piętrze, ok.
Małej Poczty. Do kapitalnego remontu.
Jeldom lic.3059 - 600 434 800
Dom - dom w Mysłakowicach z 2007
roku o pow. 220 m2 na działce 1200
m2, cena 450 tyś zł licencja 5124 - 601
551 213
Dom - zabudowie bliźniaczej, stan
surowy - zamknięty, w bardzo urokliwej
lokalizacji, właściciel - 505 074 854
Dom + plus 2 stawy hodowlane powierzchnia działki 3300 m2 160 km
od JG - 603 130 438
D om -1 5 0 ty s. - d o r e m o n tu , c.o ,
szczelne pokrycie dachu, nowe okna
działka 1900 m2 Lic. 11965 - 509 949
961
Dom 159 tys. zł. - 15 km od Jeleniej Góry
- stan surowy zamknięty, powierzchnia
użytkowa 150 m2, bez pośredników 696 421 853
Dom 99 tys. - przytulny, mały dom
w Jeżowie Sudeckim przy Polnej 11.
Wymagający remontu, z własnym ogródkiem, blisko Zabobrza - 501 736 644
Dom mieszkalno usługowy - do remontu
250 m2 1600 zł. m2 na działce 728 m2
w centrum JG Pośrednikom dziękuję 691 800 131
Dom w Jeleniej Górze - do remontu.
Cena 340 tys. - 792 299 950
Dom w Komarnie - 5 km od Jeleniej
Góry. Dom w stanie surowym otwartym
z dachem, działka 1011 m2, piękna
okolica, atrakcyjna cena. Lic. 5524 503 111 466
Dom w Komarnie - luksusowa cena
650000 zł, ok. 450 m2, basen, działka
5000 m2 - 790 877 578
Dom w zabudowie - bliźniaczej w Sobieszowie - 793 450 912
Duża kawalerka - bardzo słoneczna
o powierzchni 29 m2 na Zabobrzu III,
balkon od strony południowej, podłogi
panele, czynsz 226 zł/m-c, cena do
uzgodnienia. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Dwupokojowe - 118 tys. zł, 38 m2,
II piętro, środkowe, Zabobrze I licencja
5124 - 601 551 213
Dwupokojowe centrum - mieszkanie
52 m2, drugie piętro, atrakcyjna cena, lic.
5524 - 662 112 344
Dwupoziomowe - w Cieplicach 82
m2, 3 pokoje. Cena 195 tys. zł. - 510
297 881
Działka - w Jeżowie Sudeckim, 1508
m2, budowlana, dojazd droga asfaltową.
85 000 zł NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
Działka 3000 m2 - wydane warunki
zabudowy. 120.000 zł. - 723 143 566
Działka 65 tys. - na granicy Kostrzycy
z Mysłakowicami, piękne widoki na góry,
1000 m2 - lic. 5524 - 662 112 344
Działka budowlana 1500 m2 - w
Jeżowie Sudeckim z pięknym widokiem
- 664 602 660
Działka na Czarnym - 3000 m2, 165
tys. Pelkom, lic. nr 9482 - 606 405 109

85 000 zł za 1503 m2 - działki budowlanej, z dostępem do mediów, dobry dojazd
drogą asfaltową, w Jeżowie Sudeckim.
NZ Lic. 8032 - 693 693 955

Działka pod zabudowę - mieszkalno
- usługowa 1600 m2 /własność/ 390000
centrum Jeleniej Góry Pośrednikom
dziękuję - 691 800 131

86 m2 za 215.000 - w centrum miasta,
4 pokoje do remontu Nl5908 - 695
034 321

Działka w Dziwiszowie - ładna widokowa działka 1050 m2, atrakcyjna cena,
lic. 5524 - 662 112 344

Działka w Ścięgnach - budowlana
o pow. 1211 m2 położona na osiedlu
domków jednorodzinnych, w pobliżu
krytych kortów tenisowych, szlaków
turystycznych oraz lasu. Piękny widok
na Śnieżkę. Polecam - nr lic. 5524 - 503
111 466
Działki budowlane - w Jeżowie Sudeckim piękne widoki 65 zł. m2 Lic. 1749
- 790 877 578
Działki budowlane - w Mysłakowicach
o powierzchniach od 1000 m2 do 2800
m2. Teren niezalewowy, dostęp do
mediów. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
Działki budowlane w Jeżowie Sudeckim - 65 zł. m2 do negocjacji, piękne
widoki - 790 683 088
Garaż murowany w centrum - cena
13.900 do uzgodnienia - 691 081 217
Garaż własnościowy - przy ul Panieńskiej wjazd od ulicy - 783 032 707
Gospodarstwo rolne - 15 h użytki
ziemi hodowla duże ładne zabudowania
mieszkalne i gospod. typ folwark piękna
górska okolica pławna - 504 201 580
Grunty rolne 6 zł - na Czarnym - 3 ha
- bez pośredników - 693 539 967
Kamienica mieszkalno-usługowa centrum ul. Poznańska 372 m2 w tym
sklep 65 m2 - 888 221 321
K awa l e r k a - b a r d z o ł a d n a o
powierzchni 26,40 m2 na IV-piętrze
w bloku, środkowa, słoneczna, ładny
widok na Karkonosze, blisko centrum
Jeleniej Góry, cena do negocjacji. lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - na I-piętrze w bloku IVpiętrowym, docieplonym, o powierzchni
26,50 m2, czynsz 270 zł/m-c z funduszem remontowym i termomodernizacją,
klatka schodowa zadbana - lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - na parterze w bloku
IV-piętrowym o powierzchni 26 m2,
środkowa, słoneczna, bardzo ciepła, do
niewielkiego remontu, czynsz 145 zł/m-c,
lokalizacja bardzo dobra. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - położona na parterze
bloku blisko centrum o powierzchni 25
m2, blok ocieplony, klatka schodowa
zadbana, cicha okolica, w pobliżu
park, cena atrakcyjna lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka w centrum - tanio - 691
250 133
Ładne mieszkanie - 3-pokojowe o
powierzchni 60,11 m2 na II-piętrze,
na Zabobrzu, rozkładowe, środkowe,
słoneczne z dużym balkonem, blok
ocieplony, cena do uzgodnienia. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
Ładne mieszkanie - rozkładowe 3
pokojowe 59 m2 Okolice Malej Poczty.
210 tys. - 792 930 047
M3 na 1 piętrze - Przestronne, słoneczne
o pow. 63m2 na bardzo wygodnym 1
piętrze, z balkonem, garderobą i piwnicą.
Wymieniona instalacja grzewcza, nowy
junkers i okna. Blok po termomodernizacji. lic. 5524 - 503 111 466
M3 na Zabobrzu - komfortowe mieszkanie 3 pokojowe z balkonem na Kiepury
jedynie 220 tys. zł. Więcej informacji
Paweł Ziółkowski os odp. zaw. Marek
Stępień lic. 12181 - 514 600 106
M4 na Małej Poczcie - Mieszkanie na
2 piętrze kamienicy na Małej Poczcie.
Słoneczne, przestronne, po generalnym
remoncie, piwnica, balkon, komfortowo
wykończone! Atrakcyjna cena lic. 5524
- 503 111 466
Malczewskiego 163.000 - 2 pokoje,
4 piętro, po remoncie, kuchnia na wymiar
i komandor, nowe okna, słoneczny balkon - 692 722 686
Mieszkanie - 3-pokojowe o powierzchni
59,10 m2, na III-piętrze w bloku, wymaga
remontu, słoneczne z balkonem, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie - bardzo ładne 3-pokojowe,
funkcjonalne, o powierzchni 80 m2, na
wysokim parterze, w bloku 2- piętrowym,
duży balkon, przystępna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie - na II-piętrze, 2-pokojowe,
o powierzchni 52 m2, rozkładowe, bardzo ciepłe, nowe drzwi i okna, dobry
standard, czynsz 240 zł/m-c, Zabobrze
III, blok IV-piętrowy, przystępna cena.
lic.2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 i 1 pokojowe - 695
989 948
Mieszkanie 2 pokoje - I piętro, 49
metrów, ładne na Morcinka sprzedam telefon o 16 tej. - 500 660 567
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, środkowe,
ciepłe, bardzo słoneczne, duży balkon,
szeroka zadbana klatka schodowa,
czynsz 250 zł/m-c, cena do negocjacji
- lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu o powierzchni 38,90 m2 w bloku
IV-piętrowym, rozkładowe, środkowe,
słoneczne z loggią, wolne od zaraz, cena
do uzgodnienia. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE 2 pokojowe - przestronne,
bardzo eleganckie o powierzchni 53,10
m2, w bloku IV-piętrowym, duży balkon,
Zabobrze III, czynsz 200 zł/m-c, klatka
schodowa szeroka i zadbana. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kadetów
Jelenia Góra, nowe, przestronne, duża
wyposażona kuchnia, 980 zł. + opłaty 607 785 776

MIESZKANIE 2 pokojowe - w kamienicy
w Cieplice - Sobieszów Piechowice do
120000 Nieruchomości Siofer lic. 12470
- 669 714 707

MIESZKANIE 33 m2 - w bloku na 1
piętrze w nowym budownictwie w Marciszowie, przy drodze Kamienna Jelenia
Góra - 784 848 659

MIESZKANIE 2 pokojowe - w Karpaczu
48 m2 + 2 pomieszczenia gospodarcze,
ogródek. Parter. Cena 175000 - 601
775 135

MIESZKANIE 70 m2 - Wyczółkowskiego,
2 pokoje, kuchnia, łazienka + WC, III
P, kuchnia w zabudowie, słoneczne,
zadbane, 250 tys. - 601 581 330

MIESZKANIE 3 pokoje - 86 m2 w Piechowicach lub zamienię na mniejsze z
dopłatą w Jeleniej Górze lub Cieplicach
- 698 821 878

MIESZKANIE dwupokojowe - 46 m2,
umeblowane, 920 zł. (w tym Internet)
+ rachunki (prąd, woda, gaz), obok
stadionu - 512 306 238
MIESZKANIE na Kiepury - mieszkanie
3 pokoje 66 m2 za 220 tys. zł Więcej
informacji Paweł Ziółkowski os. odp.
zaw. Marek Stępień lic. 12181 - 514
600 106
MIESZKANIE o powierzchni - 28 m2 telefon po 17 - 663 232 257
MIESZKANIE Oś. Orle - 2-pokojowe - nr
lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE w bloku 50 m2 - 2 pokoje,
po remoncie - 693 355 996

MIESZKANIE w domku dwurodzinnym
- o powierzchni 84 m2 w Rząśniku - 603
242 211

NOWE, 1, 2, 3 pokojowe - bez czynszowe, ogrzewanie gazowe - 790 683
088

MIESZKANIE w Trzcińsku - 3 pokoje
ogródek po remoncie bez czynszu - 603
126 622

ODSTĄPIĘ kawalerkę - w TBS - 662
209 428

MIESZKANIE własnościowe 2 pokoje 54 m2, odrębna własność na Zabobrzu
bez pośredników - 509 362 908
MYSŁAKOWICE dom - w stanie surowym zadaszonym, 122 m2 z garażem
wolno stojącym na działce 1300 m2 z
pięknym widokiem na góry. Cena 248000
zł N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552

OKAZJA 65 000 zł. - budynek gospodarczy, z możliwością przekształcenia
na cele mieszkalne, na działce 529 m2,
w Jeżowie Sudeckim. NŻ Lic. 8032 - 667
219 752

NOWE lokale użytkowe - na obrzeżach
ścisłego centrum, powierzchnia od 15
m2 do 144 m2, parter z wejściem z
ulicy. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335

PARK Sudecki - trzypokojowe mieszkanie w stanie deweloperskim, lic. 5524
- 662 112 344

NOWE mieszkania - dla wymagających,
przy powstających Termach Cieplickich
obok Biedronki „Pod Koroną” ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany,
ogródki, balkony, parki, 7 okien w
mieszkaniu! - 782 566 823 info@dompol.com

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

PILNA sprzedaż domu w Komarnie
- działka ok. 5000 m2, dom w pełni
wyposażony - 790 683 088
POD Łysą Górą w Dziwiszowie - 8300
m2 pod parking, gastronomie itp. - 695
981 315
POŁOWA domu - pierwsze piętro, 125
m2 powierzchnia mieszkalna + strych,
piwnica, garaż, pomieszczenie gosp.
Działka 400 m2. 12 km od Jeleniej Góry,
MZK, remont w 2003 rok - 180 tys. zł. 502 245 444
PRZY Wrocławskiej dom - do remontu na
działce 3620 m2 - 695 981 315
SŁONECZNE i ciepłe - mieszkanie na
pierwszym piętrze 92 m2 po kapitalnym
remoncie z balkonem i ogrodem, w
okolicy Małej Poczty N. Ż.Lic. 8032 509 156 552
SOLIDNY dom - w Jeleniej Górze niedrogo - 507 055 422
SPRZEDAM lub wynajmę - budynek
usługowy biurowy hala 100 m biura 100
m - 694 258 713

SZKLARSKA Poręba działki 1000 m2 widok na panoramę - 793 999 905

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

JELENIA GÓRA
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

PARK Sudecki 76 m2 - trzypokojowe
mieszkanie w stanie deweloperskim, lic.
5524 - 662 112 344

SPRZEDAM lub zamienię - mieszkanie
72 m2 na małe z dopłatą - 669 569 669
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OKAZJA 30 zł/m2 - 1500 m2 za 45000
zł. działka położona zaledwie 8 km od
Jeleniej Góry, lic.5524 - 503 111 466

075 75 35 835
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i l  w  h{ u l ê ê ê  h t h~ p h u p l ê ê ê {h  p

TANIE mieszkanie – 3 pokojowe o
powierzchni 69,20 m2 na wysokim parterze, Zabobrze, budynek IV-piętrowy,
rozkładowe, bardzo dobra lokalizacja,
cena do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - bardzo słoneczne,
2-pokojowe o powierzchni 48 m2, środkowe, balkon od południa, czynsz niewysoki, atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 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. lic.
2400 - 669 620 071
TRZYPOKOJOWE Kiepury - mieszkanie
na drugim piętrze, niski czynsz, 63 m2,
lic. 5524 - 662 112 344
TYLKO 2570 zł za 1m2 - mieszkanie,
1 4 2 m2 , a tra kcy j n a ce n a , ś w i e tn a
lokalizacja, tylko u nas sprawdzone
nieruchomości. Euro-Dom - lic. 4566 695 384 914

PRENUMERATA

W Dziwiszowie 6000 m2 - 695 981 315

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!
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WZG. Kościuszki 68 m2 - 2 pokoje, duża
kuchnia z jadalnią, łazienka z natryskiem
i hydromasażem. Mieszkanie znajduje
się w sercu Parku Wzgórze Kościuszki,
prześliczne, spokojne miejsce lic. 10721
- 513 060 568
ZABOBRZE - 2-pokojowe mieszkanie
na II piętrze, polecam NM5877 - 500
122 447
ZABOBRZE - mieszkanie 2-pokojowe
na IV piętrze 36 m2 NM5877 - 500
122 447

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
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
POKÓJ parze pracującej lub 1 osobie
- używalność kuchni i łazienki - 075
64 27 017
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 w domu jednorodzinnym - 075
75 215 95, 695 605 043
KAWALERKA w domu willowym - niezależne wejście i wjazd - dla mężczyzny - 75 75 21 589
1 kwietnia - 2 Pokojowe - mieszkanie po
remoncie. Częściowo umeblowane na ul.
Różyckiego, chętnie starszemu panu lub
małżeństwo bez dzieci 900 zł. - media
- 507 436 881
130 m2 parter - Dorota Banaszak, nr
lic 10171 Do wynajęcia powierzchnia
usługowo- biurowa. - 508 240 826
2 pokojowe - wysoki parter, 800 zł. - 790
683 088
2 pokojowe mieszkanie - ul. Kadetów
Jelenia Góra, nowe, przestronne, duża
wyposażona kuchnia, 980 zł + opłaty 607 785 776
500 zł. Łomnica - dwa pokoje w domku
jednorodzinnym na górze dla jednej
osoby lub pary - kuchnia z jadalnią
wspólna - 792 876 442
90 m2 cena 400 zł - 508 127 007
APARTAMENT w centrum - Atrakcyjne
mieszkania w centrum Jeleniej Góry
umeblowane i wyposażone. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 508 308
BAR, pizzeria - lub restauracja w lokalu
z kominkiem, atrakcyjne miejsce, osoba
odp. zaw. D.Banaszak lic.10171, więcej
info. Andrzej Pabich - 508 240 827
CENTRUM nowe - kawalerka w centrum
w nowym budownictwie 800 zł. + liczniki
ABN Nieruchomości Stępień Licencja
10171 - 514 600 101

Już od teraz
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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
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CIEPLICE - do wynajęcia dla 2 osób
mieszkanie na parterze po remoncie
NM 5877 - 500 122 447

MIESZKANIA do wynajęcia - 2 i 3 pokojowe w centrum Jeleniej Góry. Ceny od
950 - 1100 zł. - 660 419 144

DLA firmy - dom nowy komfortowy umeblowany i wyposażony, blisko centrum
N.Ż.8032 - 509 156 552

MIESZKANIA w Sobieszowie - lub
Cieplicach - 886 429 837

DLA pracowników firm - pół domu w
Dziwiszowie, możliwe obiady, łatwy
dojazd, osoba odp. zaw. D. Banaszak
lic.10171, więcej info. Andrzej Pabich
- 508 240 827
DUŻY garaż / boks garażowy - z brama
automatyczną na pilota na ulicy Sygietyńskiego (Zabobrze) - 728 862 201
DUŻY pokój - z osobnym wejściem, tarasem, kuchnia i łazienką w Cieplicach,
cena 550 PLN - 604 054 348
HALE produkcyjne - magazynowe oraz
umeblowane pomieszczenia biurowe 604 988 292
KARPACZ 2 pokojowe - 800 zł + liczniki
ABN Nieruchomości Stępień Licencja
10171 - 514 600 101
KAWALERKA do wynajęcia - w centrum
Jeleniej Góry. Dla studentów.900 zł. w
tym media i Internet - 888 014 922

MIESZKANIE - dwupokojowe kuchnia
łazienka c.o + balkon. - 609 637 845
MIESZKANIE - na Zabobrzu. dwupokojowe słoneczne. 1000 + liczniki i kaucja
- 667 657 025
MIESZKANIE - Wojcieszyce 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, teren zielony 7
km, centrum 900 zł bez dopłat - 692
347 761
MIESZKANIE 2 pokojowe - (bez mebli)
umeblowany aneks kuchenny, łazienka.
Jelenia Góra Zabobrze 3 - 691 189
242
MIESZKANIE 2 pokojowe - na ul.
Różyckiego od zaraz, umeblowane
częściowo, przytulne z balkonem - 900
zł. - 507 747 888
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kadetów, nowe, zadbane, spokojna okolica
980 + liczniki - 607 785 776

KAWALERKA na Kiepury - 21 m2 na
parterze, ładnie urządzona. 800 zł.
z czynszem i kablówka. Wolna od 1
kwietnia - 664 477 800

MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Karłowicza, umeblowane, 3 piętro, słoneczne z balkonem, 920 zł. (w tym
czynsz) plus liczniki, plus kaucja - 668
738 618

KAWALERKA ul Złotnicza - 38 m2,
umeblowana kuchnia, 1000 zł plus
media plus kaucja licencja 5124 - 601
551 213

MIESZKANIE 2 pokojowe - w okolicy
Małej Poczty ul. Wolności. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie umeblowane
850 zł. + rachunki - 888 269 797

KAWALERKA w centrum - Wynajmę
kawalerkę 28m2 za 850zł. Centrum
Jeleniej Góry. Świeżo wyremontowana,
z aneksem kuchennym. - 696 515 205

MIESZKANIE dwa pokoje - cieplice
blisko wałów o podwyższonym standardzie lodówka, pralka, zmywarka
1000 zł.+ opłaty. Dzwonić po godz.
18 - 602 207 156

KAWALERKA z balkonem - 28 m2,
umeblowana, ul. Działkowicza, wolna
od 1.04, 700 zł. + liczniki + kaucja 697 855 670
LOKAL 20 m2 centrum - lokal w centrum
z witryna i zapleczem 2000 zł. ABN
Nieruchomości Stępień Lic. 10171 514 600 101
LOKAL 30 m2 - centrum, witryna, parter.
Wyszyńskiego (Obok CYFRY+) 2300
netto - 888 221 321
LOKAL biurowy 22 m2 - centrum,
1-wsze piętro, niski czynsz, WC, poczekalnia do wspólnego użytku - 510
243 264
LOKAL handlowy - w centrum Kowar na
deptaku - powierzchnia 43 m2 z dwiema
dużymi witrynami - 721 026 564
LOKAL przy siłowni - pod działalność
gospodarczą związana ze zdrowiem
lub urodą np. solarium, fryzjer lub inną
Siłownia Body-Gym Cieplice - 691
186 192
LOKAL użytkowy - przy ulicy 1-go Maja
50 m2 z witryną i osobnym wejściem na
parterze. Cena 1500 zł. N.ŻLic. 8032 509 156 552
LOKAL użytkowy - przy ulicy 1-go
Maja 50m2 na parterze, po kapitalnym
remoncie z witryną osobnym wejściem i
miejscem parkingowym. - 509 156 552
MAGAZYN 90 m2 - 400 zł. - 508 127
007
MAM do wynajęcia - mieszkanie z
warsztatem - 694 258 713

MIESZKANIE dwupokojowe - Centrum
Jeleniej Góry, dwa pokoje przedpokój,
aneks kuchenny, łazienka! 950 zł z
czynszem! - 696 515 205
MIESZKANIE w centrum - mieszkanie dwupoziomowe, 3 pokoje, aneks
kuchenny, łazienka - za jedyne 1000 zł.
Świeżo po remoncie - 696 515 205
MIESZKANIE w Podgórzynie - 2
pokojowe, łazienka, aneks kuchenny,
teren zielony parking blisko sklepy
i przystanek - 800 zł + liczniki - od
zaraz. - 606 457 745
NA warsztat, magazyn itp. - obiekt do
remontu/przystosowania wg. potrzeb
+ duży plac w centrum Jeleniej Góry pośrednikom dziękuję - 691 800 131
NOWE lokale biurowe - od 10 do 50
m2. Ciekawa lokalizacja. ABN Stępień
Nieruchomości. Nr lic. 10171 - 508
240 825
NOWE m i eszkani a - na Zabobrzu
dwupokojowe na pierwszym piętrze
z balkonem N. Ż. Lic. 8032 - 509
156 552
NOWE powierzchnie sklepowe - 60 i
90 m2. Duże witryny i miejsca parkingowe do użytkowania. ABN Stępień
Nieruchomości. Nr lic. 10171 - 508
240 825
OD zaraz - mieszkanie - 2 pokojowe na
ul: Bacewicz, umeblowane, słoneczne
i ciche z miejscem parkingowym 950
zł. l plus liczniki, bez kaucji - 724
740 658

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

OD zaraz ładne mieszkanie - umeblowane 2 pokojowe 58 m2 z miejscem
parkingowym na ul. Bacewicz 950 zł. +
liczniki - bez kaucji - 724 740 658
PENSJONAT w Karpaczu - 4000 zł.
plus opłaty. Szczegóły telefonicznie.
ABN Stępień Nieruchomości. Nr lic.
10171 - 508 240 825
PIĘKNY dom w Sosnówce - w pełni
wyposażony, piękne widoki na góry i
zalew. ABN Stępień Nieruchomości. Nr
lic. 10171 - 508 240 825
PL. Ratuszowy - 650 zł. - luksusowy
apartament 1-pokojowy z widokiem na
ratusz, 1 piętro, umeblowany, 650 zł. +
czynsz 130 zł. + media, kaucja 1.500
zł.- 502 377 461
POKÓJ z Internetem - dla studentki
od 01.04.2010 - ul. Mickiewicza - 506
274 182
POMIESZCZENIA biurowe - umeblowane - oraz hale produkcyjne magazynowe - 604 988 292
POSZUKUJĘ miłej - starszej Pani do
opieki nad mieszkaniem. W zamian
oferuje pokój wraz z wyżywieniem. 607 328 088
POSZUKUJĘ współlokatora(ki) - od
kwietnia do wolnego pokoju - Cieplice,
mieszkanie 2-pokojowe w bloku, IV p.
Częściowo umeblowane - 502 586 448
SŁONECZNA kawalerka - wynajmę
M1 w centrum. Bardzo atrakcyjne,
niskie koszta, od zaraz! lic. 5524 - 503
111 466
SŁONECZNE ładne - mieszkanie nowe
na Zabobrzu II na pierwszym piętrze z
balkonem od zaraz N.Ż Lic 8032. - 509
156 552
TANIE noclegi dla firm - 15 miejsc
noclegowych 7 km od Świeradowa 509 061 763
UMEBLOWANA kawalerka - w Staniszowie ok. 20 m2 + garaż dla jednej
osoby - 508 148 773
UMEBLOWANE, po remoncie - 2 pokojowe, powierzchnia 54 m2, II piętro, w
cenę wliczona ciepła woda i c.o. Cena
1100 zł/m-c Os. odp. zawodowo R.
Żukowski lic. 7867 więcej info. Karolina
Przybyło - 514 600 107
W centrum dwupokojowe - mieszkanie
po kapitalnym remoncie, umeblowane,
od już - N.Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
W Karpaczu - mieszkania 2,3 pokojowe
w samym centrum - 800 zł + liczniki
ABN Nieruchomości Stępień Licencja
10171 - 514 600 101
W pełni wyposażone mieszkanie - na
oś. Park Sudecki, 38 m2, parter, balkon,
1000 + czynsz - 794 366 697
WYDZIERŻAWIĘ lokal handlowo usługowy - o powierzchni 20 m2 w centrum
Jeleniej Góry koło Kościoła Garnizonowego. Parter, duża witryna, ustawny
- 509 623 832
WYNAJMĘ 2 pokojowe - na ul. Kiepury,
balkon, Internet, częściowo umeblowane. 850 zł. + media - 662 583 668
WYNAJMĘ dom w Piechowicach salon, 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki,
pralnia. Najchętniej firmie - 605 959
510

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
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.

7316

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
3-POKOJOWEGO umeblowanego mieszkania bliżej centrum lub w centrum
Jeleniej Góry do 900 zł. plus rachunki
- 660 708 943
MIESZKANIE - Łomnica, Mysłakowice
lub okolice - 796 100 202
PILNIE szukam - mieszkania trzypokojowego do wynajęcia w Parku Sudeckim,
Od zaraz L:5524 - 500 089 111
SZUKAM pokoju - najchętniej w pobliżu
centrum Jeleniej Góry - 660 264 456
SZUKAM lokalu do 40 m2 - w Karpaczu
- parter, najlepiej przy głównym ciągu
pieszych. ABN Stępień Nieruchomości.
Nr lic. 10171 - 508 240 825
SZUKAM lokalu do wynajęcia - na biuro
w centrum Karpacza - 600 065 567
SZUKAM lokalu gastronomicznego Jelenia Góra, Karpacz lub Szklarska
Poręba. Pilne! ABN Stępień Nieruchomości. Nr lic. 10171 - 508 240 825
SZUKAM mieszkania - w Kamiennej
Górze - 607 327 135
SZUKAM pokoju jednoosobowego - w
okolicach ul. Górna max 20 min. drogi
od tej ulicy. Cena wynajmu max 350 zł.
z rachunkami łącznie. Mam 22 lata - 725
784 514
WYNAJMIEMY 2 pokoje - na Zabobrzu1. Nieruchomości City. L.5908 - 723
143 566

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE kwaterunkowe 89,10 m
2 - centrum na 2 mniejsze - 796 629
452 - 75 64 34 613
DOM wiejski 100 m2 po generalnym remoncie zamienię na duże
mieszkanie w mieście - Mojesz koło
Lwówka ŚL. 661 059 918 lub SMS - lub
sprzedam
2 pokojowe 49 m2 - masz mieszkanie 3
pokojowe. Jesteś zadłużony, grozi ci eksmisja. Zamień je na ładne 2 pokojowe 49
m2 + splata zadłużenia - 791 023 393
3 pokojowe 1 piętro - 74 m2 kamienica w
Jeleniej Górze na 2 pokojowe z dopłatą
w opcji garaż - 513 415 327
69 m2 - 3 pokoje - w Jeleniej Górze
zamienię na mniejsze 2 pokoje z dopłatą
- 510 042 734
KAWALERKĘ własnościową - na Zabobrzu, 26 m2 parter na 2 pokoje własnościowe z balkonem. Bez pośredników
- 795 762 944
WŁASNOŚCIOWE mieszkanie - na
mniejsze - pośrednikom dziękuję - 791
961 112

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
24 latek dobrze obdarzony - dla pań i
panów w każdym wieku za free - odezwij
się - 506 356 695
3 urocze i młode dziewczyny - dla Ciebie.
Każda z nas jest wyjątkowa. Zapraszamy
prywatnie. Od 10 do 21. - 795 849 422
ATRAKCYJNA i młoda brunetka - gorąco
zaprasza Panów do swojego mieszkania.
Jeżeli szukasz miłego towarzystwa to
zapraszam. Jestem dostępna od 10.00
do 20.00 - 794 153 269
DLA pań - super masaż, relaks również
bez seksu, tanio, tego nie znacie, SMS,
oddzwonię - 509 697 579
DOJRZAŁA Pani dojedzie - Dojrzała
Pani dojedzie - 600 120 914
KILKU biznesmenów szuka - atrakcyjnych kobiet w celu towarzyskim i nie
tylko - 607 278 606
MASZ ochotę na coś nowego? - Mąż
niema czasu? Dzwoń, pisz, a spełnię
Twoje pragnienia - tylko panie - 791
145 470
MŁODA 19 latka - zaprosi do siebie 782 535 408
MŁODA, ładna blondyneczka - zaprosi
lub dojedzie - 516 462 062
MŁODA, ładna brunetka - dla miłych
panów 24h 20 latka - 883 480 531
MŁODA, śliczna, blond - modelka Barbie. Zaprosi. Dyskrecja 100 procent
- 695 872 252
MŁODE, zgrabne, umiejętne - zaproszą
i dojada 24h - 883 485 770
MŁODY, wysoki, przystojny pozna zasponsoruję atrakcyjną, szczupłą
uczennice liceum lub studentkę - mail
luciano81@interia.pl - 691 636 249
PAN dla panów - Pan dla panów - 696
512 416
PAN dla pań - gwarancja milej fajnej
zabawy. Chcesz się zabawić zadzwoń
lub smsuj - 791 145 470
POZNAM dziewczynę - kawaler - wyższe
wykształcenie, 178 cm wzrostu - 794
417 789
POZNAM panie, dziewczyny - popiszę
SMS mogę dołączyć do pary, ja miły, bez
doświadczeń z okolic JG - 663 227 429
SZUKAM dziewczyny - do towarzystwa
- 502 359 263

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
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 to 179tyś.
Kontakt 0505 074 854
Położony w malowniczej miejscowości ,wiosce
oddalonej 20km od Jeleniej Góry poniemiecki
dom, o powierzchni całkowitej 100m2 Dom
jednokondygnacyjny obejmujacy parter gdzie
znajdują sie kotłownia, ganek, duży pokój,kuchnia oraz łazienka i korytarz.Na piętrze znajdują
się dwa pokoje korytarz oraz pomieszczenia
poddaszowe.Trzecia kondygnacja to strych.Dom
pokryty jest dachówką okna stare drewniane, na
podłogach kaﬂe na ścianach tynki.Ogrzewanie
piecem na opał stały woda ze studni ,gaz z butli
kanalizacji brak własne szambo.Budynek jest
niepodpiwniczony i znajduje się na działce 2300m2 pod samym lasem do budynku
przynależy budynek gospodarczy o powierzchni 20m2.Dom bardzo urokliwy nieduży,ładnie położony wymaga kapitalnego remontu.Cena 250tyś.
Kontakt 509 156 552.
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.
Mieszkanie w centrum miasta , opodal Bramy
Wojanowskiej na II piętrze , doskonale nadające
się na biura lub kancelarię. Mieszkanie o pow.c.
85,80m2 , składające się z trzech pokoi , kuchni
,łazienki , i przedpokoju do mieszkania przynależy duża piwnica.W mieszkaniu są wymienione
okna za wyjątkiem jednego pokoju ( dwóch
okien). Wymienione są wszystkie instalacje.
Ogrzewanie jest piecowe i c.o gaz. Wysokość
pomieszczeń ok.3m . Koszty utrzymania to 155zł
w tym jest f.r i koszty eksploatacji.Serdecznie
polecam Anna Roziel . Cena 270 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z tzw. duszą po kapitalnym remoncie do odświeżenia, z wymianą
wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej.W pokojach są stare , piękne piece , które
funkcjonują , na suﬁtach jest odrestaurowana
sztukateria, pokoje mogą być przechodne jak
również rozkładowe , w jednym z pokoi jest
wyjście na balkon. Stolarka okienna i drzwiowa
-drewniana. Mieszkanie jest ogrzewane kominkiem z rozprowadzeniem lub piecami , obecnie
jest zezwolenie na zrobienie c.o. - gazowego . Niski koszty utrzymania.Do mieszkania
przynależy piwnica i strych. Cena 280 000 zł. Kontakt
Dom z 2000 roku z idywidualnym projektem parter z poddaszem użytkowym ( obecnie poddasze
nie jest zagospodarowane ), pow. mieszkalna
120m2. Na parterze znajduje się kuchnia ze spiżarką, łazienka z kabiną prysznicową dla gości,
salon z kominkiem ,holl, duży pokój łazienkowy
z wanną, dwie garderoby, sypialnia i gabinet. Z
salonu oraz sypialni są wyjścia na taras.W prawej
części budynku znajduje sie garaż o pow 35m2,
oraz ciekawie zaprojektowana winiarnia. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana wysokiej klasy, na podłogach deski, panele oraz kaﬂe.
Na ścianach tynki i tapety. Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym Veilant tylko w
pokoju łazienkowym ogrzewanie jest podłogowe ‘ wyposażenie armatury łazienkowej i
przyborów z najwyższej półki na ścianach znajduje się pięknie położona mozaika oraz
bardzo ładna wanna .Woda z wodociągówi, kanalizacja miejska. Dach pokryty jest
dachówką -karpiówką, ceramiczną wysokiej jakości, kładziona metodą koronkową.
Wnętrze domu urządzone z wielkim smakiem oraz klimat domu jest niepowtarzalny.
Sama bryła budynku jest bardzo ciekawie zaprojektowana i pieczołowicie zrealizowana
robi imponujące wrażenie.Działka jest również ciekawie zagospodarowana i ogrodzona, podwórze wyłożone kostką granitową,brama na pilota. Doskonała lokalizacja cisza
spokój dużo zieleni a przy tym blisko miasta. Gorąco polecam Anna Roziel tel. .

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

SZUKAM pani, pary - w celu miłych
zabaw - wszystko do uzgodnienia przez
SMS - 663 227 429
WYSOKA 24 letnia brunetka - zaprosi do
swojego przytulnego mieszkania panów
po 30 stce - 794 153 270
ZASPONSORUJĘ dziewczynę - wiek i
wygląd bez znaczenia - 888 172 634

USŁUGI
BUDOWLANE
KOPARKO - ładowarki CAT - profesjonalnie, roboty ziemne - 609 789 262
CYKLINOWANIE, solidnie - montaż
podłóg, panele, cyklinowanie schodów, renowacja drzwi, malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
REMONTY mieszkań - gładzie, regipsy,
płytki, panele, malowanie, elektryka,
montaż okien i drzwi, wystawiam
faktury VAT - 792 494 528
WYKONAM prace wykończeniowe malowanie, regipsy, szpachla, tanio i
solidnie - 504 964 227
M I E S Z K A N I A , r e m o n t y, ł a z i e n k i ,
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
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
ROBOTY ziemne koparko - ładowarka
JCB 4x4 - 698 668 824
ROLETY zewnętrzne, roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139
REMONTY - tanio, szybko, fachowo.
Malowanie, szpachlowanie, regipsy,
panele, przeróbki wod.-kan., murowanie itp.. - 516 048 225

REMONTY - kompleksowo, profesjonalnie, tanio i solidnie - 698 056 197
TANIO i solidnie - remonty mieszkań
- 886 174 031
BRUKARSTWO - kostka granitowa
betonowa - 501 480 682
BRUKARSTWO - podjazdy, chodniki,
kostka betonowa, granit, wycinka drzew,
frezowanie pni, roboty ziemne - 792
668 584
BUDOWA domów - z wykończeniem
pod klucz pomoc w zakupach - 605
151 196
BUDOWA domów, elewacje - remonty,
ogrodzenia z kamienia, cegły itp. Kostka
brukowa wykonamy tanio i solidnie - 888
269 797
CATERPILLAR JCB - usługi. Bardzo
szybko i sprawnie. Duże doświadczenie
- 500 110 534
DACHY - remonty - pokrycia, konserwacja, ocieplenia, wentylacja - 602
884 480
DACHY więźby docieplenia - poddaszy
z własnym materiałem wełna o grubości
170 mm 25 zł. m2 - 516 049 356
DEKARSTWO - blacharstwo - rynny
tytan cynk, ocynk - montaż Faktury VAT
- 502 252 700
DEKARSTWO - blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy
okna, remontujemy stare dachy, stawiamy więźby i nowe pokrycia dachowe,
papa, gonty, dachówka - 693 788 140
DEKARSTWO Obróbki - rynny, spusty,
dachówki, gonty, blacha, kominy - 721
530 068

E LE K TRY C ZN E - W i e l o z a k r e s o w e
usługi elektryczne, nowe instalacje,
wymiana starych, kompleksowo. Posiadam wieloletnie doświadczenie na rynku
usług elektrycznych - 602 659 842
ELEKTRYK awarie - a-z - awarie, usterki,
naprawy modernizacje itp. Szybko, tanio
i solidnie. Pogotowie Awaryjne Złota
Rączka - 500 505 002
ELEWACJE, docieplanie budynków wykończenia wnętrz - 795 690 475
FIRMA budowlana - świadczy usługi
w zakresie: remonty dachów, obróbki
blacharskie, docieplenia, wykończenia
wnętrz, instalacje przebudowy poprawki
super ceny - 500 343 427
FIRMA dekarska - i ogólnobudowlana
- budowa domów od A do Z - 721 120
017
GŁADZIE bezpyłowe - gładzie gipsowe
na mokro system KNAUF, malowanie
natryskowe, panele, regipsy - 662
485 024
HYDRAULIK awarie - a-z - usterki
naprawy modernizacje itp. Szybko tanio
i solidnie. Pogotowie Awaryjne Złota
Rączka - 500 505 002
HYDRAULIK awarie - a-z - wymieniamy
i montujemy kotły, grzejniki bez spuszczania wody z pionu (zamrażanie rur).
Pogotowie Awaryjne Złota Rączka - 500
505 002
HYDRAULIKA od a do z - montażpieców na gaz, drewno, miał węglowy
– kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych-ogrzewania
podłogowego Podłączenia - kuchenek
- junkersów – profesjonalista. Nie złota
rączka - 603-237-605

KOPARKO - ładowarka - wszystkiego
rodzaju roboty ziemne i rozbiórkowe 513 968 392
KOPARKO ładowarka - prace ziemne,
wykopy pod fundamenty, zbieranie
humusu - 785 535 629
KOSTKA brukowa itd. - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie itp.
oraz profesjonalne doradztwo, Faktura
VAT, szybko, tanio i solidnie - 787 210
943 lub 511 545 064
MALOWANIE mieszkań - montaż paneli
ściennych i podłogowych, zrywanie
tapet, paneli Jelenia Góra Piechowice
- 665 670 345
OFERUJEMY remonty w zakresie - tynki,
gładzie, regipsy, łazienki od A - Z - instalacje hydrauliczne i elektryczne systemy
dociepleń. Ceny do negocjacji - szybkie
terminy - 506 839 257
OKNA, drzwi - montaż - panele itp.
Rozsądne ceny - 511 577 692
PANELE, malowanie, gładzie - renowacje drzwi, schodów - montaż okien, drzwi
niedrogo - 512 441 518
PODEJMĘ się remontu - tanio szybko
solidnie regipsy, malowanie, gładzie,
sufity podwieszane, układanie paneli
siennych podłogowych oraz prace brukarskie - 691 123 746
PRZYŁĄCZA szamba - oczyszczalnie
ekologiczne tanio sprawnie i fachowo
- 785 535 629

RESTAURACJA HEXA 66

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

REMONTY - przebudowy - szybko,
tanio, solidnie i czysto. Wycena gratis,
posiadamy doświadczenie gwarantujemy
jakość - 509 061 763

INSTALACJE elektryczne-remonty wymiany, naprawy, nowe. Duże doświadczenie, dobre ceny - 669 367 181

DOCIEPLENIA, elewacji - adaptacja
poddaszy. Fachowo i solidnie - 667
106 084

KOMINKI - sprzedaż i montaż - pełne
wykonawstwo - 501 259 736

REMONTY - wykończenia wnętrz - wykonujemy kompleksowe remonty - glazura
panele, tapety, malowanie, hydraulika
- 601 792 196

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

REMONTY - wykończenia, gładzie,
tynki, płytki, panele, regipsy, instalacje
wodno-kanalizacyjne, montaż drzwi
okien - 518 854 126

DROBNE usługi dekarskie - niewielkie
pokrycia wstawianie okien obróbki blacharskie - 782 846 082

27

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań
- „POLMARKUS” wszelkie usługi ogólnobudowlane - 782 129 073

DIGGER Bud - prace ziemne koparko
ładowarką JCB koparką gąsienicową 3T
wozidło ład. 3T wywrotka niwelator laserowy młot wyburzeniowy, zagęszczarka
pompa - 793 360 425

KOMINKI - obudowy - Kominki pełne
wykonawstwo - 782 846 106

29 marca 2010 r.

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

REMONTY mieszkań - malowanie gładzie regipsy panele. Inne prace remontowe - 691 936 900

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

REMONTY mieszkań - panele, gładzie,
renowacje drzwi, schodów, montaż,
okien drzwi - ceny do negocjacji - 512
441 518
REMONTY mieszkań - renowacje drzwi,
schodów, montaż drzwi, okien, panele,
gładzie, malowanie itd. - 512 441 518
ROBOTY ziemne - równanie terenu
wykopy pod fundamenty tanio sprawnie
fachowo - 785 535 629
ROBOTY ziemne, wywrotki - 15 T
utwardzanie placów, dróg, układanie
kostki - 501 313 877
RYNNY, docieplenia dachów - okna
dachowe, wentylacje, pokrycia papa,
gont, dachówka - 883 744 009

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

SOLIDNE remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, łazienki kompleksowo Tanio
i solidnie - konkurencyjne ceny - 783
203 200

JACEK

STOLARSTWO - ciesielstwo - 603
783 607

Tel. 508 082 888

TANIO Instalacje plus pomiary - wykonam instalacje elektryczne z pomiarami.
Remonty mieszkań - kompletne - 697
224 902

e-mail: marketing@jelonka.com

TYNKI maszynowo - i ekspresowo - 793
777 672

Tel. 663 663 648

USLUGI bruki granitowe, betonowe doradztwo i wykonanie - 511 324 011

e-mail: lena@jelonka.com

USŁUGI budowlane - płytki, gładzie,
panele, malowanie, prace wykończeniowe, tanio i solidnie - 509 362 908
USŁUGI budowlane - remonty mieszkań - wykończenia, szeroki asortyment,
doświadczenie doradztwo - tanio i solidnie - 609 766 620
USŁUGI budowlane-remonty - wykończenia wnętrz, wszelkie prace budowlane,
regipsy, elewacje, kafelki, doświadczenie doradztwo, tanio i solidnie - 665
733 354
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 kompleksowo wielozakresowe
prace elektryczne - 602 659 842
USŁUGI elektryczne - instalacje elektryczne nowe ,wymiana starych, kompleksowo - 602 659 842
USŁUGI glazurnicze - przebudowy
wnętrz, adaptacja pomieszczeń - 796
856 881
USŁUGI ogólnobudowlane - Darmag
wieloletnie doświadczenie naprawdę
solidnie i tanio zadzwoń i przekonaj się
sam! - 517 655 187

USŁUGI remontowe – gładzie, regipsy,
kafelki, panele, malowanie i inne prace
związane z wykończeniem wnętrz - 721
074 711
USŁUGI remontowe - płytki, regipsy,
gładzie, malowanie. Tanio solidnie - 518
854 126
WYKONUJEMY remonty oraz stawiamy
domki jedno rodzinne od a do z - 663
560 278
WYNAJEM rusztowań z transportem,
docieplanie budynków - może być z
materiałem tanio i szybko - 724 609
453
WYWÓZ gruzu odpadów - remontowych
wynajem zsypu budowlanego. Bardzo
niskie ceny - nie szukaj zadzwoń - 722
233 733
ZBUDUJEMY dom - kompleksowe usługi
budowlane, remonty mieszkań, biur,
sklepów. Budowa od podstaw - 509
565 541

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

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
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.

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

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

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

LENA

USŁUGI budowlane - kompleksowe
usługi budowlane, remonty mieszkań,
biur, sklepów... Budowa od podstaw...
- 509 565 541

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

7316

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
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
ANGIELSKI-KOREPETYCJE - gimnazjum, przygotowanie do matury, z
możliwością dojazdu do ucznia - 663
369 045
J. niemiecki - konwersacje: intensywna
praktyczna nauka j. niemieckiego z
native’m. Dobry sposób na pokonanie
bariery językowej - 506 012 201
JĘZYK angielski - pomoc w bieżącej
nauce oraz przygotowania do testów,
sprawdzianów - dla uczniów podstawówek i gimnazjów - 660 273 072
JĘZYK włoski - tanio, szybko - każdy
poziom, również konwersacje. Prosić
Michała - 530 515 510
KOREPETYCJE z matematyki - udziela
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego,
przygotowanie do matury - 697 164
349
MATEMATYKA - Kowary i okolice.
Zakres szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoły średniej. Pomogę nadrobić
zaległości. Dojazd do ucznia. Tanio i
solidnie. - 661 383 822
MATEMATYKA, chemia. - udzielę korepetycji. Cena-30 zł./h - 667 556 995
PISANIE tekstów - opowiadań itp. - 515
176 575

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
RETUSZ zdjęć - naprawa starych fotografii oraz poprawa wyglądu nowych.
Chcesz mieć perfekcyjne zdjęcia?
Zadzwoń! - 666 144 095

USŁUGI
MUZYCZNE
ZESPÓŁ muzyczny - wesela z akordeonem oraz inne imprezy okolicznościowe - 609 563 928
WESELA, imprezy, muzyka akordeonowa, różny repertuar, muzyka na
żywo + DJ. Światła, staż muzyczny,
ceny umowne - Muzyk Orkiestra - 075
75 339 21 - 692 046 727
DOŚWIADCZONY DJ - wesela, imprezy
firmowe, Karaoke! Tanio i profesjonalnie
- 509 669 437
MERKURY z Jeleniej Góry - rzetelny
4 osobowy zespól muzyczny dobrze
obsługujący każdą imprezę. Różnorodna
muzyka, tez instrumenty dęte KOLMUZ
- 609 299 524
MUZYCZNY duet - wesela, bankiety,
dancingi - 609 851 863
ZESPÓŁ „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi - bogaty repertuar świetne prowadzenie każdej imprezy
- 604 186 987

ZESPÓŁ muzyczny - na twoje wesele
- 607 832 176
ZESPÓŁ Muzyczny NewRomantic wesela, zabawy. Tanio i profesjonalnie.
Akordeon przy rożnych okolicznościach
- 607 155 787
ZESPÓŁ Ultimatum - wesela, imprezy
firmowe, karaoke. Zapraszamy na przesłuchania na żywo - 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA
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
SZUKAM pracy jako opiekunka osób
starszych - sprzątanie - 509 677 906
PODEJMĘ się opieki nad starszą
osobą - 509 677 906
OPIEKA - starsza pani 5-6 godz. dziennie - 075 75 59 522
PODEJMĘ pracę do opieki - do Niemiec
od zaraz na zmianę, co 4-6 tyg. - 697
152 439
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - pani
niepaląca - wieloletnia praktyka - 501
083 152
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - z Jeleniej
Góry, Mysłakowic, lub z Łomnicy. Mam
doświadczenie, wychowałam kilkoro
dzieci. Jestem dyspozycyjna - 796
956 639
ZAOPIEKUJE się dzieckiem - w wielu
11-24 miesiące. 5 zł na godzinę - 796
754 303

USŁUGI
RÓŻNE
BIURO Rachunkowe - KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych: rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR i inne - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT
– alakow@onet.eu lub 601 837 677
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samoc h o d ó w, w y s o k a j a k o ś ć u s ł u g ,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300, 075 75 242 66
RENOWACJA mebli i tapicerstwo.
Antyki i współczesne u klienta i w
pracowni - 504 476 123
SZUKASZ pracownika? Oferujemy
pomoc w zakresie zatrudnienia pracowników z Ukrainy w formie zatrudnienia bezpośredniego lub leasingu.
Kontakt: 601 667 090, msbiuro@
interia.pl

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
KOMINY - wkłady kominowe, wentylacje, frezowanie kominów, szlamowanie kominów - 602 528 380
GARAŻE blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39
025, 501 234 403
NAPRAWA pralek i sprzętu AGD Dariusz Simoniuk - ul: Karłowicza 25,
zakład czynny PN-PT 10-17, SB 10-13
- 075 64 21 598, 603 835 483
NAPRAWA telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 009 695

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Poprowadzę księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Książka Przychodów i Rozchodów konkurencyjne ceny – 601 837 677
Księgowość - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę firm
- 782 020 635
Renowacja antyków - stolarstwo drzwi, schody, podłogi, podbitki - 506
487 498
Opieka na domem - wyjeżdżasz?
Zaopiekuję się domem, mieszkaniem - profesjonalnie i uczciwie - 781
050 813

Po włamaniu - Zabezpieczenie mienia
po włamaniu, wymiana zamków naprawa
drzwi, wstawianie krat - wystawimy
Fakturę dla ubezpieczyciela. Pogotowie
awaryjne - 500 505 002
Pogotowie elektryczne 24 h - usługi
instalacyjne w pełnym zakresie domy
mieszkania - 791 961 112
Pogotowie komputerowe - naprawa,
modernizacja komputerów, notebooków
w domu lub firmie Klienta. Usuwanie
wirusów. Jelenia Góra i okolice - 695
299 500
Poszukuję zleceniodawców - wykonam różne zlecenia stolarskie - 509
061 763

Alarmy - telewizja przemysłowa, hotelowa - klimatyzacje - 510 261 555

SAT - wykrywanie usterek - naprawa,
montaż, informacje. Szybka pomoc 796 489 566

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

Stolarnia produkuje schody - drewniane, tanio - 512 117 698
Szybka pożyczka - gotówkowa na
oświadczenie do 20000 PLN ul Konopnickiej 14 /2 - 510 171 225

Auto do ślubu - Rover 75 srebrny
metalik - 782 307 350

Szybki kredyt gotówkowy - i konsolidacyjny dla osób z nieterminowa splata
innych kredytów - 510 171 225

Automatyka przemysłowa - Firma
Ster-Instal świadczy usługi w zakresie
napraw, remontów, konserwacji i modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych - 602 659 842

Świadectwa energetyczne - audyty
energetyczne, usługi geodezyjne, rozliczenia opłat za środowisko - tanio i
szybko - 660 408 360

Biuro Rachunkowe - zakładanie działalności, rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości, rachunkowość, PIT,
VAT, ZUS, KPiR itd. - 601 837 677

Świadectwa energetyczne - charakterystyki energetycznej dla budynków
i lokali. Tanio, szybko, profesjonalnie.
Zapraszamy! - 691 759 542

Centrum Obsługi biznesu - JEL-TAX
prowadzi obsługę firm w zakresie:
zakładania działalności, księgowości
(ryczałt, KPiR, księgi rachunkowe) - 608
037 208

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

Czyszczenie pomników już od 40
zł. - wszystkie rodzaje. Jelenia Góra i
okolice - 507 399 105

Tanie domowe jedzenie - nie drogo!
Sałatki, mięsa, krokiety, pierogi, roladki
i wiele innych potraw Naprawdę warto Polecam - 693 871 447

Elektronik - Elektryk - naprawa
RTV-AGD. Instalacje elektryczne. Urządzeń spawalniczych, MIG-MAG,TIG.
Maszyny przemysłowe, automatyka
- 605 858 742
Elektryk - wykona instalacje - elektryczne, modernizacje, pomiary, odbiory,
cały region - 500 602 762
Germanista z b. dobrym angielskim - Tłumaczenia: polski - niemiecki,
niemiecki - polski; polski - angielski,
angielski - polski; niemiecki - angielski,
angielski – niemiecki - 695 313 114
Grafik komputerowy - z doświadczeniem. Od ulotki po DTP, bannery i grafikę
w Internecie. Sprawnie i szybko - 663
957 970
Hydraulika od a do z - montażpieców na gaz, drewno, miał węglowy
– kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego Podłączenia - kuchenek
- junkersów – profesjonalista, nie złota
rączka - 603 237 605
Montaż mebli - szybko tanio i solidnie
złota rączka - 500 505 002
Odstąpimy termin wesela - 14-15
sierpnia 2010 rok w restauracji Lot w
Jeżowie Sudeckim - 602 225 822
Ogrodzenia z siatki - i nie tylko, tanio
i solidnie - 601 614 289

Tanie smaczne domowe jedzenie krokiety, roladki, sałatki mięsa pieczone
marynowane i wiele innych tanich potraw
zrobionych przez kucharza z doświadczeniem - 607 645 184
Tanio i fachowo usuwanie graffiti - i
innych zabrudzeń. Firma z doświadczeniem i autoryzacją - 510 285 151
Usługi elektryczne - Wielozakresowe
usługi elektryczne, nowe instalacje,
wymiana starych, kompleksowo. Posiadam wieloletnie doświadczenie na rynku
usług elektrycznych - 602 659 842
Wodomierze i legalizacja - Szybko
tanio i kompleksowo wymiana montaż
i przeróbki. Plombujemy i legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności.
Krótkie terminy realizacji. Jelenia Góra
Złota Rączka - 500 505 002
Wykwalifikowany technik - profesjonalista wykona prace remontowo
- naprawcze w domu, ogrodzie czy
samochodzie. Własny dojazd, całodobowo - 663 361 292
Wywiozę gruz - oraz pozostałe śmieci z
budowy i załaduję - 695 095 238
Złomowanie pojazdów 0 zł - przyjmę
samochody do kasacji odbieram własnym transportem zaświadczenia do
W.K. i ubezpieczalni - 796 913 718

Zrobię dowolne strzemiona - zbrojarskie, montaż zbrojenia trudnego
technologicznie - 691 301 867

Licencjonowane przewozy do Niemiec – obsługujemy całe Niemcy od 99
zł. do 160 zł. – miła obsługa, komfortowa jazda, auto klimatyzowane – 075
75 182 55, 607 222 369

USŁUGI
SPRZĄTANIE

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

Sprzątanie mieszkania - sprzątanie
- mieszkania i domy Szybko tanio i solidnie. Złota Rączka - 500 505 002
Czyszczenie dywanów, tapicerki
- domowej (lóżek, kanap, krzeseł) i
samochodowej, żaluzji pionowych podciśnieniowym odkurzaczem piorącym
Karcher - 607 155 751
Kompleksowe sprzątanie - mieszkań,
domów, biur, klatek schodowych. Myce
okien i żaluzji pionowych. Czyszczenie
dywanów, tapicerki domowej i samochodowej - 607 155 751
Musisz posprzątać? - Umyć okna? Chętnie to zrobię 10 zł. na godzinę za
okna 5 zł. dodatkowo - 664 286 064
Posprzątam dom - mieszkanie - 665
248 379
Pranie dywanów, wykładzin - oraz
tapicerki meblowej. Najtaniej w mieście.
Dojazd gratis - 600 224 431
Pranie dywanów, wykładzin - tapicerek
meblowych i samochodowych. Tanio,
dokładnie- profesjonalnie. Podciśnieniowo środkami i maszynami firmy
KARCHER - 601 566 508
Sprzątanie - poddaszy, podwórek,
ciecie drewna, układnie, prace ogrodowe, wywóz śmieci całodobowo - 781
878 407
Sprzątanie mieszkań, biur, klatek kamienic, poddaszy, ogrodów po zimie,
mieszkań, domków jednorodzinnych
- 512 441 518

USŁUGI
TRANSPORTOWE
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
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy
północne – 075 75 182 55, 607 222
369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice
– 075 75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk – 075 75 182 55, 607 222 369
Niemcy – przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis – 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy
południowe – 075 75 182 55, 607
222 369
Opony nowe, używane, felgi stalowe
i aluminiowe - prostowanie - 75 78
93 651
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075
75 182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369

Przeprowadzki kompleksowe kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp..
- 75 76 73 971, 516 146 075
Auto - Laweta 24h - Polska - Europa
- 505 092 579
Berlin prywatnym autem - w jedną
lub dwie strony termin do uzgodnienia
- 509 908 822
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice F-ra
VAT. Door to door - 607 763 204
Najtańsze przeprowadzki - w JG i
okolicach - Transport towarowy! tanio
i solidnie ! kraj i zagranica - 518 661
290
Posiadam 8 wolnych miejsc - na
przewóz osób do m. Salzburg. Termin
wyjazdu 27.03.2010. Proszę o kontakt
- 609 086 821
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
Przewozy na lotniska - Polska Czechy Niemcy, także indywidualne - 518
976 191
Przewozy na lotnisko - Praga (90 zł),
Wrocław (50 zł.) bus 7 osobowy - 601
750 153
Transport 1 zł. km - kraj zagranica,
miasto 50 zł. godz. bus maxi. szybko i
solidnie - 500 219 600
Transport 8t. - HDS 3 T - 507 576
765
Transport i przeprowadzki - najtaniej
i solidnie - 503 004 482
Transporter T 4 - blaszak long
podejmę współpracę z firmami na
przewoź towarów do 1000 kg. Własna
działalność - 691 466 704
Usługi transportowe - i przeprowadzki
kompleksowe 10 % taniej - 601 561
366
Zabiorę z Jeleniej do Berlina - i
z powrotem autem osobowym 3 - 4
osoby. Od poniedziałku będę jeździł
tam codziennie. Opel Astra II kombi. 725 444 126

USŁUGI
ZDROWIE URODA
N o w o o t w a r t e S o l a r i u m LU X OR
- cena za minutę 80 gr., aż do Wielkanocy. Dodatkowo masaże, tipsy w
atrakcyjnych cenach - Zapraszamy Wolności 208 /1 - 664 125 232
Agnieszka Sztorka - fryzjerstwo
- zmieniła salon fryzjerski, w którym
była na ul. Konopnickiej 17. Obecnie
zaprasza na ul. Piłsudskiego 6 (2 piętro)
- 607 490 955

W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

Relaksoterapia - zabiegi kosmetyczne 100% naturalne, dobierane indywidualnie do potrzeb, w domu klienta.
Porady - 510 460 369
Schudnij zdrowo-sportowo - bieżnia i
rower w podciśnieniu - spalanie 4 razy
szybciej niż w tradycyjnym fitness klubie.
Pozbywasz się cellulitu, a twoja skóra
zyskuje aksamitną gładkość. Pierwsza
wizyta gratis! Kiepury 57 - 504 018 881
Siłownia i fitness - Zapraszamy do
siłowni Body-Gym w Cieplicach wjazd
od ul. Sobieszowskiej- teren byłego
szpitala pn-pt 8-12 i 15-22 sob 9-15 693 009 233
Siłownia i Fitness Body-Gym - Jelenia
Góra-Cieplice, Zapraszamy Panie oraz
Panów pn-pt 8-12 i 15-22, sob 9-15 693 009 233
Strzyżenie na gorąco - Elżbieta
Staniszewska zaprasza na usługę Wellness dla włosów, odnowę biologiczną
salon METAMORFOZA Kiepury 60/4
- 603 163 561
Tipsy 35 zł. - z dojazdem 45 zł.
Przedłużanie żelem, french, bogate
zdobnictwo w stałej cenie. Wieloletnia
praktyka - 517 171 414
Tipsy 35 zł. - żel - w cenie zdobienie.
Z dojazdem + 10 zł. Szybko, ładnie,
tanio. Oferuje również regulacja brwi
- 5 zł., henna - 10 zł., manicure 20 zł.,
pedicure 30 zł. - 517 171 414
Tipsy żelowe - Profesjonalnie! Naturalny wygląd. Gwarancja 4 tygodnie.
Studio fryzur Kinga” ul. Poznańska
26a - 606 975 441

Renault 19 - rocznik 91, stan, dobry,
kolor, ciemnozielony, 1400 pojemności - benzyna, brak OC i przeglądu
- 721 030 536
Volkswagen Transporter - T2 pełnosprawny. - 694 319 978
Golf 3 - 1600 poj. 1994 rok, 230 tys.,
szary metalik, 5 drzwi, szyberdach,
ważny przegląd i OC - 600 572 161
VW Polo - 1400 cm3, benzyna, niebieski metalik, 3 drzwiowy, 1997 rok,
stan bardzo dobry - 8100 zł - 601
940 871
Passat kombi GT 2.0 - 1991 rok
produkcji, cena 3800 zł. Sprzedam lub
zamienię na Golfa 3 - 75 75 410 84
Toyota Yaris - 2003, 1.0, 3 drzwi,
czarny, ABS, centralny zamek, wspomaganie, 2 x airbag, I właściciel, z
salonu, alufelgi, zimówki, 18500 - 83
tys. przebiegu - 606 605 115

RÓŻNE
SPRZEDAM
Świnka morska długowłosa - wraz z
klatką i wyposażeniem. Proszę dzwonić
po 18 - 691 035 838
Żółw stepowy - + ogromne akwarium
oraz 2 papużki nierozłączki + klatka tanio
zależy mi na czasie i kimś, kto dobrze
zajmie się zwierzakami - 693 580 727
Tuczniki prosięta - rożnej wagi do
chowu lub pieczenia - 692 347 761
Gra Fifa 10-PC - polska wersja, nowa,
folia, okazja 70 zł. - 500 050 290

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Każde auto - gotówka od ręki - 889
829 776
Każde auto kupię – całe, rozbite,
zdekompletowane, bez przeglądu i oc,
stan obojętny - 511 209 408
Każde auto w całości - lub rozbite do
2000 zł. - 607 509 762
Kupię każde auto - całe, rozbite bez
OC i przeglądu. SMS z ceną i marką
- 665 733 378
Odkupię Twoje auto - całe i powypadkowe osobowe i dostawcze z lat
1992-2010 zawsze aktualne - 664
200 250
Powypadkowe, cale - skup - Auta
cale i uszkodzone również ‘’angliki’’ lub
bez prawa rejestracji - 510 522 968
Skup Samochodów - cale, powypadkowe - angliki, bez OC w całości na
części - 796 913 718

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 Kombi 96 rok - benzyna + gaz
- stan bardzo dobry - 662 209 428

Magister fizjoterapii - pracujący w
zawodzie, rehabilitacja domowa, poudarowa, pourazowa, masaż w zespołach
napięcia - 605 316 926

Peugeot 106 - pojemność 1,1 benzyna + gaz, 5 drzwiowy. Rok 1995.
Wa ż n e OC i p r z e g l ą d . C e n t r a l n y
zamek i szyber dach. Cena do uzgodnienia - 697 814 186

Jamnik reproduktor - długowłosy
miniaturka lub króliczy poszukiwany
- 605 209 637

Komplet alu felg „BMW” - 225/55/R17
z oponami letnim - 781 134 878

Idealna figura, masaż odchudzający
- i ujędrniający, komputerowe wyszczuplanie i modelowanie ciała, sauna,
rehabilitacja, fizjoterapia, laser, DD,
magnetoterapia. - 600 106 329
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ZA DARMO
PRZYJMĘ

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

SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz

Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 4 kwietnia 2010 a od 5 kwietniaa wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.

Przedłużanie paznokci - metoda
żelowa. Gwarancja, zabiegi parafinowe.
Zapraszam! - 501 617 713

FELGI
SPRZEDAM

KONKURS SPA
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska

Paznokcie żelowe za 40 zł. - Karpacz
Dolny - 605 913 422
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Fiat Cinquecento 704 cm3 - rok
1997 ważny przegląd i OC, komplet
kół zimowych - cena 1750 zł. - 666
054 127
Honda Civic 1,3 1987 - ważne OC
Automat 550 zł. - 668 849 408
Mercedes 124 - e 320 kombi 94 rok,
LPG wtrysk, srebrny metalik, tanio,
automat pełna elektryka do uzgodnienia - 504 201 580

Miejsce pod reklamę - przy Wrocławskiej wynajmę - 695 981 315
Siano koniczyn i traw - w kostkach
i siano kiszonka foliowana - super
jakość - 504 201 580
Spodnie i spódniczki dżinsowe - nowe
firmy Uilla - 504 230 151
Tuner Satelitarny - cyfrowy ‘’Ferguson’’ DSR-5001FTA - cena do negocjacji, bądź zamienię za telefon - 781
957 491
Wyroby z piaskowca - korytko, podstawka, pokrywa, 2 kręgi i inne - 783
217 319
Sukienka komunijna - stan bardzo
dobry - tanio lub sukienka komunijna
stan idealny z dodatkami, cena do
negocjacji - 721 775 610
Drewno kominkowe i opałowe,
suszone, pocięte, porąbane, cena 120180 zł m - 695 725 857
Kurki zielononóżki z naturalnej
hodowli 14 tygodniowe - para - 602
731 950
Sprzedam bilard - 75 76 73 208
Antyki, meble do renowacji, stare
deski sosnowe oraz czereśniowe - 506
487 498

RÓZNE
KUPIĘ
Brązowy stojak - na 1 kwiat, wysoki,
niedrogi - 607 587 157
Antyki - meble, porcelanę, obrazy,
zegary, srebro, szkło, monety, figury,
695 702 259, 075 75 42 057
Zabytkowe meble do renowacji - 075
76 210 36
S ta r e m e b l e , o b r a z y, w s z e l k i e
bibeloty wyprodukowane do 1945
roku - 506 487 498

OD GÓRY DO DO£U

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ
FOT. ARCHIWUM TEJO
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Jeden z budynków symboli Jeleniej Góry – gmach I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ulicy Kochanowskiego 18 – powoli „przygotowuje się” do obchodów stulecia istnienia. Przed wiekiem już trwała bowiem budowa tego monumentalnego,
neobarokowego obiektu zaprojektowanego przez Richarda Kuehnmanna, miejskiego radcę budowlanego jako część większego założenia architektonicznego. Wyższą Szkołę Realną i Gimnazjum dla Chłopców otwarto w roku 1913. W ramach jubileuszu zostanie wydana,
między innymi, księga wspomnień absolwentów różnych roczników, także tych, którzy ukończyli tę placówkę przed 1945 rokiem. Być może także uda się odświeżyć bodaj nigdy nie remontowaną elewację jeleniogórskiego „Żeroma”.
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Fot. Konrad Przezdzięk

„Ruskie”? Ze smakiem!
dzynarodowego Dnia Teatru stało się,
że na scenie w JCK występują młodzi
ludzie – powiedział na wstępie piątkowej premiery „Ruskich” ich realizator
Łukasz Duda. Rok temu widzowie
mieli okazję zobaczyć „Naszą klasę”
na motywach powiastek o Mikołajku
Sempé Gosciny’ego. STA-ART. nie zaniechał francuskich inspiracji i sięgnął
po uniwersalną postać Małego Księcia,
owoc wyobraźni cenionego pisarza
Antoine’a de Saint Exupéry, prezentując
drugi odcinek pamiętanego sprzed roku
spektaklu.
Dość swobodna adaptacja tekstu
(jest on raczej przedmiotem etiudy niż
budowaniem fabuły), z którego realizator tworzy przepiękne malarsko sceny,
to okazja dla wszystkich, aby pokazać
teatr pełen ekspresji i żywiołu.
Ł. Duda przemyca wiele współczesnych wątków znanych z
młodzieżowego języka nie
tracąc przy tym nic z uniwersalnego przekazu „Małego
Księcia”.
Same sceny
podzielone są

STA-ART. podczas piątkowej premiery „Ruskich” dał z siebie wszystko.

Pokaźna grupa urokliwych niewiast i utworzyło grupę STA-ART, w której mło- uczą się rzemiosła, ale także poznają
czterech panów w wieku gimnazjalnym dzi aktorzy nabierają scenicznej ogłady, środki artystycznej ekspresji. Wszystko
pod opiekuńczym okiem Łukasza Dudy,
który – co prawda znany jest z wyciZaskoczona
skania młodzieży niczym cytryny – ale
Sztukę oglądała Alina Obidniak, długoletnia dyrektorka Teatru im. Norwida. Wyszła pełna jak nikt inny w naszym mieście potrafi
podziwu, który zaczął się już, kiedy wchodziła na widownię. – Nie sądziłam, że teatr może stworzyć ze swoimi podopiecznymi wydarzenia wielkie.
jeszcze przyciągnąć tylu młodych ludzi – powiedziała uznana reżyserka.
– Niepisaną tradyc ją Mię-

Fot. Konrad Przezdzięk

Kto sądzi, że młodzi jeleniogórzanie są niechętni sztuce, z pewnością zmieni zdanie po
piątkowym wieczorze w sali Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Dzięki charyzmie Łukasza
Dudy i entuzjazmowi gimnazjalistów niemal pełna widownia oklaskiwała przedstawienie
„Ruskie” w wykonaniu grupy STA–ART.

na rozmaite „kadry”, w których coś
się dzieje. Żaden aktor nie pozostaje
bezczynny. Motywem wiodącym jest
wyrabianie ciasta na tytułowe… ruskie.
To niejako symbol zabawy, teatralnej
kuchni, w której ulepić można praktycznie wszystko, zwłaszcza jeśli się ma
bogactwo wyobraźni.
Siłą „rodzynek” Wojtek Sałaputa, Łukasz Szybałdin i Przemysław Kowalski
grają w tej sztuce pierwsze skrzypce z
koncertmistrzem Jakubem Mieszałą na
czele. Ale każda postać sceniczna z orkiestry niewiast ma tu swoje „pięć” minut.
Rytmiczna narracja ani na chwilę nie
spowalnia rytmu przedstawienia, na
którym nie sposób się nudzić.
Łukasz Duda i jego pomysły na
teatr z młodymi entuzjastami sceny, to
jeleniogórski fenomen, o który trzeba
dbać jak o chimeryczną różę. W czasach,
kiedy wielu sztuka odpycha i sama przez
to spychana jest na margines, dzięki
takim wydarzeniom, jak to dzisiejsze,
następuje swego rodzaju cud. I nie jest
to sen, tylko rzeczywistość.

Konrad Przezdzięk

Basia Napora z Jakubem Mieszałą.

Nowoczesne sposoby na naukę języka

Wystąpili:
Jakub Mieszała, Wojciech Sałaputa, Łukasz
Szybałdin, Jagoda Klimsiak, Dominika Musiał, Klaudia Rubin, Przemysław Kowalski,
Karolina Więcek, Martyna Gofryk, Ewa
Polan, Aleksandra Kosno, Katarzyna Latto,
Karolina Sztur, Aleksandra Furtak, Anna Burzyńska, Barbara Napora, Malwina Stochaj,
Natalia Świerad, Alicja Biskupska.

Fot. Angela

PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE II

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

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

KUPON

rozmowie z lektorem, a także poznawać gramatykę.

PLEBISCYTOWY

Jak się zgłosić

Przyjazne

Warunkiem wzięcia udziału jest
przysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony www.blizejeuropy.pl. W tym tygodniu naszych
na adres E-mail: k.leszak@sita.pl tel. czytelników do głosowania
na ich placówkę zachęca
0509-416-216 lub 75 610 63 62.

setka maluchów z czterech
gr up z Niepublicznego
Przedszkola Kacperek w
Jeleniej Górze z ulicy Różyckiego.

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

Biznes Raport
Redaktor Naczelny

Nad ich bezpieczeństwem czuwa ośmiu pedagogów, kadra
profesjonalna i wykształcona w
wielu dziedzinach. Dyrektorem
placówki jest Grażyna Kołodziejczyk-Frankowska. Maluchy poza
poznawaniem programu nauczania, uczą sie samodzielności, kreatywności. Mają też zapewniony
bezpieczny, ekologiczny sprzęt

przedszkole to:

oraz posiłki, w tym codzienną
porcję owoców.
„Kacperek” działa od 1971 roku.
Sześć lat temu został przekształcony w przedszkole niepubliczne.
Jest to kolorowe i ciepłe miejsce, w
którym podopieczni poza zajęciami programowymi mają bogatą
ofertę ciekawych i radosnych
możliwości rozwoju. Kacperek zajął również I miejsce w konkursie
„Bezpieczne Przedszkole”, za co
otrzymał certyfikat. Ponadto co
roku prowadzone są tu zabawy
karnawałowe, które odbywają
poza placówką, oraz wiele innych
atrakcji.

Angela

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

