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NA TOPIE
Bolesław Osipik
cyklista

Halina Kot
starszy wizytator

Ambasador rowerowy Jeleniej Góry – jak nazywają rowerzystę mieszkańcy miasta – zaliczył już trzysta tysięcy kilometrów
na dwóch kółkach. Świętowanie tego wydarzenia miało miejsce w miniony piątek. Bolesława Osipika uhonorował
prezydent Marek Obrębalski. Sam cyklista wspomniał,
że tyle kilometrów nakręcił, od kiedy mierzy przebyte dystanse, czyli od czwartej klasy podstawowej.
Zważywszy, że kolarzowi stuknęła sześćdziesiątka,
przebyte przez niego odległości w Polsce i kilku
krajach Europy, w tym w Grecji, są imponujące.
B. Osipik – oprócz wytrwałości w kręceniu – jest
także mistrzem autoprezentacji, a skuteczności
w promowaniu własnego wizerunku powinni
mu pozazdrościć niektórzy politycy.

Fot. Konrad Przezdzięk

PLUS TYGODNIA

(tejo)

Halina Kot z jeleniogórskiej delegatury Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty otrzymała prestiżową
Nagrodę im. Marii Weryho–Radziwiłłowicz. Nagroda
ustanowiona jest i przyznawana przez miesięcznik
„BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – wychowanie i edukacja”.
Trafia do osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wczesnej edukacji małego dziecka.
Halina Kot znana jest z wielu zasług dla środowiska
oświaty jeleniogórskiej. Ceni się ją za fachowość,
kompetencje, lecz także za pełną przyjaźni i
zrozumienia postawę wobec nauczycieli oraz
wychowanków. Uroczyste uhonorowanie
Nagrodą im. Marii Weryho–Radziwiłłowicz
odbędzie się podczas 5. Ogólnopolskiego
Forum Edukacyjnego, 14 kwietnia w Auli
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy!

(tejo)

– str. 4
Bądźmy razem
– str. 4
Polska w bólu
– str. 5
Sześćdziesiątka „siódemki”
– str. 6
Lato hitów
– str. 7
W łapach kanara
– str. 8
Porcja rozmaitości
– str. 9
Poczet aktorów: Krystyna
Dmochowska
– str. 10
Zapowiedzi imprez
– str. 11

Pięciu autorów i pięć różnych wizji fotograficznych składają
przez Kapitułę
się na ostatnią z cyklu trzech ekspozycji upamiętniających t e g o s t owa 15–lecie reaktywacji Fotoklubu Rzeczpospolitej.
rzyszenia.
W miniony piątek w galerii „Przestrzeń” w Bibliotece Kolegium Karkonoskiego, otwarto wystawę pod
prostym tytułem „Fotografia”. Swoimi pracami pochwalili się: Tadeusz
Biłozor, Teodor Gutaj, Janusz Pytel,
Jacek Szczerbaniewicz oraz Jerzy Wiklendt. Każdy z autorów kilku zdjęć,
które można obejrzeć przy okazji
wizyty w bibliotece KK, przedstawił
odmienny styl fotografowania.
Od folderowego piktorializmu
Janusza Pytela, poprzez
uwielbienie pejzażu w

niepowtarzalnych chwilach poranka, przymrozku, czy wieczoru
u Tadeusza Biłozora, fascynacją
sakraliami Teodora Gutaja, klasyczną czarno-białą technikę Jerzego
Wiklendta, aż po wykoncypowane
prace inspirowane surrealizmem
Jacka Szczerbaniewicza.
Autorzy, których przywitała w
progach galerii jej gospodyni Janina
Peikert, są członkami rzeczywistymi
Fotoklubu RP z tytułem „artysta
fotograf”
n a d a ny m
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Kilka godzin trwała piątkowa
akcja gaśnicza strażaków, którzy
opanowywali pożar łąk i nieużytków
w rejonie ulicy Orkana na przedmieściach Jeleniej Góry. Ogień zagrażał

Organizacja o
tradycjach sięgających 1918
roku została
reakt ywowana 15 lat
temu.

(tejo)

Jacek Szczerbaniewicz, Janusz
Pytel, Tadeusz Biłozor i Jerzy
Wiklendt.

Triada na jubileusz
Wystawa to ostatni z trzech akcentów obchodów 15-lecia reaktywacji Fotoklubu RP. Po
wernisażu ekspozycji w Galerii JTF (1 kwietnia), 8 kwietnia w Osiedlowym Domu Kultury
otwarto wystawę „Fotograficzne pasje”. Wzięli w niej udział
członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Andrzej Pytliński, członek kapituły Fotoklubu podkreślił, że
15. rocznica dotyczy odrodzenia tej organizacji. Przypomniał, że Fotoklub RP powstał po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w roku 1918, a jego długoletnim prezesem
był Jan Bułhak, nestor fotografików polskich. Działalności
organizacji nie sprzyjał ustrój Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Dopiero po upadku systemu Fotoklub odrodził
się i od piętnastu lat działa jako jedna z dwóch ogólnopolskich organizacji skupiających ludzi, których pasją jest
fotografowanie.
Andrzej Pytliński

obszarom leśnym oraz niektórym
zabudowaniom. Pożar – na szczęście
– udało się ugasić.
Najpewniej przyczyną zdarzenia
było umyślne zaprószenie ognia

Drogowych z Jeleniej Góry za kwotę
597 tys. zł wykona przebudowę łącznika pomiędzy ulicami Wrocławską
i W. Witosa na rzece Radomierka.
Wyłoniono wykonawcę na to zadanie. Prace rozpoczną się jeszcze w
tym miesiącu.
Przetarg na wykonanie projektu
i robót mostu łączącego ulice Wrocławską i Witosa w Maciejowej został
rozstrzygnięty w minioną środę. Na
ten cel miasto planowało przeznaczyć niewiele ponad 614 tys. zł. Wyłoniona oferta opiewała na 17 tys. zł
mniej. W zakres robót budowlanych
tej inwestycji wchodzą: przebudowa
dojazdu od ulicy Wrocławskiej do
ul. W. Witosa oraz przebudowa
istniejącego mostu ramowego o
długości 9 m, o rozpiętości przęsła
8,25m i szerokości jezdni na moście
5 m, żelbetowego z pomostem w
kształcie łuku, z murami oporowymi z betonu 90 m3. Jest to ostatni w
tej części miasta obiekt inżynieryjny,
który wymaga przebudowy. Realizacja tego przedsięwzięcia uchroni
okolice przed zalaniem. Pieniądze
na to zadanie będą pochodziły z
budżetu miasta.

(Angela)

Szpanował po pijanemu
Dwukrotnie w ciągu jednej
n o c y w p a d ł w m i n i o ny
czwartek w ręce policji
19–letni jeleniogórzanin,
który – popiwszy tęgo –
woził motorowerem kobiety.

W ratuszu straszy

Z lotu ptaka

Zabezpieczą
most
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót

Fot. Konrad Przezdzięk

Mogła uratować Bartka

Pasje migawką pochwycone

Fot. Konrad Przezdzięk

DZIŚ W JELONCE

go w Jeleniej Górze policjanci
zauważyli ponownie tego samego kierowcę na motorowerze z
siedzącą z t yłu młodą kobietą
– poinformowała podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka policji.
Przeprowadzone ponownie badanie na zwartość alkoholu w jego
organizmie wykazało blisko 1,7
promila. Tym razem lekkomyślny
kierowca trafił do policyjnego
aresztu, a motorower został odholowany na policyjny parking.

Za pierwszym razem szalejącego motorowerzystę zatrzymano
około godziny 20.00 na ulicy
Ogińskiego w Jeleniej Górze. Mężczyzna szalał na jednośladzie z
młodymi kobietami na siodełku.
19-latek miał 1,4 promila alko(tejo)
holu w organizmie.
Policjanci zabezpiec z y l i d o k u m e n t y D zi
ewiętnas tolatk
sprawcy, a pojazowi za jazdę
gr oz i do dw óc
w st anie niet
dem zajęła się ciorz eźw oś ci
h la t w ię zi en
ia
.
pr
N
a ja k dł ug o st
aw o jazdy, za
przez bezmyślnych podpalaczy. Tej cia 19-latka. Jakież
decyduje sąd.
ra ci on
wiosny strażacy wyjeżdżali do takich było zdziwienie
funkcjonariuszy
pożarów już kilkadziesiąt razy.
(Angela) gdy o godzinie 23.20
w okolicach Krzyża Milenijne-
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Fot. Konrad Przezdzięk

Automaty zastąpią parkingowych
Radni zdecydowali na ostatniej sesji, że od 1 czerwca z ulic płatnej strefy parkowania czą się umowy, a nowe nie zostaną
znikną osoby pobierające opłaty. Zamiast nich właściciele pojazdów będą wrzucali monety zawarte – uciął sprawę J. Lenard.
Dodał też, że warunki płacy i pracy
do parkomatów. Cena wrośnie nieznacznie tylko za dłuższe pozostawienie auta.

parkingowych były dla nich uwłaurządzenia? Co z miejscami dla osób czające i takie sytuacje nie powinny
niepełnosprawnych? Co z miejscami mieć miejsca. – Wszystkie większe
na krótkie postoje autokarów z
cywilizowane miasta odeszły
turystami?
już od takiego poboru pieniędzy
za parkowanie. Jelenia Góra
wreszcie do nuch dołączy. System ten sprawdza się nawet
w mniejszych ośrodkach,
choćby w Lubaniu – mówił
Jerzy Lenard.
Jeszcze nie wiadomo do
końca, kto zajmie się porządkowaniem parkingów

le. Granice SPP zostały jedynie poszerzone o ulice położone powyżej
części al. Wojska Polskiego, która do
tej pory stanowiła ograniczenie dla
strefy. Parkomaty staną więc przy ul.
Grottgera, Chełmońskiego oraz
Modrzejewskiej.
Sprawa wywołała gorącą
dyskusję radnych, którzy – w
sumie – ideę poparli, ale mieli
mnóstwo wątpliwości. Kto
będzie sprzątał i odśnieżał, jak
zabraknie parkingowych? Jaki
będzie ich los? Co z dzikimi parkingami? Co z osobami wezwanymi
przez sąd, które nie mają
pojęcia, jak dużo czasu
tam spędzą? Przy jakich
konkretnie ulicach zostaną postawione nowe

Część z
wątpliwości rozwiewali zastępca prezydenta Jerzy Lenard i dyrektor Czesław Wandzel. – Firmom
zatrudniającym parkingowych koń-

Fot. Konrad Przezdzięk

Przez cały miniony piątek w
Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 1 w Jeleniej Górze
trwała zbiórka krwi podczas
akcji poświęconej pamięci
papieża Jana Pawła II w piątą
rocznicę śmierci.
Ulica 1 Maja w piątkowe południe..

Pomysłodawczynią i koordynatorką
akcji była siostra Krystyna. W miniony
piątek wielu młodych ludzi oddało
życiodajny płyn po raz pierwszy. Mirek
Gałuszka, uczeń Żeroma, podczas pobierania krwi przyznał, że warto
brać udział w
takich akcjach,

Pierwsza jaskółka nie czyni wiosny. Czy tak samo będzie z
tablicą zamontowaną w miniony piątek w miejscu, gdzie ma
zostać wybudowane centrum handlowe na terenie byłego
targowiska „Kiliński”?

Fot. Angela

– Zgodnie z zapewnieniami wiceprezes Magdaleny Książek, na początku
czerwca prace się tam rozpoczną i
zostaną skoordynowane z projektem
uwzględnionym w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji, czyli z przebudową ulic Kilińskiego – Pijarska – powiedział Marek Obrębalski, prezydent
miasta.

(tejo)
R

E

K

L

A

M

Samorządowcy chcą też sprawić, by auta
stały na ulicach krócej. Dlatego o 20
groszy wzrośnie opłata za trzecią godzinę
parkowania: z 2, 60 PLN do 2, 80 PLN.

(tejo)

Za pierwsze pół godziny kierowcy będą
płacili – jak dotąd – złotówkę.
Uchwałę przyjęto przy trzech głosach
przeciwnych (Ireneusz Łojek. Krzysztof

Mróz i Cezariusz Wiklik) oraz jednym
wstrzymującym się (Wojciech Leszczyk).

Dar życia w hołdzie Papieżowi

DRGNĘŁO PRZY FOKUS PARKU

Zdemontowano część ogrodzenia, które od strony ulicy 1 Maja
okala obszar zapowiadanej od lat
inwestycji, aby ustawić konstrukcję
na tablicę informacyjną. Zgodnie
z zapewnieniami samorządowców
spółka Parkdridge zacznie w końcu
odwlekane prace przy budowie centrum handlowego.

ro po rozstrzygnięciu przetargu.
Wygra ten, kto zaoferuje dla siebie
najniższy procent z sumy zebranych
środków.

ulicznych. Być może będzie to
operator, który zamontuje parkomaty i będzie odpowiedzialny za
odprowadzenie pieniędzy do kasy
miasta. Firmę tę poznamy dopie-

A

KRÓTKO Z MIASTA
Na razie bez marketu

bo to nic nie boli i nie kosztuje, a dla osób
jej potrzebujących naprawdę wiele
znaczy. Rafał Jakubowski z Jeleniej Góry z Cieplic
wziął udział w
akcji, bo chciał
zrobić coś dla
innych, nie
tylko dla siebie. Pomóc
innym chciaPodobna ak
ła pomóc
c ja p o b o ru
k rw
k
wie tnia w Z
również Bees pole Szk ó i w s zk o le o d b ę d zi e s
ię
ł
Techniczny
ata Bukofaj
ch „Mechan m .i n . 14
ik”.
z Żeroma.
– Akcja przebiega bardzo fajnie,
a młodzi ludzie są niesamowici. Jest ich
bardzo dużo, czekają cierpliwie na swoją się dzisiaj obraz krwiodawców. Kiedyś
kolejkę. Cieszymy się bar- byli to głównie mężczyźni w wieku
dzo, że oni są. Zmienił produkcyjnym, pracownicy kopalń i
wielkich zakładów pracy,
w tej chwili coraz
większą częścią
krwiodawców
są ludzie młodzi
- mówi Teresa
Kamińska, specjalista ds. Promocji
Krwiodawstwa w
Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

W Cieplicach przy ulicy Wolności,
obok Gastro-Plus zaczęto porządkować przyległy teren zielony. Zaczęły
krążyć różne plotki. Okoliczni mieszkańcy zastanawiali się, czy powstanie tu kolejny market. Jak udało się
ustalić nie będzie to na pewno Aldi,
Tesco, Biedronka ani Carrefour
Express. O tym, co powstanie w tym
miejscu, poinformujemy.

Fot. Angela

Fot. Konrad Przezdzięk

Projekt uchwały o strefie płatnego
parkowania przedstawił rajcom Czesław Wandzel, szef Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Poza rezygnacją z
usług parkingowych
i zamontowaniem około 50
automatów
przy ulicach
w obszarze
s t re f y, d l a
k i e r o wc ó w
zmienia się
niewie-

Do Lwówka normalnie

Szynobus Kolei Dolnośląskich
S.A. wrócił w kwietniu na trasę z Jeleniej Góry przez Lwówek Śląski do
Legnicy. Od 15 marca podróżnych
woziły na tej trasie autobusy zastępcze. Od kwietnia wszystko wróciło
już do normy. Pasażerowie mogą
jak dawniej korzystać z przejazdu
szynobusem.

Uliczne lanie wody

Polewaczki i zamiatarki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej robią pozimowe porządki
na ulicach Jeleniej Góry.
Z poboczy wielu traktów znika
piach i kurz pozostałość po wyjątkowo długiej i uciążliwej zimie. Usunięcie jego zwałów nie jest proste.
Brudy trzeba najpierw nawilżyć, a
dopiero potem – odkurzyć.

(Angela)
Trzon polskich krwiodawców to głównie ludzie młodzi.

Stresowanie trzynastolatków
Napięcie niemal jak na egzaminie maturalnym. W zamkniętych na głucho szkołach cisza
jak makiem zasiał. Wszystko po to, aby nie przeszkadzać szóstoklasistom, którzy w
miniony czwartek w godzinach od 9 do 10 zmagali się z pierwszym poważnym testem
kompetencji na koniec nauki w szkole podstawowej.

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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sujący, ale w pewnym sensie daje nam
świadomość, czego jeszcze nie umiemy
– zaznacza Martyna Matuszak.
Test wpisuje się już w kalendarz
roku szkolnego od ośmiu lat. I wciąż
budzi wiele kontrowersji, bo – tak
naprawdę – nie załatwia nic. – Mamy
8 kwietnia, a do końca roku – jeszcze
ponad dwa miesiące. To za wcześniej,
aby jednoznacznie stwierdzić, jak dzieci
są przygotowane do dalszej nauki, bo
nie przerobiono jeszcze wszystkich
zagadnień – mówi Elżbieta Rzemińska,
dyrektor SP nr 2. – Nie można więc
traktować tego testu jako ostatecznie
wyznaczającego poziom pracy ucznia
i nauczyciela.

A

M

A

Do sprawdzianu musieli przystąpić
wszyscy uczniowie kończący szkoły
podstawowe. Warunkiem zaliczenia jest
jedynie… obecność. Egzamin można oblać: nie wpłynie to w żadnym stopniu na
dalsze losy uczniów. Test ma wykazać,
w jakim stopniu absolwenci podstawówek wykazują się podstawowymi
wiadomościami i umiejętnościami:
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania
wiedzy w praktyce. Na rozwiązanie
zadań uczniowie mieli 60 minut, za
test mogą uzyskać maksymalnie 40
punktów.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
wychodzili po przeszło godzinie pisania
wyluzowani. Poszło dobrze. – Najwięcej
kłopotów sprawiła mi matematyka
– powiedział nam po teście Kamil

Świerszcz z szóstej klasy. Zagadnienia
z języka polskiego związane były ze
sportem. – Trochę było trudne – wtrąca
Martyna Matuszak. Wypracowanie
trzeba było powiązać z sukcesem
dowolnej postaci. – Pisałem o karierze
trenera Kazimierza Górskiego – dodaje
jeden z uczniów. Nikola Gerka także
podziela zdanie, że najtrudniejsza była
matematyka. – Test na pewno był streR
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(tejo)
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Porwał dziecko, jest pod dozorem

Fot. Policja

Kłopoty z prawem będzie czym nie można było się już z nim
miał mężczyzna, któr y skontaktować – podała policja.
Po powiadomieniu przez matkę o
przed świętami uprowadził
tym
zdarzeniu, policjanci rozpoczęli
własną córkę.
poszukiwania dziewczynki i jej ojca.
Mieszkanka Kowar powiado- Sprawdzali różne miejsca, w których
miła oficera dyżurnego policji o mężczyzna mógł przebywać. Prowauprowadzeniu jej córki przez ojca dząc działania operacyjne, funkcjodziewczynki. Trzylatkę zabrał przed nariusze ustalili, że mężczyzna może
świętami ojciec, który ma ograni- być na terenie Karpacza. Te ustalenia
czone prawa rodzicielskie. Zgodnie potwierdziły się. Policjanci odnaleźli
dziecko i mężczyznę
z decyzją sądu mógł
w jednym z tamtejsię spotykać z
po- szych pensjonatów.
do
fił
tra
y
ór
kt
,
dzieckiem w 29-le tni mężczyzna
sz ał ju ż za rz ut Dziewczynka była
określone dni
ne go ar es zt u, us ły
yj
lic
yn, którego cała i zdrowa. Zoi godziny tygoenia dziecka. Za cz
stała przekazana
dnia. W czwar- uprowadz
teraz kara do 3 matce.
u
m
i
oz
gr
ił,
śc
pu
tek po spotkaniu się do
ci. Pr okur at or a
(tejo)
z córką nie od- lat pozbawienia wolnoś
go dozór policyjny
nie
c
be
wiózł jej do matwo
ła
wa
so
zasto
aju.
ki. Przepadł bez
zakaz opuszczania kr
wieści. Powiado- i
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Stres podatnika

Jeszcze niecały miesiąc można składać PIT–y w Urzędzie Skarbowym. W
jeleniogórskim urzędzie skarbowym
działa dodatkowy punkt, w którym
można złożyć swoje zeznanie roczne.
Punkt mieści się na parterze budynku
urzędu skarbowego przy ulicy Wolności w pok. 29. Urzędnicy dyżurują
codziennie w godz. 7.45 – 15.15, a w
środy w godz. 7.45 – 18.00. PIT można
złożyć także drogą elektroniczną. Zostały uruchomione także dodatkowe
numery informacji telefonicznej:
(075) 64-73-581, (075) 64-73-508 oraz
(075) 64-73-512.

(Gabi)
Po pijaku i w płot

W miniony czwartek wieczorem
22-letnia kierująca samochodem
marki Nissan nie opanowała auta
na zakręcie i uderzyła w ogrodzenie.
Kobieta była pod wpływem alkoholu
i nie ma w ogóle uprawnień do
kierowania pojazdami. Jechała ze
swoim przyjacielem, który co prawda
posiadał prawo jazdy, ale był bardziej
pijany. Kobieta odpowie za kierowanie
autem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz kierowanie bez
uprawnień, za co grozić jej może do 2
lat pozbawienia wolności – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska z policji.

(tejo)
Pożar od kominka

Porywacz doprowadzany na przesłuchanie przez
policjantów

Ponad dwie godziny trwała akcja
dwóch zastępów straży pożarnej,
które w miniony piątek gasiły podłogę w budynku wielorodzinnym
przy ulicy Odrodzenia w Szklarskiej
Porębie. Nikomu nic się nie stało.
Przyczyną zaprószenia ognia był najpewniej kawałek żaru, który wypadł
z paleniska.

(Angela)

Z PRAWEJ STRONY

Bądźmy razem
Gdy otrzymałam propozycję pisania felietonów do „Jelonki” ucieszyłam się i stwierdziłam, że nie będzie to
dla mnie dokuczliwa powinność, lecz kolejna możliwość
kontaktu z mieszkańcami. Jestem bowiem przekonana,
że w centrum zainteresowania każdego polityka, niezależnie czy jest on samorządowcem czy posłem, powinien
znajdować się człowiek. Jego sprawy, problemy, troski.
Dlatego tak ogromną wagę przywiązuję do dyżurów w
moim biurze przy ulicy Długiej i bezpośrednich kontaktów z ludźmi. Proszą o pomoc w różnych sprawach, np. w
rozwiązaniu problemów mieszkaniowych, sąsiedzkich,
a nawet rodzinnych.
W trakcie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami różnych
branż , zawodów - urzędnicy,
przedsiębiorcy, nauczyciele często
przedstawiają inny obraz naszego
kraju i małej ojczyzny niż ten,
który serwują politycy patrzący
na sprawy zwykłego obywatela
z Warszawy. Ze stolicy nie widać
problemów tysiąca jeleniogórzan,
którzy stracili ostatnio pracę, zamykanych firm i odwoływanych w
rejonie Karkonoszy inwestycji.
Większość z problemów, z jakimi przychodzą do mnie mieszkańcy, nie ma charakteru partyjnego.
Ich rozwiązanie nie powinno
zależeć od wyznawanych przekonań, czy przynależności partyjnej
osób sprawujących urząd. Tym
ludziom trzeba po prostu pomóc.
Muszę Państwu wyznać, że wiele
rozczarowań w zawodzie polityka
bierze się z faktu, że niektórym
aktualnie rządzącym tak trudno
wznieść się ponad polityczne podziały i działać po prostu na rzecz

A mogła ocalić życie chłopca…

ludzi, którzy im zaufali.
W ostatnich tygodniach Prawo
i Sprawiedliwość zaproponowało
koalicji rządzącej współpracę
w czterech obszarach: spraw
rodziny, gospodarki, prezydencji
naszego kraju w UE i zmian w
konstytucji. Nie spotkało się to z
pozytywnym odzewem.
Ten zły obyczaj przenosi się
także, niestety, na sposób funkcjonowania lokalnych działaczy
partyjnych. I tak na przykład w
Jeleniej Górze ogromnej krytyce
został poddany prezydent Obrębalski za zaangażowanie się w
moją inicjatywę uruchomienia
turystycznego połączenia Drezno
Kłodzko przez Jelenią Górę. Działaczom Platformy Obywatelskiej
nie spodobało się, że użyczył on
mi sali w miejskim ratuszu, w
której odbyła się ponadpartyjna
konferencja z udziałem zainteresowanych samorządowców.
Widać, nawet inicjatywa mogąca wspomóc rozwój turystyki w

Karkonoszach, jeśli proponowana
jest przez posłów PiS, wymaga
storpedowania. Grzechem jest, gdy
poparcie dla tego pomysłu wyrazi
członek Platformy Obywatelskiej.
Ot, taka wojna polsko – polska. To
bardzo smutne, prawda?

Marzena Machałek
ts

Marzena
Machałek
– poseł ziemi jeleniogórskiej, wieloletni
samorządowiec, nauczycielka, była wicekurator oświaty, prywatnie mama 26 letniego
Mateusza, wielbicielka wszelkich odmian
jazzu, książek i pieszych wycieczek.
Biuro poselskie Marzeny Machałek
ul. Długa 4/5 (Dawny „Dom Dziecka”)
58-500 Jelenia Góra
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 11:00 – 18:00 (Dyżur radcy
prawnego – 16:00 – 18:00)
wtorek - piątek : 11:00 – 16:00
Tel./fax: (75) 75 333 99
www.marzenamachalek.pl

Pijany taksówkarz spowodował stłuczkę

W miniony wtorek około godziny 21 na skrzyżowaniu ulic
Wincentego Pola i Złotniczej taksówkarz mający 1,36 mg
Pół roku więzienia w zawieszeniu, zakaz wykonywania zawodu kuratora sądowego przez wodował, że pani w ogóle nie powinna alkoholu w wydychanym powietrzu wjechał w jadącą pra10 lat oraz grzywna w wysokości tysiąca złotych – taki wyrok usłyszała Katarzyna K., być kuratorem sądowym, dlatego sąd widłowo skodę octavię.
kurator sądowy. Przez sześć miesięcy sprawowała opiekę kuratorską nad 3,5–letnim stwierdził, że konieczne jest orzeczenie
Taksówka jechała zajmując dwa go światła, tak wynika z jego zeznań.
Bartkiem, który w maju 2008 roku został zakatowany przez konkubenta swojej matki. zakazu wykonywania funkcji kuratora pasy ruchu, ponadto wjechała na Był jednak pod wpływem alkoholu.
sądowego przez dziesięć lat.
W związku z zakazem wykonywania
zawodu kuratora sąd nie spodziewa się,
by ktoś kiedykolwiek zaproponował
pani pracę kuratora sądowego, bo
będzie to sygnałem, że w ocenie Sądu
Rejonowego pani właściwości wskazują,
że takiej pracy nie powinna pani nigdy
wykonywać – mówi sędzia.
Warunkowe zawieszenie wykonania
kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności na dwa lata sędzia argumentował
wcześniejszą niekaralnością skazanej.
Zdaniem sądu ten wymiar kary
spowoduje, że inni kuratorzy, także
społeczni będą przekonani, że to co i
jak czynią ma określone, wymierne
skutki. Także dla nich niekorzystne,
jeżeli nie będą przestrzegali przepisów i
należycie nie będą wykonywali swoich
obowiązków, bo z zatajenia prostej
informacji, że matka chłopca wróciła do
alkoholu być może powstał ciąg zdarzeń
kolejnych – mówił sędzia.
Po rozprawie oskarżona nie chciała
rozmawiać z mediami. Prokuratora
zapowiedziała, że wystąpi o uzasadnienie wyroku, zgodziła się co do słów
sędziego, że Katarzyna K. nie powinna
wrócić do zawodu.

skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Uderzyła w skodę wyjeżdżającą z
ulicy Złotniczej. W kolizji nie ucierpieli
kierowca, ani pasażerowie.
Na miejsce zdarzenia została
wezwana policja. Po sprawdzeniu
trzeźwości obu kierowców okazało
się, że prowadzący taksówkę marki
Mercedes w wydychanym powietrzu
ma 1,36 mg alkoholu.
– Sprawca nie zauważył czerwone-

Taksówkarz miał włączone radio
taxi. Na chwilę obecną nie można
powiedzieć czy był w trakcie wykonywania czynności zawodowych.
Zostało zabrane mu prawo jazdy i od
wyroku sędziego zależy długość zakazu prowadzenia pojazdów i wysokość
grzywny - mówi sierżant sztabowy
Tomasz Tkaczuk, policjant przybyły
na miejsce zdarzenia.

(Martyna)

Taksówkarz nie został zatrzymany przez policję. Do domu zabrała go jego rodzina. Kiedy policjanci odjechali, mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec osób obserwujących zajście.

Angelika Grzywacz
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Fot. Martyna

2008 roku w Kamiennej Górze, kiedy
nie był wykonywany żaden dozór
kuratorski. Wobec pytania, czy gdyby
Katarzyna K. dopełniła swoich obowiązków, Bartek żyłby, ani sędzia, ani
prokurator nie odważyli się na jednoznaczną odpowiedź.
Sędzia Stupnicki natomiast u uzasadnieniu wyroku kilkakrotnie podkreślał,
że wyrokiem sądu Katarzyna K. ma
zakaz wykonywania zawodu kuratora
sądowego na okres 10 lat, jednak nigdy więcej nie powinna tego zawodu
wykonywać.
– Pani sama przyznała, że wiedziała
pani, że Iwona K. wróciła do nałogu
alkoholowego, ale nie wpisała ich
pani do karty, bo
chciała mieć dobry
kontakt z matką
dziecka. To jest
niedopuszczalne
i ta okoliczność
utwierdziła sąd
w przekonaniu,
że jest pani winna zarzucanego
jej czynu. Sposób
sprawowania doOskarżona przed ogłoszeniem
zoru nad rodziną
wyroku.
Bartłomieja K. po-

co do okoliczności mające znaczenie prawne czym działała na szkodę
interesu prywatnego małoletniego
Bartłomieja K.
Sąd uznał oskarżoną Katarzynę K.
za winną popełnienia czynu opisanej
w części wstępnej wyroku. Skazana
została za to na sześć miesięcy więzienia
w zawieszeniu na dwa lata.. Orzekł
też wobec oskarżonej środek karny w
postaci zakazu wykonywania zawodu
kuratora sądowego na 10 lat. Kuratorka
musi też zapłacić grzywnę.
Po odczytaniu wyroku sędzia przypomniał, że Katarzyna K. zastała skazana
za to co wydarzyło się w okresie od
czerwca do listopada 2007 roku, natomiast 3,5 Bartek był katowany,
w końcu zamordowany w maju

Fot. Angela

Wyrok w sprawie 31 – letniej Katarzyny K. ze względu na zawiłość sprawy
zapadł dopiero 30 marca po dziewięciu
wcześniejszych rozpoznaniach, przesłuchaniach świadków, biegłych i samej
oskarżonej. Cały proces toczył się z
wyłączeniem jego jawności. Katarzyna
K. przy błysku fleszy fotoreporterów i
oczach kamer skierowanych w jej stronę, usłyszała nieprawomocny wyrok, i
jego ostre oraz dosadne uzasadnienie.
Choć obowiązkiem pani kurator było
powiadamianie sądu o wszystkich szczegółach, które mogły mieć zły wpływ na
wychowanie i przyszłość chłopca, kobieta nie czyniła tego. – Nie powiadomiła
Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich w Wałbrzychu o tym, że w
połowie czerwca 2007 roku Iwona K.
zamieszkała wraz z małoletnim synem
Bartłomiejem K. w Wałbrzychu przy
ulicy Kościuszki 9/1, w lokalu nie nadającym się do zamieszkania z uwagi na
brak energii elektrycznej, gazu i podłogi
– mówił sędzia Grzegorz Stupnicki. w
uzasadnieniu wyroku.
Z kolei w październiku 2007 pani
kurator nie powiedziała, że Iwona K.,
która cierpi na chorobę alkoholową,
ponownie zaczęła pić. Katarzyna K.
oświadczając tym samym nieprawdę

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Po prostu smutek
W takich dniach nie ma słów wystarczających, aby móc
wyrazić to co się czuje. Nagle, w jednej chwili, niezależnie
gdzie spadła na nas ta wiadomość, poczuliśmy to samo.
Niedowierzanie, smutek, szok. To co niewyobrażalne stało
się realne. Nie ma wśród nas dzisiaj podziałów, różnic, kłótni. Dziś wszyscy jesteśmy przede wszystkim Obywatelami
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Polakami.

Świeczka w sieci
Z forum Jelonki.com

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Poskiego w Jeleniej Górze
składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinom ofiar dzisiejszej
katastrofy w Smoleńsku, jednocześnie łącząc się z Nimi w bólu.
Straciliśmy wielu wspaniałych
ludzi w tym wielu wspaniałych
dowódców wojskowych. Cześć ich
pamięci! Prezes Koła ZBŻZiOR WP
ppłk rez. Edward Basałygo.
Pamiętajmy o tych, którzy zginęli. Żałobę narodową mamy tylko
przez tydzień,więc uszanujmy ten
czas! Co mają powiedzieć bliscy
ofiar?! Ten dzień zapamiętają do
końca życia. Także respektujmy
to wydarzenie. Głowa Państwa nie
żyje... Bądźmy patriotami. M
Rodzinom ofiar dzisiejszej katastrofy w Smoleńsku składamy
najszczersze wyrazy współczucia,
jednocześnie łącząc się z Nimi w
bólu, gdyż jest to nie tylko niepowetowana strata dla Nich ale
także a może przede wszystkim
dla Narodu Polskiego. Panie, święć
nad Duszami tych, którzy zginęli w
tej katastrofie [*][*] [*][*] [*][*]
[*][*] [*][*] [*][*] [*][*] [*][*]
[*][*] [*][*] [*][*] [*][*] [*][*]
[*][*] [*][*] Po raz kolejny Polska,
jako naród została pozbawiona
wybitnych jej przedstawicieli, którzy krzewili postawy patriotyczne,
wbrew wszystkiemu i wszystkim.
Miną dziesięciolecia nim naród
Polski ZNÓW odzyska utraconą
inteligencję!!!! Marta H.
Ta tragedia przysłoniła wszystkie problemy, z którymi się borykam, jak wielu. Powinnam skupić
się na pracy, która przyniosłam do
domu, ale nie mogę. Czy orientujecie się, gdzie (poza Kościołami)
jest miejsce w Jeleniej Górze, w
którym można uczcić pamięć
Zmarłych i postawić znicze? I
proszę w obliczu tej tragedii nie
piszcie tych komentarzy - teorii
spiskowych – Anetkajg
Śmierć zawsze wchodzi bez pukania .Wszystkim, głębokie wyrazy
współczucia, bez względu na przynależność partyjną i przekonania.
Historia zawsze się powtarzała i
tak stało się dziś-Czarna Sobota
Kwietnia2010.Pochylmy głowy i
zastanówmy się nad kruchością
życia i przemijania....Aldi
Wielki żal ,wstrząs i niedowierzanie. Mi natomiast nasunęły się
takie myśli, czy ta ziemia za mało
polskiej krwi wypiła.70 lat temu
też głównie polskie elity zginęły.
Odeszli ludzie światli, mający
jakieś ideały, wtedy i teraz. CZEŚĆ
ICH PAMIĘCI. Szczególnie rodzinie
i przyjaciołom Pana J. Szmajdzińskiego wyrazy współczucia.
Krynia

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, Pan Profesor Lech Kaczyński, odszedł w tragicznych
okolicznościach, tak jak żył,
na służbie. Odszedł razem z
Małżonką. Wspólnie. Wraz z
nim odeszli Parlamentarzyści,
przedstawiciele najwyższych
władz państwowcy, biskupi i
najwyżsi rangą generałowie kierujący Wojskiem Polskim. Polska
zamarła w szoku.

Odeszli, kiedy wszyscy razem,
jechali do tego szczególnego miejsca,
Katynia. Które zna każdy Polak. Które jest w naszej zbiorowej pamięci
symbolem – krzykiem o to, że są w
życiu wartości najważniejsze – Bóg,
Honor i Ojczyzna. I za te wartości
warto, a czasem trzeba ginąć. Jechali
tam aby się modlić, oddać hołd, pokazać, że pamiętają. Nie dotarli.
K at yń, t o słowo, t o miejsce, t ak ociek ające już Pol-
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NA EKRANACH I NA ŁAMACH
ską krwią, znowu pokryło się
czer wienią. Najwybitniejsi,
najlepsi synowie Polskiej Ziemi,
którzy tam spoczęli przyjęli do
siebie kolejnych. Może po raz
pierwszy w historii, cały świat
patrzy na Katyń i na groby, te
stare wyryte kulą w tył głowy i
te świeże, które wyrył w ziemi
dziób samolotu.

Polska w bólu
Nie będzie się już z kim pospierać, pozłościć, wyładować swoje emocje i pokazać
swoje racje. Odeszli ci, którzy stali po dwóch stronach
politycznej barykady dzieląc
naród. Paradoksalnie Ich
śmierć może nas tylko zjednoczyć.

12 kwietnia 2010 r.

dziesiątki na karku – emanował
siłą i spokojem
ducha, kiedy 1
lipca ubiegłego
roku odbierał w
Filharmonii Dolnośląskiej tytuł
H o n o r owe g o
Obywatela Jeleniej Góry. – Słowa, które wtedy
nam przekazał,
dziś nabierają
pełni znaczenia –
mówi prezydent
Jeleniej Góry

Dziś jesteśmy jedno. Tak jak My,
Polacy potrafimy się łączyć, tak
nie potrafi chyba żadnej Naród.
Dziś jesteśmy razem, jesteśmy
jedno, jesteśmy Narodem. Cześć
i chwała ich pamięci.
A my pomódlmy się za dusze
tych co odeszli. Dziś i Wczoraj.

Wiktor Marconi

W poniedziałek o godz. 12 w siedzibie
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w al.
Wojska Polskiego zostanie wystawiona
Księga Kondolencyjna Pamięci Jerzego Szmajdzińskiego. Lista pasażerów
rządowego tupolewa – na portalach
informacyjnych.

Biskupa polowego księdza Tadeusza Płoskiego widziałem raz podczas Eucharystii na rozpoczęcie obchodów trzystulecia Świątyni Łaski
pod Krzyżem Chrystusa. Naznaczył
On Jelenią Górę swoją obecnością
jeszcze w grudniu ubiegłego roku,
Naczytali się już pewnie Państwo o
kiedy poświęcił nową siedzibę Straży
tragicznej ironii losu. O miejscu – jak
Granicznej przy ulicy Hirszfelda w
powiedział poseł Marcin Zawiła –
Cieplicach. – Ordynariusz Polowy
emanującym złą energią, tak czarno
Wojska Polskiego zawiesił nam też
Ksiądz Andrzej Bokiej podczas
wpisanym w dzieje narodu polskiego.
krzyż... Krzyż ten będzie nam przypowczorajszej homilii mówił o wspólnocie w
70 lat temu straciliśmy tam wskutek
minał o tym pogodnym człowieku..
bólu i możliwości odrodzenia narodu.
– napisał na naszym forum internetowym jeden ze strażników.
Ta p o którymi nie nie jest nas w stanie zaskoczyć. A
tworna
zawsze się jednak. Tragiczne informacje, które
chwila pozgadzaliśmy, w minioną sobotę o poranku ogarkazuje też
jednak spory niały nasze miasto, Polskę i świat,
naszą matoczyliśmy ze zburzyły porządek rzeczy. Katałość. Jak wiele
ś wiadomo- strofa, w której zginęli Ci bardzo
razy wypomiścią tego, że dobrze Wam znani z łamów gazet,
naliśmy tym
adwersarze a nam – z bezpośrednich rozmów
ludziom różne
s ą l u d ź m i podczas różnych okazji – nadała
„grzeszki”. Ileż
w i e l k i m i . niewypowiedzianego wymiaru
kpin było w koUmiejącymi temu momentowi dziejów.
mentarzach, w
Ryszard
Kaczorowski
w
Filharmonii
Nie dostaniemy już zawiadozrozumieć
moich także, z
Dolnośląskiej – lipiec 2009
racje innych mienia o konferencji prasowej
ich decyzji zachopozostawszy posła Jerzego Szmajdzińskiewań. Teraz wiem,
nieustępliwy- go, który zapowiadał zresztą zwiękże to nie było poMarek
Obrębalski.
mi w swoich szenie aktywności w regionie w
trzebne. Szkoda, że
związku ze zbliżającą się kampanią Honorowy Jeleniogórzanin, który przekonałem się o tym, i chyba nie
poglądach.
–
mówiąc
o
stolicy
Karkonoszy
–
z
pełN a w e t prezydencką. Brzmią jeszcze mi
tylko ja, w tak brutalny sposób.
najbardziej w uszach grudniowe słowa Posła, ną świadomością powiedział „nasze
Biskup Tadeusz Płoski w Kościele
miasto”,
wzleciał
ku
Niebiosom
z
całą
Konrad Przezdzięk
o d w a ż n y który nie bez szczerych obaw móŁaski – styczeń 2009.
FOT. KONRAD
twórca politi- wił o czekających go wyzwaniach swoją duchową spuścizną Wielkiego
cal fiction nie i wyrzeczeniach. – Kiedy do nas Polaka i bagażem doświadczeń, którePRZEZDZIĘK
spodziewałby przyjeżdżał, każdy chciał się z Nim go nie jeden z nas nie byłby w stanie
haniebnej Zbrodni Katyńskiej – elity
udźwignąć.
społeczeństwa. Dziś los zabiera nam się spełnienia tak czarnego scenariu- spotkać – wspomniała Muzycznemu
kwiat polskiej polityki, elity władzy sza swojej powieści. Przyzwyczajeni Radiu Grażyna Malczuk, liderka
z Prezydentem RP Lechem Kaczyń- do wszechobecnej wieści o trage- lokalnego SLD. Po prostu: lubił
skim na czele. Zabiera nam ludzi, z diach różnych myśleliśmy, że już nic ludzi. – Choć mieszkam w Jeleniej
Górze, a Jurek jeleniogórzaninem
nie był, to od Niego uczyłem się, jak
być posłem lokalnym – wspomina
Marcin Zawiła.
Marzenia o przyszłości oraz cały
wkład Jerzego Szmajdzińskiego w
rozwój regionu jeleniogórskiego,
skąd od 20 lat startował w wyborach parlamentarnych i zasiadał w
poselskich ławach, runęły w jednej
tragicznej chwili. Wraz z podobnym
bagażem doświadczeń innych polityków, weteranów, załogi feralnego
tupolewa, który w sobotę runął przed
lotniskiem w Smoleńsku.
Były Prezydent RP na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski – mimo dziewięć-

Jerzy Szmajdziński: ostatnia konferencja
prasowa. 21 grudnia 2009.
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Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Sześćdziesiątka szkoły z duszą!

Spotkanie po latach.

Absolwent szkoły Wiesław Tomera wspominał, jak grał koziołka, jego kolega – Ryszard
Kiełek opowiadał o sukcesie trampkarzy na boisku z bramką wymalowaną na murze, a
wszystko to przy ciekawych prezentacjach dorobku i talentów uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w 60–lecie jej działalności. W prezencie urodzinowym „siódemka” dostała
od prezydenta Marka Obrębalskiego czek na sześć tysięcy złotych oraz zapewnienie o
budowie nowego boiska.

Fot. Konrad Przezdzięk

Złotymi zgłoskami zapisany zostanie
w szkolnej kronice piątek, 9 kwietnia
2010 roku. To niezapomniany dzień
dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama
Mickiewicza, która w bieżącym roku
świętuje jubileusz 60-lecia swego
istnienia. Społeczność szkolna od
dłuższego czasu przygotowywała się do
tego ważnego wydarzenia.
Oficjalna uroczystość obchodów w
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża
Świętego rozpoczęła się mszą świętą,
która była celebrowana przez absolwenta
„siódemki” ojca doktora teologii
Uniwersytetu

szkolnych murach, zjawili się
znamienici goście: władze miasta z
prezydentem Markiem Obrębalskim
oraz wiceprzewodniczącym rady
miasta Józefem Sarzyńskim na czele,
przedstawiciele kuratorium oświaty,
dyrektorzy jeleniogórskich szkół oraz
emerytowani dyrektorzy i nauczyciele
tejże placówki. Szkołę odwiedziły z
tej okazji również znane osobowości
kultury i sztuki.
Przybyłych witali przemili uczniowie
jubilatki, którzy zapraszali do obejrzenia
wystawy obrazującej historię szkoły oraz
zbioru szkolnych kronik. Na szkolnych
korytarzach można było dostrzec
tablice prezentujące działalność kół
zainteresowań oraz największe sukcesy
uczniów w ogólnopolskich konkursach,
olimpiadach i zawodach sportowych
czy festiwalach i przeglądach
teatralnych. Nie zabrakło
wzruszających powitań
byłych uczniów ze swoimi

melodii Jerzego Matuszkiewicza z serialu
„Czterdziestolatek”, „Życie jest nowelą”
z melodią Krzesimira Dębskiego z
telenoweli „Klan” oraz kompozycja
Waldemara Kazaneckiego „Od nocy do
nocy” z filmu „Noce i dnie”.
Po wystąpieniu dyrektor szkoły
Elżbiety Rybak, podziękowano i
wręczono kwiaty byłym dyrektorom
SP 7 - Wandzie Kozar i Henrykowi
Lichocie.
Życzenia placówce składali
samorządowcy. – Na takie
urodziny nie wypada przyjść
bez prezentów – powiedział
Marek Obrębalski. Prezydent
miasta wręczył Elżbiecie Rybak
książki o historii Jeleniej Góry i czek
na sześć tysięcy złotych. – Szkoda,
że nie na sześćdziesiąt – żartowano
nawiązując do liczby jubileuszu. –
Wiem, że troską szkoły jest brak boiska.
Podjąłem odpowiednie decyzje. W rok
szkolny 2010/2011szkoła wejdzie z
nowym boiskiem, nad którym prace

Wanda Kozar i Henryk
Lichota dziękują za
wyróżnienia.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fryburskiego
i rektora
krakowskiego
Kolegium
FilozoficznoTeologicznego Dominikanów Piotra
Napiwodzkiego. W nabożeństwie
uczestniczyli nauczyciele i pracownicy
administracyjni, a
także uczniowie i
ich rodzice.
Następnie, już w

Elżbieta Rybak i Marek
Obrębalski gratulujący
jubileuszu.
nauczycielami, niektórymi od dawna na
emeryturze. Dziś – jak za dawnych lat –
mieli okazję zobaczyć się znów.
W atmosferę wspomnień na
szkolnej scenie wprowadził polonez w
wykonaniu pierwszaków, a potem
zaśpiewane przez starszych
uczniów trzy piosenki: „60
lat minęło” w rytm

Uczniowie „siódemki”
w barwnej inscenizacji
mickiewiczowskiej w
opracowaniu Piotra
Grosmana.

wkrótce się rozpoczną – zapowiedział
prezydent miasta.
Symboliczny, ale bardzo cenny
prezent przynieśli radni: to tytuł
Zasłużonego dla
Miasta

Odrobina historii
Budynek szkoły powstał w trzeciej ćwierci XIX wieku z przeznaczeniem dla miejscowej ludności
protestanckiej. Z czasem placówka zatraciła religijne odniesienie i stała się Szkołą Ludową
dla Chłopców. W latach I wojny światowej urządzono w jej wnętrzach koszary. Do 1945 roku
patronem szkoły był literat związany z Cieplicami i Szklarską Porębą Hermann Stehr. Polską
placówkę oświaty zorganizowano w budynkach dzisiejszej siódemki począwszy od roku
szkolnego 1950/51. Do 1976 roku działały tam dwie podstawówki: siódemka i jedenastka,
które połączono pod wspólnym imieniem patrona Adama Mickiewicza.

Jeleniej Góry. Decyzję o jego przyznaniu
Szkole Podstawowej nr 7 rada miejska
podjęła na ostatnim posiedzeniu.
Statuetkę wręczył szefowej „siódemki”
wiceprzewodniczący rady miasta Józef
Sarzyński. – Wypada mi tylko życzyć sto
lat! – powiedział. Później życzeniom i
przemówieniom długo końca nie było.
- Trzęsą mi się łydki, bo w roku 1950 na
tej scenie występowałem w roli koziołka
Twardowska”, guślarz z dramatu
– mówił Wiesław Tomera, radny, ale
romantycznego „Dziady. Część II”,
i absolwent SP nr
Tadeusz Soplica z poematu „Pan
Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na
Litwie”, Konrad i
Ewa z trzeciej części
„Dziadów”, Konrad
Wallenrod z poetyckiej
powieści historycznej z
dziejów litewskich i
pruskich oraz kozioł z
bajki „Lis i kozieł”.
Wystąpiłaabsolwentka
SP 7 - mezzosopranistka
Aleksandra Stankiewicz,
o
becnie studentka
7. Zaczęły się
krakowskiej Akademii
wspomnienia o międzyszkolnej
Muzycznej. I wraz z
wojnie toczonej z przedzieloną płotem
akompaniamentem Joanny Chek
„jedenastką”, którą dopiero w 1976
roku wcielono do „siódemki”. O (pianino) zaśpiewała trzy utwory:
„Życzenia” Fryderyka Chopina,
przygodach z tamtych lat opowiadał
„Dedykacja”
(Widmung) Roberta
także Ryszard Kiełek, kolega klasowy
Schumanna i „Habanera” z
Wiesława Tomery, a także laureat
opery „Carmen” Georgesa Bizeta.
Orderu Uśmiechu.
Ośmioletni Oskar Walaszek
– Choć zawsze były tu spartańskie
zadziwiał
wszystkich zebranych
warunki, ta szkoła dała mi pogodę
swoim tańcem, ruchami i
ducha i życzliwość dla wszystkich –
mówił R. Kiełek. – Ta szkoła ma duszę charakteryzacją w stylu Michaela
Jacksona do wielkiego przeboju
– podkreślano wielokrotnie. Życzenia i
lat
osiemdziesiątych „Billy Jean”.
gratulacje złożyli także przedstawiciele
Młody tancerz
związków zawodowych: „Solidarności”
Andrzej Grosicki,
oraz ZNP
Marian Hubner,
a także Jadwiga
Dąbrowska,
szefowa II LO,
dyrektor I LO Paweł
Domagała, dyrektor
DODN Zygmunt
Korzeniewski i
szef Stowarzyszenia
Pomocy Szkole Jerzy
Pleskot.
Okazją do
o s o b i st e g o , i n d y w i d u a l n e g o
zmierzenia się z literaturą patrona
szkoły stało się przedstawienie „Sen
nocy wiosennej Adasia”, gdzie - w
tytułowym śnie młodego poety - obok
obrazu współczesnej hałaśliwej
szkoły pojawiła się cała gama
mickiewiczowskich postaci,
m.in. pan Twardowski i diabeł
(niczym szatan z filmu „Pasja”
Mela Gibsona) z
ballady „Pani

uwijał się na scenie i nie przeszkadzała
mu w pląsach kontuzjowana ręka.
Program artystyczny zakończyli
młodzi recytatorzy, którzy złożyli
swojej szkole humorystyczne życzenia.
Dyrektor szkoły dziękując przybyłym
na uroczystość gościom zaprosiła
wszystkich na wielki tort jubileuszowy.

Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Sześćdziesięciolecie „siódemki” uczciła pełna sala gości.

Popis wokalny
Aleksandry Stankiewicz.
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Lato pełne wrażeń

Fot. Konrad Przezdzięk

Zapowiedziami, jak będzie wyglądało tegoroczne lato, podzielił
się zastępca prezydenta Miłosz Sajnog na konferencji prasowej swojego szefa Marka Obrębalskiego.
Letni sezon otworzy koncert
grupy Myslovitz, która wystąpi 4
lipca w Rynku. Miasto podpisało
już umowę z muzykami. Poza
tradycyjnymi już występami w
ramach „Ratuszowego

Akcentem finałowym lata będzie tradycyjny Kabareton oraz koncert popularnej grupy Lombard,
która wystąpi w ramach 30-lecia NSZZ Solidarność 4 września na jeleniogórskim Rynku.
Miłosz Sajnog podkreślił, że nie zabranie wielu innych imprez, choćby III edycji Skoku w Blok,
Turnieju Kuszniczego o Złoty Bełt Chojnika, cieplickich koncertów organowych, etc. Do letniego
kalendarza imprez będziemy jeszcze wracać w innych doniesieniach.
R

E

Fot. Angela

Utworzenie klasy lotniczej
w Zespole Szkół Technicznych
„Mechanik” słało się faktem. Prezydent zatwierdził jej finansowanie. Od przyszłego roku około 30
uczniów będzie szkoliło się na
technika mechanika o profilu
lotniczym. Pieniądze, 45 tys. zł
na finansowanie tej klasy będą
pochodziły z funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowania wypoczynku letniego i działań profilaktycznych.
Klasa będzie miała wpisane w
swoje założenia udział uczniów
z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych. Rodzice dopłacą
do edukacji swoich pociech
w klasie lotniczej jedynie do
turnusów przygotowawczych
prowadzonych w okresie wakacyjnym kwotę około 700 – 900
zł. Dla najuboższych cały koszt
turnusu zostanie pokryty przez
miasto.

z tangiem”. Tancerze zaprezentują
swoje umiejętności na czterech
pokazowych spotkaniach „milonga” z udziałem publiczności. Będą
też filmy, recitale oraz prezentacje
związane z argentyńskimi wykonawcami „tango nuevo”.
14 sierpnia na Rynku zaczną
się obchody 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Oprócz
wystawy plenerowej poświęconej
początkom związku zaplanowano
spektakl plenerowy zatytułowany
„Czas matek” w wykonaniu Teatru Ósmego Dnia z Poznania.
Odbędzie się on w wieczornej
scenerii placu Ratuszowego.
Sztuka będzie uzupełnieniem
zaplanowanego na dni od 6
do 8 sierpnia XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Ulicznych, w tym roku – po
hasłem „Festiwal Teatrów Wędrujących”. Repertuar jest właśnie
opracowywany.
Imprezą zamykającą lato, a
jednocześnie otwierającą Wrzesień Jeleniogórski będzie Jarmark
Średniowieczny. W ubiegłym roku
tego wydarzenia zabrakło, a dwa
lata temu cieszyło się sporą popularnością. Miasto wspólnie z Muzeum Karkonoskim planuje także
organizację pleneru szklarskiego.
W Rynku staną kramy szklarzy
oraz prawdziwy piec do wytapiania szkła.

lata” oraz „Koncertami promenadowymi” w Cieplicach, kalendarz
imprez wypełnią nowości. Od 16
do 25 lipca odbędą się Międzynarodowe Warsztaty Teatralne
„Odyseja” zakończone premierą
na placu Ratuszowym (24 lipca).
Wydarzenie współorganizują Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz
Teatr Odnaleziony.
Nowością będą też tygodniowe
warsztaty taneczne pod hasłem
„Popłyń

Latem rozpocznie się modernizacja dwóch komisariatów policji: w Cieplicach i
Szklarskiej Porębie. Podpisano bowiem umowę między
Urzędem Marszałkowskim
a Komendą Wojewódzką
Policji we Wrocławiu.

na dwie placówki, inne komendy
otrzymają pieniądze na modernizację tylko po jednej. To wyraz
uznania ze strony komendanta
wojewódzkiego – mówi inspektor
Zbigniew Ciosmak, szef policji w
Jeleniej Górze. Zyskają nie tylko
komisariaty czy policjanci, ale i
społeczność oraz turyści. Prace
rozpoczną się latem. Ich zakoń– Otrzymamy środki w grani- czenie planowane jest jeszcze na
cach 600 – 700 tys. zł na każdy z ten rok.
budynków. Komenda Miejska w
(Angela)
Jeleniej Górze dostanie pieniądze

R

Pogotowie wyszkoli

Po roku nieobecności w kalendarium imprez na plac Ratuszowy powróci
Jarmark Średniowieczny, ceniony przez mieszkańców Jeleniej Góry.
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Jak zachować się w sytuacji
zagrożenia życia i jakich informacji udzielić służbom ratowniczym – tego od pracowników
Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze dowiedzą się uczniowie trzech szkół podstawowych
z Janowic Wielkich, Podgórzyna
i Mysłakowic. Szkolenie z zasad
udzielania pierwszej pomocy
przejdą uczniowie klas 4 - 6. Z
Podgórzyna będzie szkolić się
będzie ponad 200 osób, z Janowic Wielkich około 90 i z
Mysłakowic ponad setka.

ul. Jagiellońska 29/U1, 58-560 Jelenia Góra - Cieplice
tel./fax 075 755 71 40
kom. 607 720 825
e-mail: phu.many@wp.pl

(tejo)
K

7

LEPIEJ W KOMISARIATACH

Wysokie loty
„Mechanika”

Lipcowym koncertem popularnej grupy rockowej rozpocznie się letni sezon imprez w Jeleniej Górze. Choć mamy dopiero początek wiosny, samorządowcy już pracują nad planem
wakacyjnych wydarzeń, które uatrakcyjnią lato dla mieszkańców i turystów.
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W łapach kanara
- Chłopak wyglądał jakby był pod
wpływem narkotyków i zwymiotował. Trzymał też
nogi na siedzeniu.
Dlatego została
wezwana straż
miejska. Kontroler
chciał jedynie, aby
chłopak posprzątał
po sobie – mówi.
Strażnicy nie
znaleźli podstaw
do zatrzymania

Warto, aby pasażerowie poznali swoje prawa. W przypadku
ich naruszenia przez osoby kontrolujące bilety można
dochodzić odszkodowania.

Niepełnoletni pasażer został zatrzymany w autobusie kilka dni temu przez
kontrolera biletów z powodu „niekulturalnego zachowania”. Wbrew woli
chłopca, który posiadał ważny bilet
przejazdu, młodzieniec został przetrzymany w autobusie i musiał przejechać
kilka przystanków więcej niż planował.
Chłopiec wysiadł z autobusu dopiero

Czego nie może
kontroler
Kontroler ma prawo do sprawdzania biletów.
Nie może on jednak zatrzymać w autobusie
żadnego pasażera wbrew jego woli, gdyż
narusza to konstytucyjne prawo o nietykalności osobistej. W skrajnych przypadkach
może to być podstawą do odszkodowania,
o jakie może się ubiegać pasażer.

przy pętli przy ul. Kiepury. Nie pomogła
interwencja innego pasażera, który
próbował uświadomić kontrolerowi,
że łamie on prawo.
– Kontroler nie może zatrzymać
pasażera wbrew jego woli w autobusie,
o czym mu powiedziałem. Ten chłopak
miał ważny bilet, owszem zachował się
niekulturalnie i napluł, ale nie upoważ-

Kontroler ma obowiązek okazania się pasażerom legitymacją, która zawsze powinien
przy sobie posiadać. Kiedy pasażer nie ma
biletu lub dokumentu uprawniającego go do
korzystania z biletu ulgowego, kontroler ma
prawo wypisać mandat. W przypadku osób
dorosłych może to zrobić tylko w autobusie.
Dla własnego bezpieczeństwa decyzją rady
miejskiej nie może opuszczać autokaru.

Wieże bez pomysłu
„Grzybek”, czyli wieża widokowa na Wzgórzu Krzywoustego
po remoncie wkrótce zostanie udostępniony dla turystów.
Będzie atrakcją sam w sobie. Brakuje koncepcji na znalezienie ciekawej formuły ożywienia takich zabytków.

nia to kontrolera
do zatrzymania
go siłą w autobusie. Gdyby chłopak był chory i
musiał wrócić
punktualnie do
domu po leki,
mogłoby dojść
do tragedii –
mówi Jakub
Kołodziejski,
świadek zdarzenia.
Właścicielka firmy Wakat Plus,
Maria Kępińska zapytana o sytuację młodego pasażera. – Zostaliśmy wezwani w sprawie plucia w
mówi:
autobusie. W mojej ocenie chłopak nie
był pod wpływem środków psychoDlatego czasami zdarza się, że pasażer aktywnych. Nie otrzymał mandatu
musi wysiąść przystanek czy dwa przystanki za zaśmiecanie i zanieczyszczanie, a
jedynie pouczenie, gdyż dobrowolnie
dalej. Posiadając wypisany mandat może posprzątał – mówi strażnik, który
jednak w tym dniu poruszać się innym au- przeprowadził interwencję.
tobusem bez biletu. Może wsiąść w autobus
Kilka miesięcy temu kontroler za
jadący w drugą stronę i dojechać w miejsce, brak biletu na przejazd autobusem
kontroler wywiózł nieletnią poza
gdzie miał zamiar wysiąść.
miasto. Zdezorientowane dziecko
zadzwoniło wtedy do matki. Kobieta
Autor: Martyna/ Angela natychmiast zgłosiła sprawę dyrekcji
zorem elektronicznym. – Będzie
otwarta najpewniej w godz. 10 –
18, ale to się może jeszcze zmienić
– zapowiada zastępca prezydenta
Jeleniej Góry Miłosz Sajnog.
Ku ubolewaniu samorządowców przy pochodzącym z 1911
roku zabytku nie będzie na razie
innych atrakcji, choćby w postaci
punktu małej gastronomii. –
Chcielibyśmy, aby wieża stała się
miejscem or-

ganizacji różnych imprez tak, jak
dzieje się to przy średniowiecznej
wieży rycerskiej w Siedlęcinie.
Rozmawialiśmy na ten temat z
Fundacją Chudów, ale postawiła
ona warunki finansowe, których
miasto nie może spełnić – tłumaczy Miłosz Sajnog.

Fot. Konrad Przezdzięk

Zdjęto już ogrodzenie okalające temu miejscu parkowy charakter.
wyremontowany
Kiedy wejdą tam pierwsi turyści?
Miłosz Sajnog, zastępca prezyo b i e k t . Po z o denta miasta, zapewnia, że to
staje jedynie
dokonać
kwestia około dwóch
przecinki satygodni. – Chcemy
mosiejek ponadać otwarciu
rastających
wieży odpowiednią
Wzgórze
rangę i na pewno
Krzywopoinformujemy
ustego,
o tym wcześniej
aby przy– mówi samorząwrócić
dowiec. Wskazane zostaną też
miejsca instalacji kamery
monitorującej
wieżę w dzień. Wieża na Wzgórzu Krzywoustego
W nocy wieża jesienią ubiegłego roku.
będzie pod do-

Baszta Grodzka od przeszło roku stoi
pusta. Nie ma pomysłu ani chętnego na
zagospodarowanie tego zabytku.
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mar zenie…
Póki co to tylko

do nas z pretensjami, za to, że mieliśmy
czelność o nim napisać. Powiedział
nam również, że jego szefowa wcale nie
odsunęła go od obowiązków, bo cały
czas pracuje. Kto mówił więc prawdę?
Pani pełnomocnik firmy Wakat Plus
czy kontroler, który wbrew zapewnieniom nie poniósł za swoje zachowanie
żadnych konsekwencji?
Pasażerowie korzystający z usług
komunikacji miejskiej mają coraz
więcej zastrzeżeń, co do zachowania
kontrolerów. Psuje ono bowiem ogólny
wizerunek MZK.
- Zdaję sobie sprawę, że takie zdarzenia psują wizerunek naszej firmy.
Nikt, tak naprawdę, nie lubi kontroli.
Prawda jednak zawsze jest pośrodku
i trzeba wysłuchać obu strony, aby
prawidłowo ocenić sytuację. Rozmawiałem z panią Marią Kępińską
i zwróciłem jej uwagę na to, żeby
pracownicy jej firmy trzymali się regulaminu. W przypadku tego chłopca,
w mojej ocenie nie wystąpiły rażące
odstępstwa od zasad – mówi Marek
Woźniak, prezes zarządu MZK.

Angelika/ Martyna
FOT. TEJO/ ANIA

przez
kontrolerów przetrzymywane
w autobusie i wysadzane na innych
przystankach. Kontroler, który
dopuścił się tego incydentu otrzymał
upomnienie i na miesiąc został
odsunięty od zajęć służbowych.
Mamę tego dziecka
natomiast przeprosiliśmy –
mówiła Halina Czarnecka,
pełnomocnik firmy Wakat
Plus.
Kilka dni później tej sam
kontroler przyszedł jednak
Marek Woźniak

Góra narkotyków w sejfie

Ponad 2300 porcji środków
odurzających oraz przedmioty
związane z przestępczością
narkotykową zabezpieczyli policjanci w mieszkaniu
(tejo) 29–latka. Być może mężczyzna zajmował się handlem
narkotykami.

Fot. Konrad Przezdzięk

Miał kontrolować bilety, a poczuł się jak Strażnik Teksasu.
Wbrew prawu przetrzymał nieletniego chłopca w autobusie, bo ten napluł na podłogę. Inny, za brak biletu wywiózł
nieletnią dziewczynkę za miasto – mowa o jeleniogórskich
kontrolerach komunikacji miejskiej. W takich praktykach
nic złego nie widzą pracodawcy kontrolujących.

firmy zajmującej się prowadzeniem
kontroli w jeleniogórskich autobusach.
Wówczas tłumaczono, że kontroler
„błędnie ocenił wiek dziewczynki”, o
była ona „wyrośnięta”. Pełnomocnik
firmy zapewniała, że kontroler, który
przetrzymał dziecko w autobusie został
ukarany mandatem i odsunięty od obowiązków na okres jednego miesiąca.
- W odniesieniu do dzieci, które
nagminnie nie mają legitymacji,
ograniczamy się tylko do pouczeń.
Sytuacja dotycząca wspomnianej
dwunastolatki była zdarzeniem
jednostkowym, gdzie kontrolujący źle
ocenił wiek wyrośniętej dziewczynki.
Dzieci nigdy nie są

Mężczyzna został zatrzymany w minionym tygodniu po tym, jak policjanci
uzyskali informację, że wymieniony
może posiadać narkotyki, a także nimi
handlować. Aby sprawdzić tę wieść,
funkcjonariusze użyli psa wytresowa-

nego do wykrywania wspomnianych
substancji.
– W mieszkaniu 29-latka w sejfie
ukryte były środki odurzające oraz inne
akcesoria związane z przestępczością
narkotykową. W sumie znaleziono ponad 2100 porcji amfetaminy oraz ponad
180 porcji marihuany – mówi podinsp.
Edyta Bagrowska, rzeczniczka policji.
W sejfie była również waga elektroniczna służąca do ważenia środków
narkotycznych, woreczki strunowe do
porcjowania oraz specjalny pojemnik
służący do przenoszenia narkotyków.

(tejo)

Fot. Policja
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Jeleniogórzanin został zatrzymany w policyjnym areszcie. – Ustalamy źródło pochodzenia
zabezpieczonych narkotyków. Sprawdzamy, czy przypadkiem mężczyzna nie zajmował się
ich dystrybucją – dodaje E. Bagrowska.
Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

ROZMAITOŒCI

WIDZIANE Z DYSTANSU

Lobby
na dom starców
Wyjścia są dwa. Albo stworzyć
Czy seniorem jest każdy emeryt? Ostatnie Obserwatorium młodym odpowiednią infrastrukKarkonoskie potwierdziło, że turę, przystosować kierunki nanie. Jednak – co wynika z tabelek uczania tutejszej Alma Mater do
przedstawionych przez uczonych miejscowych potrzeb i zwerbować
socjologów – konstatacja ta nie inwestorów pasujących do otoczezmienia faktu, że ludność Jeleniej nia. Albo zamienić Jelenią Górę w
Góry się niepokojąco starzeje. profesjonalny dom starców, ale nie
Przyczyną jest i ujemny przyrost tylko dla ludności miejscowej, lecz
naturalny i takiż bilans migracji z naciskiem na przyjezdną.
Podstawy istnieją, bo wiele
ludności. Obydwa te zjawiska są
silnie ze sobą połączone, bo skoro kobiet z Jeleniej Góry wyjeżdża,
emigrują ludzie młodzi, to kto ma by troszczyć się o obcojęzycznych
staruszków, a zapotrzebowanie
rodzić dzieci.
Migracje są w dzisiejszym świe- na takie domy już istnieje i będzie
cie absolutnie normalnym zjawi- wzrastać. Na całym świecie zaraskiem, ale o atrakcyjności stolicy bia się na takim biznesie niezłe
Karkonoszy źle świadczy, gdy od- pieniądze, dlaczego nie spróbować
pływ jest, a z przypływem słabo. tu. Władzom miasta zdjęłoby to
Mało pocieszający jest podniesiony z głowy dbanie o infrastrukturę
przez panią z Urzędu Pracy fakt, że dla młodych, budowę centrów
młodzi ludzie z wyższym wykształ- handlowych, kin.
Wystarczą fajfy z walczykami i
ceniem stanowią tylko marginalny
procent tutejszych bezrobotnych. tor przeszkód dla wózków inwaPrzecież to oni są najbardziej lidzkich.
Staruszek też nie będzie się
mobilni, a do tego Jelenia Góra nie
jest znamienitym ośrodkiem aka- pchał na wyciąg i koniecznie chciał
demickim wypuszczającym rocznie zjechać dobrze naśnieżoną nartrotysiące wspaniale wykształconych stradą. Czyli zachowa się zgodnie
z postulatami
magistrów nauk
mniej i bardziej WIELU ABSOLWENTÓW NIE s t r a ż n i k ó w
przydatnych. WIĄŻE SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI Karkonoskiego
Mimo tego wie- Z TYM MIASTEM – CZYLI PO Parku NarodoLUDZKU – UCIEKA STĄD.
wego.
lu absolwentów
No, tylko te
nie wiąże swojej
przyszłości z tym miastem - czyli po trasy rowerowe. Te trzeba by nieco przebudować, aby dwa wózki
ludzku – ucieka stąd.
Niewiele wyjaśniły wyniki mogły się na nich minąć. Jednak
przedstawionej sondy wykazu- z tym zadaniem, nawet obecne
jące duże zadowolenie z faktu władze miasta powinny dać radę
zamieszkiwania w Jeleniej Górze, się uporać.
Drodzy obywatele, wyobraźbo została przeprowadzona wśród
tych, którzy z różnych powodów cie sobie, że nikt by po nocy
nie uciekli i trudno byłoby się nie burzył szlachetnego grajspodziewać, aby jej rezultat był dolskiego spokoju. No, może
inny. Taki jej wynik graniczyłby plac Ratuszowy by ucierpiał,
bo organizowane tam koncerty
z paranoją.
Bardziej miarodajne są wypo- musiałyby być – siłą rzeczy, bo
wiedzi ludzi przed maturą, czyli słuch na starość już nie ten –
tych, którzy jeszcze nie zdążyli bardzo głośne. Ale kończyłyby
wyjechać. Większość z nich nie się o zachodzie słońca, a przy
chce tu ani studiować ani miesz- odpowiedniej dbałości pielękać. Prywatnie dodam, że zbytnio gniarzy nawet wózki, dzięki
się im nie dziwię, bo nie każdy jest prawidłowemu oliwieniu nie
takim dziwakiem jak ja i mając zaburzałyby ciszy wieczornej
rozległe możliwości osiedla się wła- swym skrzypem.
Wizja ponętna, czyż nie? A więc
śnie w tym miejscu. Ale, na swoje
usprawiedliwienie muszę dodać, że nic, tylko ją wcielić w życie.
już dawno przestałem być młodym
Paweł Kucharski
człowiekiem przed maturą.

300 tysięcy
pana Bolka
Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej
G ó r y, w y s z e d ł w
miniony piątek do
Bolesława Osipika,
który z bratem Mieczysławem i kolegami
z Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa
Kolarsko-Narciarskiego, zajechał rowerami przed ratusz.
Szef miasta wręczył
cykliście srebrną
monetę 40 jeleni
oraz podziękował za
promowanie miasta
podczas rowerowych
eskapad.

Fot. Konrad Przezdzięk
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W TRZECH KADRACH

Osipikowi gratulowali 300 tysięcy przejechanych kilometrów samorządowcy.
Był radny Wiesław
Tomera, który swego
czasu zaproponował,
aby rada wsparła cyklistę podczas jednej
z jego wycieczek. Pojawił się także Maciej
Gałęski z Euroregionu Nysa, który także
sponsorował jedną z
wypraw. Gratulacje
złożyli też Marek Mikrut, wiceszef rady
powiatu oraz Ryszard
Grek z zarządu powiatu.
Dr uga część dzisiejszego wydarzenia
odbyła się w Książnicy Karkonoskiej.
Tu Bolesław Osipik
przekazał Ivo Łaborewiczowi dzienniki ze
swoich podróży. Kilka
kilogramów zeszytów
zasili niebawem zbior y Archiwum Państwowego w Jeleniej
Górze. – To rzadki
przypadek, kiedy do
naszych zasobów trafiają dary od obywateli – dziękował Ivo
Łaborewicz.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

OKIEM NACZELNEGO

Realne
mrzonki
Primaaprilisowe żarty bywają
okazją nie tylko do nabicia w butelkę
naiwnych. Służą też nakreśleniu
takiej rzeczywistości, która byłaby
znacznie bardziej korzystną alternatywą do tego, co dzieje się dziś.
Kiedy przed 1 kwietnia wyssałem
z palca informację o tym, że ze
Wzgórza Kościuszki zostaną częściowo wycięte drzewa, Boże broń, nie
chciałem zakpić czy to z urzędników,
czy z mieszkańców. Widząc jeleniogórską rzeczywistość zatrzymaną w
kadrze pocztówek pozostałych często
jako jedyne dziedzictwo przeszłości,
zamierzałem zasugerować, że warto
ją nie tylko odkurzyć, a nawet do niej
nawiązać i powrócić. Nie bez powodu. Jedno z piękniejszych miejsc

stolicy Karkonoszy, które Niemcy
urządzili ku uciesze mieszkańców i
ich gości, dziś pozostaje wstydliwym
wychodkiem.
Zadbane w pierwszej połowie
XX stulecia tarasy restauracji są w
XXI wieku parkingiem i składowiskiem śmieci. Budynek, który służył
pragnącym uciech stołu ludziom,
ma obecnie gospodarzy, którzy z
powodzeniem mogliby urzędować
gdzie indziej. Jaki jest bowiem sens
gospodarzenia Ligi Obrony Kraju
(już nie czepiam się socjalizującego rodowodu tej organizacji) w
miejscu, które mogłoby stać się
mekką turystów i smakoszy? Gdyby
wycięto drzewa, które przysłaniają
panoramę Jeleniej Góry, lokalna

telewizja mogłaby zyskać świetne – Przewróciło się, niech leży! – jak to
tło dla emitowanych programów, wyśpiewał Kuba Sienkiewicz.
Dzięki naszemu primaaprilisowi
choćby serwisów informacyjnych.
A tak studio można przecież zorga- wielu przez kilka godzin żyło w
ułudzie, że może jednak udało się
nizować w każdym wnętrzu.
Wyjściem mogłoby być zagospo- żądz moc móc wzmóc i coś w nadarowanie samego tarasu służącego szym mieście zmieni się na lepsze.
za parkingowy śmietnik. Brakuje, Że będzie można wyskoczyć na
spacer po Wzgónad czym uborzu Kościuszki
lewać należy,
MIEJSC, KTÓRYCH
pozbawionym
pomysłu i woli
PRZESZŁOŚĆ DRAŻNI
zdziczałych
jego realizacji
SWOJĄ WIELKOŚCIĄ,
chaszczy, rówa także poczuA OBECNA MAŁOŚĆ
nymi alejkami
cia tożsamości
UKAZUJE BEZRADNOŚĆ
miejsca i troski NASZYCH, JEST W JELENIEJ oś wietlonymi
po zapadnięciu
o najbliższe
GÓRZE MNÓSTWO.
zmierzchu. I
otoczenie. Nie
opóźnić powrót
tylko ze strony
samorządowców, bo przecież nie do domu wizytą na tarasach „Skalmożna na ich barki w wygodnicki nej Piwnicy”, gdzie podadzą nam,
sposób – to nie ja, to oni! – zrzucać na przykład, naleśniki Ducha Gór
odpowiedzialności na wszystko. skąpane w Staniszowiance. To tylko
Jakoś panom działaczom z LOK-u – oczywiście – mrzonki.
Jednak gdyby nie marzenia, przyśmietnik nie przeszkadzał przez lat
…dziesiąt, to po co go teraz ruszać? puszczać można, że Niemcom nie

udałoby się w ten sposób tego miejsca zagospodarować. Samo wzgórze
pozostałoby zapewne takim samym
pagórkiem, jak wiele okolicznych.
Choćby ten, w sąsiedztwie którego
przyszło mi mieszkać. Spaceru
pobliskimi ścieżkami nie polecam
nikomu, chyba że miłośnikom stert
śmieci przeróżnych, które walają
się między drzewami z daleka tylko
wyglądającymi zachęcająco. Nie
tylko zresztą śmieci tam się walają.
Odchody także, nie tylko psie.
Takich miejsc, których przeszłość
drażni swoją wielkością, a obecna
małość ukazuje bezradność naszych,
jest w Jeleniej Górze znacznie więcej.
Choćby dachowe tarasy na Hotelu
Europa. W czasach kiedy przybytek
ten nazywał się Drei Berge, jego dachy znane były w całych wschodnich
Niemczech jako najlepiej zagospodarowane tego typu miejsce. Z muszlą koncertową włącznie. Muszla
pozostała zresztą do dziś jako ślad

po inwencji dawnych gospodarzy,
której obecnym zda się, niestety,
brakować.
O ile wycięcie drzew i rewitalizacja parku z urządzeniem restauracji
włącznie wymaga nie tylko rzucenia
pomysłu, ale i znalezienia sporych
pieniędzy na jego realizację, o tyle do
ponownego zagospodarowanie dachowych tarasów fortuna raczej nie
jest potrzebna. Trzeba mieć fantazję
i nie bać się odrobiny ryzyka. Sam
chętnie udałbym się na taki dach,
aby pod parasolami przy dźwiękach
orkiestry dochodzących z muszli,
pomyśleć nad tym, co by jeszcze
ciekawego w Jeleniej Górze można
było zrobić. Choćby nad kolejnym
primaaprilisowym wicem. Bo póki
co – tylko dzięki żartom – możemy
poczuć się choć przez chwile nieco
bardziej dowartościowani.

Konrad Przezdzięk
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Bohaterka z tła

Fot. Tejo

wieściach petersburskich”
(1989), jak i w
podwójnej roli
Koroboczki i
Widma w „Martwych duszach”
( 19 9 0 ) . D o
galerii takich
właśnie postaci
z dzieł Gogola,
które przesuwają się przez
scenę w odbiciu krzywego
zwierciadła
należy również
Poszlopkina żona ślusarza
w „Rewizorze”
w reż. Jurija
Krasowskieg o ( 19 9 5 ) i
służąca Ariny
Aktorka podczas ubiegłorocznej imprezy dziecięcej w Osiedlowym Domu
PantelejmoKultury na Zabobrzu.
nownej, czyli
Duniasza oraz
zacna kupiecka
Krystyna Dmochowska przeważnie pozostawała na drugim lub trzecim planie, a mimo
to często wydawała się bardziej interesująca na scenie Teatru im. Norwida niż protago- córka Agafia Tichonowna, szukająca męża o odpowiednim statusie
niści.
społecznym, panna na wydaniu,
Obecna na jeleniogórskiej scenie dramacie Witolda Gombrowicza Jeremiego Przybory „Nie bójmy się niezbyt lotna, nieco przestraszona
Teatru im. Norwida niemal od „Ślub” (1984) w mistrzowskiej ada- uczuć” w reż. Zdzisława Sobocińske- i zarazem odurzona mnogością
początku swojej kariery aktorskiej, ptacji Krystiana Lupy. Jej liryczne go (1992), przedstawieniu „Historia konkurentów do jej ręki w jednej z
absolwentka Wydziału Lalkarskiego kreacje promieniowały na scenie, w żywota św. Marcina” w reż. Jana najznakomitszych komedii z kanoPWST we Wrocławiu (1981), przez żywym kontakcie z publicznością. Skotnickiego (1993), tragedii an- nu literatury światowej „Ożenek”
całe lata grywała postaci rodzajo- Była Kamilką w inscenizacji Wła- tycznej Sofoklesa „Antygona” w reż. w reż. Siergieja Fiedotowa (1997,
we, które kontrastują z głównymi dysława Krzemińskiego „Romans z Andrzeja Bubienia (1995), komedii 2002). Ta ostatnia kreacja wraz z
bohaterami. Nie broniła się – bo nie wodewilu” w reż. Stefanii Domań- dell’arte Moliera „Szelmostwa Ska- rolą Dafnidy w inscenizacji Jana
mogła – przed dosadnością swoich skiej (1984), Madzią Justyńską (z pena” w reż. Aldony Figury (2000) Andrzeja Morsztyna „Komedia pasterska” (1997)
typów, rysowanych czasem ostro, domu Owidowicz), starszą córką i sztuce Václava
w reż. Adama
wyraziście, z dużą dozą podszytego profesora języków starożytnych w Havla „Opera żeDMOCHOWSKA MA
Hanuszkiewicza
ironią autentyzmu. I tylko nie lada przedstawieniu Franza i Paula von bracza” w reż.
INSTYNKT ARTYSTYCZNEJ
kunszt aktorski sprawił, że te dru- Schonthan w przekładzie Juliana Andreja Kroba DEFORMACJI, DECYDUJĄCY przyniosła aktorgo- i trzecioplanowe role od począt- Tuwima „Porwanie Sabinek” w (2000). Uzna- O SILE WYRAZU POSTACI. ce nagrodę Stalowego Wytrycha.
ku zwracały uwagę publiczności na reż. Bogusława Kozaka (1987), są- n i e z d o b y ł a
Wyrazistą plasiadką w biograficznej inscenizacji rolą rezolutnej
Krystynę Dmochowską.
Josifa Brodskiego „Brodski” w reż. i zuchwałej Kasi w komedii Jana stykę aktorstwa Dmochowskiej
Bogdana Rudnickiego (1988), ar- Drdy „Igraszki z diabłem” w reż. ukazał spektakl Fiodora DostoLiryczne ścieżki
Po debiucie w spektaklu mu- chaniołem w widowisku Ignacego Zygmunta Bielawskiego (1993). We jewskiego „Bracia Karamazow” w
zycznym „Kolęda-Nocka” w reż. Krasickiego „Monachomachia” współczesnej komedii obyczajowej reż. Wiktora Terelii (1999) i sztuka
ówczesnej dyrektorki teatru Aliny w reż. wtedy szefa teatru Jerzego Johnnie’go Mortimer i Briana Co- rosyjskiego dramatopisarza średObidniak (1982) z muzyką Wojcie- Zonia (1990) i Cyganką w przedsta- oke’a „Komedia sytuacyjna” w reż. niego pokolenia Aleksandra Żelezcha Trzcińskiego i librettem Ernesta wieniu Jana Potockiego „Cyganie z Sylwestra Chęcińskiego (2002) cowa „Dialogi o zwierzętach” w reż.
Brylla, zagrała guwernantkę Miss Andaluzji” w reż. Henryka Adamka potrafiła być przekomiczna jako Krzysztofa Rekowskiego (2004).
Prism w sztuce Oscara Wilde’a (1993). Wystąpiła we współczesnej największa w okolicy plotkarka Jeszcze inne role Dmochowskiej
zaczerpnięte z literatury Antoniego
„Brat marnotrawny” w reż. Ireny sztuce Clausa Hugo „Ciuciubabka panna Trotter.
Czechowa były ozdabiane mrugnięDudzińskiej (1983). Następnie albo ślepiec” w reż. Marca Bobera
ciem oka do współczesności. To
stworzyła postać Ofelii w słynnym (1991), spektaklu muzycznym Wiew z Rosji
Prawdziwy koncert gry aktor- opiekunka w „Czajce” w reż. Mai
skiej, ale i wirtuozerskie pokazanie Kleczewskiej (2004) oraz Anfisa w
Na planie filmowym
Publiczność nie odwiedzająca zbyt często Teatru im. Norwida zapamiętała Krystynę Dmochow- postaci w całej ich złożoności ujaw- „Trzech siostrach” w reż. Krzysztofa
ską przede wszystkim ze szklanego ekranu, gdzie już od sześciu lat w operze mydlanej Polsat niły w pełni przedstawienia oparte Minkowskiego (2009).
na wielkich dziełach literatury
„Pierwsza miłość” gra Helenę Łazankową, mieszkankę Wadlewa, ekspedientkę w sklepie rosyjskiej. Na uwagę zasługuje rola Rysy komiczne
dzierżawionym przez Natalię Strońską. Wystąpiła także gościnnie w kilku odcinkach sitcomu Nadieżdy w sztuce Maksyma GorkieWzorcowe realizacje komedii
„Świat według Kiepskich” i serialu „Warto kochać” oraz obsypanym nagrodami komediodra- go „Ostatni” w reż. Aliny Obidniak Aleksandra hr. Fredry trudno wymacie kinowym Andrzeja Jakimowskiego „Sztuczki” (2007) i filmie Jana Jakuba Kolskiego (1987) oraz groteskowe kreacje mazać z pamięci i nie przywoły„Afonia i pszczoły” (2009). Obecnie trwają zdjęcia do komedii Magdalena Łazarkiewicz „Maraton w satyrycznych inscenizacjach wać przy nadarzającej się okazji
Mikołaja Gogola w reż. Wiesława świetnych ról Dmochowskiej. W
tańca” z udziałem Krystyny Dmochowskiej.
Hołdysa; jako Nos i bandyta w „Opo- najbardziej znanej komedii oby-

Odszedł Andrzej Kempa
Znany aktor i reżyser ostatnio związany z Teatrem
„Maska” nie żyje. Zmarł
w Wielką Niedzielę. Pożegnanie Andrzeja Kempy
odbyło się w miniony piątek na starym cmentarzu
przy ulicy Sudeckiej.
Andrzej Kempa grał na deskach
Teatru im. Norwida. Był także
dyrektorem Jeleniogórskiego
Teatru Animacji. Wraz z innymi
artystami scenicznymi założył
Teatr „Maska”, z którym był zwią-

zany do końca swoich dni. Grywał w
przedstawieniach oraz podejmował
się pracy reżyserskiej.
Jego pełen ciepła a jednocześnie
zdrowego dystansu do rzeczywistości zapamiętają ci, którzy jeszcze
kilka miesięcy temu spotykali Aktora
spacerującego uliczkami starego
miasta. Ostatnio nie pokazywał się
publicznie.
Jego kolega Krzysztof Rogacewicz
nie ukrywał, że Artysta choruje i
bardzo cierpi. 21 marca Honorata
Magdeczko-Capote i Ryszard Wojnarowski pokazali wyreżyserowaną

przez Andrzeja Kempę sztukę „Adam
i Ewa”. Było to ostatnie widowisko
zaprezentowane za życia twórcy.
Aktor zmarł po ciężkiej chorobie
w wieku 64 lat. Pozostanie w sercach
widzów i jeleniogórzan jako jedna z
najjaśniejszych postaci lokalnej sceny.
Requiescat in pacem!

(Gabi/tejo)
Redakcja Jelonki.com składa Rodzinie
i Bliskim Artysty wyrazy szczerego
współczucia.

czajowej „Zemsta” w reż. Stefanii
Domańskiej (1984) zagrała Rózię,
służącą Klary (co ciekawe, córka
Krystyny Dmochowskiej ma na
imię…Klara), której zadaniem jest
zwabienie Wacława w zasadzkę.
W „Ślubach panieńskich” w reż.
Zygmunta Bielawskiego (1995)
stworzyła przekonującą postać pani
Dobrójskiej, matki Anieli i ciotki
Klary. Jako Urszula, burmistrz
Osieku w kąśliwej komedii „Gwałtu, co się dzieje!” w reż. Andrzeja
Bubienia (1997), której satyryczne
ostrze jest wymierzone w „świat na
opak” polskiej obyczajowości i polityki, Dmochowska wnosi elementy
humorystyczne. W roli służącej w
„Dożywociu” w reż. Andrzeja Sadowskiego (2005) aktorka nadała
swej postaci rys komiczny.

Bez barier

W dość bogatej karierze teatralnej Dmochowska nigdy nie napotkała barier repertuarowych. I
gdy wydawało się, że jej żywiołem
pozostanie realizm Gogola i Gorkiego, zaskoczyła umiejętnością
odnalezienia się w świecie Williama
Szekspira. Okazała się specjalistką
w portretowaniu karczmarki w
komedii „Poskromienie złośnicy”
w reż. Jurija Krasowskiego (1994),
mniszki Francisci w dramacie
„Miarka za miarkę” w reż. Krzysztofa Pankiewicza (1996) i Marty, opiekunki i powiernicy Julii w tragedii
„Romeo i Julia” w reż. Krzysztofa
Rekowskiego (2006). Naturalizm
Gabrieli Zapolskiej (jako tytułowa
bohaterka spektaklu „Dulska!”
(1999) w reż. Adama Hanuszkiewicza podkreśliła ton fałszywej
dobrotliwości) czuła równie dobrze
jak „czystą formę” Witkacego (w
roli Kucharci w sztuce „Glątwa
nowa czyli w sidłach nudy” (1994)
w reż. Andrzeja Bubienia), z równą
swobodą poruszała się wśród postaci Tadeusza Różewicza (jako tłusta
kobieta w dramacie „Kartoteka”
(2002) w reż. Piotra Łazarkiewicza). Dmochowska posiada bowiem
instynkt artystycznej deformacji,
decydujący o sile wyrazu postaci.
Posługuje się charakterystycznym
skrótem, znakiem będącym sumą
charakterystycznych cech środowiska. Czerpiąc inspiracje z rzeczywistości, wydobywa rysy ukryte za
tysiącami pozorów, gestów i słów.
Spośród ról mocno osadzonych w
konkretnych realiach epoki warto
przypomnieć Sowietnikową w
arcydramacie Adama Mickiewicza
„Dziady” w reż. Grzegorza Mrówczyńskiego (1998) i dozorczynię w
dramacie romantycznym Juliusza
Słowackiego „Kordian” w reż.
Adama Hanuszkiewicza (2001). Po-

pisem zawodowej dojrzałości była
rola Miłosiernej w spektaklu Ariana
Suassuny „Historia o miłosiernej
czyli testament psa” w reż. Tomasza Koniny (2001), a także postać
Ninon Preobrażeńskiej w przedstawieniu Tadeusza Słobodzianka „Sen
pluskwy” w reż. Krzysztofa Kopki
(2003) oraz kreacja właścicielki
domu publicznego Mamuśki Metz
we współczesnej sztuce Petera
Barnesa „Czerwone nosy” w reż.
Małgorzaty Bogajewskiej (2005).

Konrad Przezdzięk
FOT. N. SOŁTANOWICZ
JELONKA.COM

Baśnie, bajki,
bajeczki
Krystyna Dmochowska stała się rozpoznawalna również przez najmłodszą
publiczność dzięki występom w licznych
widowiskach dla dzieci. W bajce Janusza
Odrowąża Wiśniewskiego „O ślicznych
kwiatkach i strasznym potworze” w reż.
Henryka Komorowskiego (1986) pojawiła
się jako piwonia. W przedstawieniu Andrzeja Maleszki „Wielkoludy” w reż. Aliny Obidniak (1986) odtwarzała postać olbrzyma
o imieniu Berta (w tej sztuce zadebiutował
syn aktorki – Kordian, obecnie nauczyciel
języka angielskiego). Była kucharką i
Pustogłowym w inscenizacji Carla Gozziego
„Miłość do trzech pomarańczy” w reż.
Andrzeja Jamróza (1989).
Wystąpiła w czterech spektaklach Macieja
Staropolskiego w reż. Jacka Medweckiego:
na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena - „Calineczka” (1993) i „Królowa Śniegu” (1996), bajce „Straszny smok” (1994)
oraz „Alicja w krainie czarów” (1995) wg
powieść autorstwa Lewisa Carrolla jako
okrutna Królowa. W scenicznej adaptacji
książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
„Mały książę” w reż. Cezarego Domagały
(1996) wcieliła się w lisa, który idealnie
odzwierciedlił uczucia, jakie towarzyszą
przyjaźni i był idealnym nauczycielem
życia tytułowego bohatera. Zagrała jeszcze w musicalu na motywach powieści
Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”
w reż. Cezarego Domagały (1997) oraz
inscenizacji „Przyjaciel wesołego diabła”
wg lektury Kornela Makuszyńskiego w
reż. ówczesnego szefa teatru Grzegorza
Mrówczyńskiego (1998). W musicalu
Marka Twaina „Przygody Tomka Sawyera”
w reż. Jana Szurmieja (2001) odtwarzała
rolę cioci Polly.

Rysujcie Rumcajsa!
Dzieci i młodzież z Jeleniej Góry i okolic mogą brać udział w
nietypowym konkursie organizowanym przez Teatr im. Norwida w związku z kwietniową premierą musicalu „Rumcajs”.
Hasło: „Moje wyobrażenie przygód
Rumcajsa na deskach teatru Norwida
w Jeleniej Górze” ma zainspirować
młodych twórców do przelania wizji swojej wyobraźni na papier w
formacie nie mniejszym niż A4 i nie
większym niż A2. Technika pracy
– dowolna, Dzieła należy opatrzyć
metryczką z danymi: imię i nazwisko
autora, klasę oraz nazwę i adres placówki, którą reprezentuje uczestnik
konkursu.

Czasu jest bardzo niewiele! Wyniki
zmagań poznamy już 24 kwietnia w dniu
premiery sztuki. – Uczeń, którego praca
zwycięży, wygra dla całej klasy grupowe
wyjście do teatru na spektakl, spotkanie z
Rumcajsem i Hanką oraz lekcję teatralną
– zapowiadają organizatorzy. Autorzy
wyróżnionych prac otrzymają dyplomy
a ich dzieła zostaną wywieszone w galerii
teatru 1 czerwca.

(tejo)

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dęby Pamięci
Ofiarom Katynia
Komendant Policji Państwowej Stanisław Baczyński zamordowany przez
sowieckich oprawców w
1940 roku w Twerze będzie
bohaterem jeleniogórskich
uroczystości, które upamiętnią 70–lecie Zbrodni
Katyńskiej. Ceremonia odbędzie się w nadchodzący
wtorek.
W związku z sobotnią tragedią
w Smoleńsku uroczystości będą
miały podwójnym, żałobny, wymiar.
Rozpoczną się w samo południe
od apelu w Gimnazjum nr 1 im.
Kościuszki przygotowanym przez
uczniów placówki. Później nastąpi
przemarsz pocztów sztandarowych
pod pomnik Wolność i Niepodległość
przy Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa.

ehlo. Ze złożonej ze słów „układanki” Konopska, Agnieszka Frąckowiak,
powstała opowieść o sednie prawdy, Aleksandra Mrówka, Dominik Pintera,
miłości i spotkaniu osób, które na pozór Kamil Glaser, Piotr Torchała, Artur
Bamburski.
nic nie łączy.
W przedstawieniu występują studen(Gabi)
ci Kolegium
Karkonoskie- GDZIE: Przystań Twórcza- cieplickie centrum Kultury, ul. Ściegiennego 5/7,
go: Karolina Cieplice ,KIEDY: 16.04.2010r., godzina 19:00 , ILE: 5 zł

STEFAN STRAHL IN MEMORIAM
W pierwszą
rocznicę śmierci
założyciela i dyrektora Jeleniogórskiej Orkiestry
Symfonicznej,

Jeleniogórskie forum ma już dziesięcioletnią tradycję.
W nadchodzącą środę w Osiedlowym Domu Kultury
na Zabobrzu zaczyna się trzydniowe, jubileuszowe X
Jeleniogórskie Forum Teatrów Dziecięcych. To zarazem
eliminacje dolnośląskie do 31. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Dziatwa”.

wienia do 31. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Dziatwa”
w Łodzi oraz nagroda pieniężna z
przeznaczeniem na akredytację festiwalową. Podczas forum odbywają się
także warsztaty techniki teatralnej,
Forum jest imprezą adresowaną do działających na terenie województwa w których udział biorą występujące
teatrów dziecięcych i młodzieżowych dolnośląskiego. Nagrodą główną w zespoły wraz z instruktorami.
(limit wieku uczestników to 16 lat) konkursie jest nominacja przedsta(tejo)

Fot. FILMWEB

Tym razem z Wiosną Cieplicką
Znany satyryk i aktor Stanisław Tym będzie jednym z gości tegorocznej edycji
Wiosny Cieplickiej.
W tym roku Wiosnę Cieplicką rozpocznie jeden
z najśmieszniejszych kabaretów z Zielonej Góry –
grupa CIACH. Towarzyszyć mu będzie weteran sceny
kabaretowej znany z wielu niezapomnianych ról w
filmach Stanisława Barei – Stanisław Tym. Na pewno
rozbawią widzów do łez pokazując między innymi
skecze o tematyce społecznej, kryminalnej a nawet
przeróbki znanych piosenek.

(Gabi)
Obszerną zapowiedź Wiosny
Cieplickiej zamieścimy za tydzień

(tejo)

ZNICZE PAMIĘCI

Od soboty mieszkańcy Jeleniej
Góry składali wiązanki kwiatów i
zapalali znicze przez pomnikiem
Wolność i Niepodległość. W ten
sposób oddano hołd pamięci śp.
Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta
RP, oraz pozostałych ofiar tragicznej katastrofy w Smoleńsku.
Z powodu żałoby
narodowej niektóre z imprez zostały odwołane już
po oddaniu tego
numeru Jelonki
do druku. Informacje o tym na
bieżąco na www.
jelonka.com

długoletniego szefa Państwowej Szkoły
Muzycznej w Filharmonii Dolnośląskiej
odbędzie się okolicznościowy koncert.
Filharmoników dolnośląskich poprowadzi Tadeusz Strugała. Solistką
będzie Kamila Wąsik (skrzypce). W

Powalczą o występ w Łodzi

Tam zaplanowano uroczystości miejskie. – Jelenia
Góra będzie jednym z miast Polski
i świata, gdzie zostanie zasadzony
jeden z 21. 857 dębów pamięci. Każde drzewo upamiętnia konkretną
osobę, która zginęła w Katyniu,
Twerze lub Charkowie – mówi
prezydent miasta Marek Obrębalski.
Jeleniogórska sadzonka będzie
symbolicznym hołdem pamięci Stanisława Baczyńskiego, komendanta
Policji Państwowej, którego sowieci
zastrzelili w Twerze. Uroczystości
zakończy uroczysta Msza Święta.

Stanisław Tym na planie ﬁlmu „Ryś”
W miniony czwartek odbył
się kolejny ciekawy koncert z cyklu Filharmonia
Młodych. Projekt ten ma
na celu promować młodych
art ystów m.in. poprzez
umożliwienie im współpracy z profesjonalnymi
muzykami, jak i występ
przed najbardziej chyba
wymagającą publicznością, jaką jest młodzież.
Tym razem była to audycja dla
szkół. Koncert zatytułowany był „
Wielkie dzieła wielkich Polaków”.
Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz
prezydent Jeleniej Góry. Koncert
poprowadziła Joanna Moryc, która
przybliżyła zabranym sylwetki
kompozytorów i krótko opowiedziała o utworach.
Tym razem dyrygentem naszej
orkiestry była studentka czwartego roku dyrygentury symfonicz-

GDZIE: Pałac Pałac Schaffgotschów (Politechnika – „Sala
Błękitna”), Plac Piastowski 27, Cieplice
KIEDY: 26.04.2010 r., godzina 19:00
ILE: 30 zł

no-operowej na Uniwersytecie
Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie Lilianna Krych. W
pierwszej części koncertu zgromadzeni wysłuchali pierwszej części
2 koncertu fortepianowego f-moll
op. 21 Fryderyka Chopina. Utwór
ten jest jednym z dwóch, napisanych przez wirtuoza, koncertów
fortepianowych przy udziale orkiestry.
Na fortepianie zagrał Bartosz
Skłodowski. Jest on uczniem
czwartej klasy państwowej Szkoły
Muzycznej II stopnia w Jeleniej
Górze. Po przerwie filharmonicy
zaprezentowali pod batutą pani
dyrygent poemat symfoniczny
„Step” Zygmunta Noskowskiego.
Głównym walorem tego dzieła jest
melodyka z elementami folkloru
polskiego i ukraińskiego. Dzieło
to pisane było ku pokrzepieniu
serc.
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała obu utworów i nagrodziła
muzyków oklaskami.

(Gabi)
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Spektakle konkursowe odbywać się będą w
salach ODK w dniach od 14 do 16 kwietnia
w godz. 9.00 – 13.30. W sobotę, 17
kwietnia, o godz.11.00 zaplanowano uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród i dyplomów.

repertuarze: Piotr Czajkowski – Koncert
skrzypcowy D-dur op. 35, Robert Schumann – III Symfonia Es-dur Reńska op.
97. Początek o godz. 19. Bilety w cenie
30 zł, 20 zł i 10 zł.

(tejo)

„Ruskie” po raz drugi
Teatr Sta Art zaprasza widzów,
którzy jeszcze nie widzieli najnowszego przedstawienia „Ruskie” na
kolejne wystawienie tej barwnej
i wesołej sztuki inspirowanej
uniwersalnym przesłaniem „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Spektakl, będący
swobodną interpretacją dzieła
Francuza, jest finałem pięciomiesięcznej pracy warsztatowej
młodzieży uczestniczącej w treningach aktorskich. Grają 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, Natalia Świerad, Alicja
Biskupska. Reżyseria – Łukasz
Duda.

(tejo)

Zielona z Jelenią pomylona
Na otwarcie ciekawej wystawy zaprasza w nadchodzący piątek Biuro Wystaw
Artystycznych. Zaproszono
jeleniogórskich artystów,
którzy edukację rozpoczęli
w Jeleniej Górze, a kontynuowali w Zielonej Górze.

ich odporności na wpływy, silnego
mechanizmu obrony przed wchłonięciem przez popularne w sztuce nurty.
Ich twórczość jest świadectwem poczucia własnej wartości artystycznej,
włączania w orbitę swoich zainteresowań historii sztuki współczesnej,
przy jednoczesnej rezygnacji z zasady
wmontowywania
w ściany gmaW wystawie udział wezmą abchu swojego
solwenci Liceum Plastycznego lub
dzieła dorobzwiązani w przeszłości z tą szkołą:
ku poprzedJakub Czyszczoń, Kamila Mankus,
ników – inforPrzemysław Matecki, Seweryn
muje kurator
Swacha, Rafał Tomczak Otoczak,
ekspozycji Piotr
Szymon Teluk, Rafał Wilk, a także
Machłajewski.
artyści tworzący Pracownię „Tfur(tejo)
czości Dojrzałej” (pisownia jak w
oryginale).
– Zaproszeni do projektu malarze złączeni są swego rodzaju
artystycznym pokrewieństwem.
Wynika ono nie tylko ze wspólWernisaż odbędzie się o godz. 16 kwietnia
noty pokoleniowej, ale jest
o godz. 18
przede wszystkim wyrazem

Zagrali młodzi – do filharmonii
Fot. Gabi

W Przystani Café Cieplickiego Centrum Kultury będzie można obejrzeć
spektakl pt.: „Układanka” Studenckiego
Teatru Spontan. Układanka złożona
będzie z tekstów autorów, wśród których
znaleźli się: Brunon Schulz, Vladimir
Nabokov, Wojciech Kuczok, Paulo Co-

Fot. Konrad Przezdzięk

Poetycka „Układanka”
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Fot. Tejo
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W wakacje pociągiem do Harrachova?

Stacja kolejowa w Korenovie (Czechy). Stąd
niegdyś kursowały pociągi do Jeleniej Góry. Czy
uda się wrócić do tej tradycji?
Najpierw listopad, potem marzec, teraz 11 lipca. Data pierwszego odjazdu Kolei Izerskiej na odcinku Szklarska Poręba
– Harrachov co jakiś czas ulega znacznemu przesunięciu.
Prace budowlane mają zakończyć się w maju tego roku.
Pozostają jednak kwestie formalno–prawne związane z
przejściami granicznymi i zabezpieczeniem kabotażu.
Odcinek należący do Urzędu
Marszałkowskiego jest już prawie
ukończony, pozostały jeszcze drobne prace budowlane i montażowe.
Obecnie największą przeszkodę
stanowią skomplikowane uwarunkowania prawne. Teoretycznie, po
wejściu Polski do Unii Europejskiej
granice przestały istnieć. W praktyce
wygląda to jednak trochę inaczej.

Każdy kraj ma prawo do zawieszenia
działania Układu z Schengen. Polskie
władze planują skorzystać z tej możliwości, czyli przywrócenia kontroli
granicznej podczas Euro 2012.
Obok przejść granicznych istnieje
także pojęcie stacji granicznych, które mają zastosowanie m.in. w ruchu
kolejowym. Stacje Szklarska Poręba
– Harrachov nigdy dotąd nie funkcjo-

Energooszczędnie

pod Śnieżką
Na terenie gminy Karpacz zastosowano system, jakiego
na Dolnym Śląsku jeszcze nie
było. Dzięki niemu opłaty za
energię elektryczną zmalały
bowiem o 30 procent.
W Karpaczu wymieniono 35
opraw latarni, stojących przy ulicach
wjazdowych do miasta. Obecnie
zamiast 250-400W źródeł światła
są tam zaledwie 125W. Natomiast
w pozostałej części gminy systematycznie dokonuje się wymiany tzw.
„rtęciówek” na „sodowe” oświetlenie.
Głównym celem przedsięwzięcia jest
oszczędność energii i wyeliminowanie ze środowiska rtęci.
Nowością w regionie jest także
Centralny Reduktor Mocy, jaki zain-

stalowano we wcześniej w zmodernizowanym obwodzie w Karpaczu.
Dzięki niemu udaje się m.in. ograniczyć pobieranie mocy. Ciekawostką
jest fakt, że urządzeniem tym można
zarządzać zdalnie z pomocą internetu. Inteligentne sterowanie nim, biorąc pod uwagę warunki pogodowe i
natężenie ruchu ulicznego umożliwi
nowoczesny system CPAne. To dzięki
niemu także można sprawdzać
sprzęt siedząc przy komputerze.

(Ania)
Wkrótce w Karpaczu zostanie wymienione
oświetlenie uliczne na remontowanych
ulicach. Planowane jest także wprowadzenie nowoczesnego systemu w innych
częściach miasta.

Fot. Ania

Wszedł prosto pod… vectrę

nowały. Na mocy
umowy międzyrządowej Polski z
Czechami trzeba
by było wprowadzić właśnie
takie stacje graniczne. Wówczas,
w przypadku zawieszenia Układu
z Schengen przez
jedno z dwóch powyższych państw,
p o c i ą gi n a d a l
będą kursowały.
Drugą kwestią,
pozostającą do
rozstrzygnięcia to tzw. kabotaż.
Jest to pojęcie, funkcjonujące
głównie w transporcie międzynarodowym, ale związane również z
układem kolejowym oraz przewozem pasażerskim. Każdy przewoźnik
międzynarodowy może dowieźć i
przywieźć (towar, ludzi) do oraz z
tylko jednego kraju. Na przykład polski właściciel firmy transportowej,
aby uniknąć kabotażu, musi dowieźć
dany towar do Anglii albo przywieźć
go z Anglii. Nie może natomiast
przewieźć towaru z Anglii do Francji
albo z jednego miasta do drugiego w
obrębie tego samego państwa.

WIEŚCI Z REGIONU
Mniej wybojów

Ulica Zachełmska w Przesiece i jedna z dróg w Borowicach zostaną wyremontowane
jeszcze w tym roku. Środki na
sfinansowanie robót drogowych pochodzą z budżetu
państwa w ramach usuwania skutków powodzi. W Borowicach prace budowlane
będą przebiegać wzdłuż drogi
115524D. W Przesiece zostaną
ponadto dokończone prace
związane ze skanalizowaniem
miejscowości.

remonty na pozostałych odcinkach.
– Na maj wszystko będzie gotowe –
twierdzi Grzegorz Sokoliński.
Później pozostanie już tylko kwestia wyboru przewoźnika. Urząd
Marszałkowski jest w naszym województwie organizatorem ruchu.
– Tam, gdzie nie dadzą pieniędzy,
tam nic nie jedzie – definiuje skrótowo pan przewodniczący. Władze
województwa mają dwa wyjścia:
albo wybrać spółkę Przewozy Regionalne, albo Koleje Dolnośląskie.
Oba podmioty należą do Urzędu
Marszałkowskiego. Przesunięcie w
czasie, pomijając kwestie prawne,
wiąże się również z wprowadzeniem
na tę linię tylko polskiego przewoźnika. Prawdopodobnie nie będzie
tam funkcjonował żaden czeski
przewoźnik.

Na trasie Jelenia Góra – Szklarska Poręba – Harrachov zjawisko
kabotażu może wystąpić na skutek
tzw. przewozu wewnętrznego. W
przypadku polskiego przewoźnika
stanie się to, gdy pasażer wsiądzie
w Korenovie i wysiądzie w Harrachovie. Urząd Marszałkowski oraz
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei z
Wrocławia starają się rozwiązać,
wspólnie ze stroną czeską, wszelkie
wątpliwości prawne. Czas poza
okresem budowlanym sprzyjał
tego typu rozmowom i wstępnym
ustaleniom.
Grzegorz Sokoliński uważa, że
listopadowy termin od początku był
nierealny. Zgodnie z unijnymi przepisami pomiędzy przewoźnikiem
(ten, co jeździ po torach) a zarządcą
infrastruktury (właścicielem torów)
musi być rozgraniczenie. W innym
przypadku przewoźnik, który miałby w swoim rynku tory, mógłby
dyktować warunki innym przewoźnikom. Wówczas nie byłoby zjawiska
konkurencji. Każdy właściciel infrastruktury musi posiadać licencję na
zarządzanie i spełniać odpowiednie
wymogi bezpieczeństwa.
Uprawnienia wydaje Urząd Transportu Kolejowego. DSDiK w listopadzie ubiegłego roku nie miała takiej

licencji, więc przewóz odbywałby się
nielegalnie. Wówczas linia nie miała
swojego zarządcy z odpowiednimi
uprawnieniami. – Linię by oddano,
ale nic by po niej nie jeździło –
podsumował przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej Porębie.
DSDiK zleciła zarządzanie torami
wyodrębnionej firmie, Polskie Linie
Kolejowe. Drugą kwestią jest przejęcie torów od PKP.
Chodzi tu o jednokilometrowy
odcinek od stacji Szklarska Poręba
do punktu styku na wysokości Białej
Doliny. Początkowo nie miał on być
remontowany, ale w wyniku zniszczeń spowodowanych przez ciężki
sprzęt, PLK zdecydowały o renowacji
tego odcinka. Powstanie tam nowa
nawierzchnia oraz dwa przepusty.
Od poniedziałku swoje prace rozpoczęła tam firma Dolkom, która
wykonywała również wcześniejsze

Pasjonat kolejnictwa na co
dzień zamieszkały w Wielkiej Brytanii przygotowuje
opracowanie dotyczące kolei
w Szklarskiej Porębie. Poszukuje „bratnich dusz”, którzy
wsparliby go wiedzą oraz
fotografiami. Dominik Kara,
bo o nim mowa, przysłał do
nas prośbę o nagłośnienie
jego apelu, co niniejszym
czynimy.

Białe plamy na torowisku

Książka przyjacielem

Przedszkolaki z Mysłakowic
są zachęcane do zapoznania
się z książkami. Biblioteka
Publiczna w tej miejscowości
specjalnie dla nich zorganizowała konkurs plastyczny pod
tytułem „Książka - przyjacielem człowieka”.
D z i e c i , k t ó re c h c i a ł y by
wziąć udział w konkursie,
powinny złożyć swoje prace w
siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury do 30 kwietnia. Rozstrzygnięcie prac i wręczenie
nagród odbędzie się siódmego
maja w Sali Widowiskowej
GOK-u.

(Ania)

Karolina

Oddanie nowej linii kolejowej to nie wszystko, trzeba ją jeszcze odpowiednio utrzymać.
Odkwaszanie, kontrola rowów melioracyjnych, obcinanie gałęzi drzew oraz obchody, czyli
sprawdzanie stanu linii kolejowej. Ich częstotliwość zależy od kategorii i położenia danej
trasy. – Nasza linia ma trzecią kategorię, ale za to położona jest w górach i w lesie – podkreśla
Sokoliński. Roczne utrzymanie kilometrowego odcinka torów może kosztować od 5 do 20 tys.
zł. Według przewodniczącego rady miejskiej pierwszy pociąg do Harrachova odjedzie 11 lipca
br., ponieważ na ten dzień przypada zmiana rozkładów jazdy.

– Pomimo ponad stu lat funkcjonowania kolei w Szklarskiej
Porębie, literatura jest w t ym
temacie uboga. W świetle zbliżania się kolejnego rozdziału w
dziejach linii, celowe wydawało
się podsumowanie dotychczasowych wydarzeń, szczególnie w
okresie powojennym, gdzie kolej w
Szklarskiej Porębie z jednej strony
wydawała się rzeczą oczywistą, z
drugiej jako „obiekt strategiczny”
w obszarze przygranicznym nie
mogła być należycie udokumentowana, w efekcie sprawiając,
że dziś jej historia zaczyna jawić
się jako biała plama – pisze
Dominik Kara.
Autor swoją publikację kieruje zarówno do turystów,
dla któr ych

zawartość książki może być zaskakującą ciekawostką, a także
do pasjonatów kolei w ogólności,
a szlaków dolnośląskich szczególnie. Książka zawierać będzie
kilkadziesiąt niepublikowanych
dotąd widokówek ze zbioru autora, zdjęć z archiwum kolejowego,
oraz zdjęć i widokówek ze zbiorów
prywatnych. Oprócz funkcji okolicznościowej, publikacja ma na
celu rozpowszechnienie tematu i
zachętę do współpracy przy opracowaniu pełniejszego, bardziej
szczegółowego opracowania dotyczącego linii.

(tejo)
FOT. ARCHIWUM D.
KARA
Każda informacja wnosząca do wiedzy o
kolei, szczególnie z okresu wczesnopowojennego, jest bezcenna, stąd autor zwraca
się do osób posiadających historyczne
zdjęcia, bilety i inne dokumenty, lub
mogących zrelacjonować wydarzenia o
kontakt. Dominik Kara poprosił także o
pomoc samorządowców ze Szklarskiej
Poręby. Osoby, które są w stanie pomóc
pasjonatowi, prosimy o kontakt: dkara@
zackenbahn.de

14-letni chłopiec wtargnął pod
samochód marki Opel Vectra. Zdarzenie miało miejsce w minioną
sobotę około godziny 14.00 w al.
Wojska Polskiego na wysokości byłego pogotowia ratunkowego. Nastolatek przechodził w niedozwolonym
miejscu na drugą stronę jezdni. Ze
wstępnych ustaleń policji wynika, że
ulica była zakorkowana, a kierowca

opla, pod którego wpadł chłopiec nie
jechał z nadmierną prędkością. Życiu
i zdrowiu nastolatka nie zagraża
niebezpieczeństwo. Po przebadaniu
w szpitalu okazało się, że poszkodowany ma jedynie niegroźne urazy
głowy. Zdarzenie potraktowano jako
kolizję drogową.

(Ania)

Fot. Karolina

Majówka z podwyżką
Rada miejska w Szklarskiej
Porębie na ostatnim posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków na
terenie miasta. Znana jest też
wysokość dopłat. Nowe ceny
wchodzą w życie od 1 maja.

za wodę będzie wynosiła 6,68 zł, a za
ścieki 10,06 zł brutto. Zgodnie z uchwałą
obowiązujące miesięczne stawki opłaty
abonamentowej będą różne.
Zależy to od sposobu rozliczania
każdego z odbiorcy. Najmniej zapłacą
korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym (4,72 zł brutto). Natomiast
najwięcej odbiorcy rozliczani w oparciu
o wskazania wodomierza głównego lub
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zuBurmistrz miasta pod Szrenicą przy- żytej (6,83 zł brutto). Druga z podjętych
jął wniosek taryfowy KSWiK-u, a radni uchwał dotyczyła dopłat dla odbiorców
przegłosowali dwa projekty uchwał. W wody i odprowadzanych ścieków.
nowym roku taryfowym, który roz(Karolina)
pocznie się pierwszego maja br. opłata

Dopłaty z budżetu miasta są nieuniknione. Do 1 metra sześciennego doprowadzanej wody miasto
dopłaci 80 gr brutto, natomiast do odprowadzanych ścieków znacznie więcej, bo 3,65 zł brutto.
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Zakazane Ciało Chrystusa

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego,
do którego doszło 25
marca 2010 roku około
godziny 22.10 w Jeleniej
Górze na skrzyżowaniu
ulic Jana Pawła II z ul.
Sygiet yńskiego i Bacewicz. Wskutek zderzenia
zginęły dwie osoby.
22-letni kierujący samochodem marki Mercedes Vito wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej
doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo Mercedesem
Sprinterem, którym kierował 29letni mieszkaniec gminy Janowice Wielkie. W wyniku uderzenia
sprinter przewrócił się.

Fot. Gabi

W wypadku śmierć na miejscu
poniosła 45-letnia mieszkanka

Kamiennej Góry, a w szpitalu w
wyniku odniesionych obrażeń
zmarła druga 45-letnia pasażerka busa. 16 osób z obrażeniami zostało przewiezionych
do szpitala.
W związk u z powyższym
wszystkie osoby, które widziały
przebieg tego wypadku lub posiadają jakiekolwiek informacje
na jego temat proszone są o
kontakt z funkcjonariuszem z
Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze przy ul. Armii Krajowej 22
pokój nr 11 osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 075/7520312
lub 075/7520231 (sekretariat).
Osoby, które zgłaszają się na
przesłuchanie, powinny posiadać dokument tożsamości.

(KMP)

Niebezpiecznie na skrzyżowaniu

poprawę stanu zdrowia dziecka nie są pomyślne.
Można jedynie powstrzymać rozwój choroby.

Anna Pisulska

Fot. Ania

Święte dziecko
Sandra choć cierpi na nieuleczalne schorzenie, nie mówi i nie widzi, jest bardzo
pogodnym dzieckiem. Na jej twarzy często
widać uśmiech i zadowolenie z obecności
z ludzi, którzy ją kochają. Chętnie poddaje
się rehabilitacji i chowa w ramiona mamy.
Być może słowa, że jest to dziecko święte,
faktycznie są trafne.

Pustostany w ogniu

W kurorcie sieć
bez kabli
W Karpaczu testowane są obecnie
urządzenia, dzięki którym mieszkańcy
i turyści miasta będą mogli korzystać z
bezprzewodowego internetu w ciągu
ulicy Konstytucji III Maja i w okolicach
MOPS–u.
Do tej pory z darmowego internetu
można było skorzystać przebywając przy siedzibie urzędu miasta.
Samorządowcy postanowili jednak
rozszerzyć tę możliwość na centrum
Karpacza. Inwestycja ta kosztowała
około 10 tysięcy złotych. Pieniądze
pochodzą z budżetu miasta. W przyszłości planowane jest stworzenie sieci
bezprzewodowej w całym mieście.
– Będziemy się starali o pozyskanie
funduszy na ten cel i realizowanie
tego typu projektów. Ważne będzie
także znalezienie miejsc, w których
będziemy mogli zamontować anteny
– mówi zastępca burmistrza Karpacza, Ryszard Rzepczyński.

(Ania)
Czwartego kwietnia około
godz. 13 doszło do groźnie
wyglądającego zdarzenia
drogowego na skrzyżowaniu
ulicy Lubańskiej i Sobieszowskiej.
K i e rowc a j a d ą c y z i e l o ny m
citroenem evasion uderzył w samochód osobowy marki Renault.
Z relacji świadków wynika, że
sprawca jechał citroenem od
strony dworca, a poszkodowany
podążał Lubańsk ą. Kierowca
pierwszego auta przyznał się, że
wymusił pierwszeństwo przejeżdżając na czerwonym świetle.
Doszło do zderzenia.

Fot. Angela

ŚWIADKOWIE TRAGEDII POSZUKIWANI

księża nie chcą
wyrazić zgody –
mówi Weronika
Kasprzyszak.
Kapłan tłumaczy, że od samego początku
uświadamiał
parafiankę o
prawdopodobieństwie odłożenia sakramentu ze względu na rodzaj schorzenia
córki. – Mama jednak upierała się,
aby dziecko przystąpiło w drugiej
klasie do Komunii razem z innymi
dziećmi 30 maja. Dziewczynka
nigdy wcześniej nie było
objęte żadną formą katechizacji. Mama przez
Tylko nadzieja
cały czas przygotowań
Sandra wymaga intensywnej rehabilitacji, a na to w pojawiła się raptem
kilkumetrowym pomieszczeniu nie ma miejsca. Udało trzy razy w kościele.
się tam jedynie umieścić drabinki do ćwiczeń i kilka – mówi ksiądz
innych drobnych przyrządów. Dziewczynce nie służy wikariusz. Podtakże wilgoć i grzyb na ścianach, którego nie udało się kreśla ponadto,
że zainteresował odpowiedwyeliminować mimo generalnego remontu.
nie władze trudną sytuacją
Kobieta złożyła podanie o przyznanie jej lokalu środowiskową oraz orgasocjalnego. Nie otrzyma go jednak od ręki. – Rodzin nizuje pomoc charytaw podobnej sytuacji, a nawet gorszej na terenie tywną rodzinie Sangminy jest znacznie więcej. Muszę przede wszystkim dry. – Tym bardziej
jestem zasmucony
zabezpieczyć byt tym, którzy w ogóle nie mają gdzie uporczywą postasię podziać. Problem polega na tym, że brakuje lokali, wą mamy – dodaje
które moglibyśmy przydzielać potrzebującym – mówi duchowny. Przekazał jej rówwójt Zdzisław Pietrowski. Samorządowcy tłumaczą, że nież numery telefonów do
na nowy lokal szansa będzie dopiero po wybudowaniu katechetów pracującymi z
osobami niepełnosprawnymi
w Mysłakowicach ośrodka zdrowia. Rokowania na na co dzień.

przyszłości, kiedy dziewczynka
będzie na niego już gotowa – mówi
miejscowy proboszcz.
Tymczasem dla matki takie wytłumaczenie jest niewystarczające.
– Czuję się oszukana. Komunią
Świętą miał się zająć ksiądz wikariusz. Musiał najpierw przygotować
Sandrę, ale był tylko cztery razy.
Jest to zbyt mało, żeby nawiązać
z nią kontakt. Miałyśmy jednak
nadzieję, że sakrament się odbędzie. Uroczystość miała odbyć się w
innym dniu niż oficjalna komunia
w parafii, ale to by mi w ogóle nie
przeszkadzało. Niestety teraz obaj

Nieznana jest przyczyna
pojawienia się ognia w jednym z budynków byłego
ośrodka Juventuru znajdującego się pomiędzy Jelenią
Górą a Dziwiszowem. Pożar wybuchł 6 kwietnia po
godzinie 20.00. Spłonęła
spora część obiektu i część
nieużytków. W pustostanie
nikogo nie było.
To nie pierwszy pożar budynków
dawnego Juwenturu. Sam dowódca
akcji ugasił co najmniej trzy inne
płonące domki. W akcji gaśniczej
wzięło udział 18 strażaków, cztery zastępy gaśnicze i ochotnicy.
Strażacy kilkanaście razy dowozili
wodę z hydrantu zlokalizowanego
blisko poczty przy ulicy Sygietyńskiego na Zabobrzu. Akcja gaśnicza
trwała bardzo długo.
Kierowca i pasażer „renówki”
zostali uwięzieni w samochodzie.
Mężczyznę oraz dwie kobiet y,
które z nim jechały, przewieziono
do szpitala. Kierowca citroena
nie odniósł widocznych obrażeń.
Pozostał na miejscu wypadku
odpowiadał na pytania i poddał
się badaniu alkomatem. W tym
samym na przejściu dla pieszych
znajdowały się kobiety z dziećmi.
Na szczęście udało im się uciec
i nic im się nie stało. Obydwaj
prowadzący byli trzeźwi.
Zdarzenie zakwalifikowano
jako wypadek drogowy.

(Gabi)

– Jak przyjechaliśmy, cały budynek był w ogniu, płonęło też
około 0,1 ha trawy. Nie wiemy,
czy pożar spowodowały palące się
nieużytki, czy odwrotnie. Akcja
gaśnicza trwała bardzo długo,
ponieważ wszystkie te budynki
są zbudowane w systemie szkie-

letowym, z drewna, a ich ściany
działowe wypełnione są wełną.
Musieliśmy to wszystko rozbierać,
bo w środku był ogień - mówił
asp. Tadeusz Stupnicki, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr
2 w Jeleniej Górze.

(Angela)

Po ugaszeniu pożaru strażacy dokładnie sprawdzili wnętrze budynku. Nikogo tam nie było. Dwa
lata temu, w podobnym pożarze domków byłego Juventuru zginęło dwóch bezdomnych.
REKLAMA

Weronika Kasprzyszak z Mysłakowic wychowuje trójkę dzieci, w tym jedno cierpiące na czterokończynowe zapalenie
mózgowe, w mikroskopijnym pomieszczeniu. Dziewczynka
ma nie tylko kłopoty z rehabilitacją. Miejscowi księża nie
dopuszczą Sandry do sakramentu Pierwszej Komunii
Świętej.

Córeczka pani Weroniki jest niepełnosprawna: nie widzi, nie
słyszy. Mimo to jej matka Weronika Kasprzyszak oraz terapeuci i
kilka zaangażowanych
w sprawę osób walczą
obecnie o przystąpienie
Sandry do Pierwszej
Komunii Świętej. Zgody na tym etapie nie
chcą bowiem wyrazić
duszpasterze parafii w
Mysłakowicach.
– Podziwiamy zaangażowanie w wychowanie córki i rozumiemy
matkę, która chce dla
niej jak najlepiej. Zależy nam jednak na tym,
żeby umiała ona odróżnić zwykły opłatek od
Ciała Chrystusowego
co wynika z przepisów
Prawa Kanonicznego.
Kapłan jest strażnikiem sakramentów i
nie może dopuścić, aby
doszło do niegodziwego przyjęcia Komunii
Świętej np. przez brak
możliwości spożycia
cząstki Hostii. Sprawa
była konsultowana z
Legnicką Kurią Biskupią, która wyraziła podobne stanowisko. Należy jednak podkreślić,
że Sandra została ochrzczona i ze
względu na jej schorzenie jest to
już dziecko zbawione. Natomiast
sakrament może odbyć się w

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU

WYDARZENIA TYGODNIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pompowanie kasy w basen
Termy
nie wystarczą
Czy sprawę „załatwi” otwarcie Term Cieplickich, które odciągną letników od pływalni
przy ulicy Sudeckiej? Wątpliwe, choćby ze

Spore zniszczenia poczyniła tegoroczna zima na basenie miejskim przy ulicy Sudeckiej. Trwa szacowanie
kosztów związanych z dostosowaniem placówki do
sezonu letniego. Będzie to na pewno spora suma.
Przyszłość kąpieliska jest niepewna.
B e t o n owa n i e c k a p o d c z a s
mrozów popękała i jest
n i e s z c z e l n a . Te n p r o b l e m
pojawia się co roku, ale obecnie
jest szczególnie dotkliwy. Tym
bardziej, że miasto – obarczone
kosztami wielu innych inwestycji

– każdą złotówkę ogląda z
dwóch stron. Jednak – jak
zapewnia Miłosz Sajnog, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry – nie
będzie przeszkód, aby kąpielisko
przy ulicy Sudeckiej otworzyć na
czas wakacji. – Międzyszkolny

Monitoring bliżej realizacji
Miasto podpisało umowę z
konsorcjum złożoną z firm:
Alphatec Comunication z
Jeleniej Góry oraz Wevenet z
Raszyna, które wybuduje dla
Jeleniej Góry długo oczekiwany monitoring.
Prace przy montażu monitoringu
w Jeleniej Górze rozpoczną się na
dniach i będą prowadzone w trzech
etapach, podczas których zamontowane zostanie łącznie 61 kamer: 33 w
centrum miasta, 12 na Zabobrzu, 11 w

Cieplicach i pięć w Sobieszowie.
– Pierwszy z etapów zakończy się
31 maja. W tym czasie zakończymy
budowę centrów monitoringu i zainstalujemy 20 kamer w centrum miasta.
Za kwotę około 60 tys. zł doposażony
zostanie też zakupiony samochód
Nissan Patfinder do monitoringu
mobilnego – mówi Marek Obrębalski,
prezydent miasta Jeleniej Góry.
II etap trwać będzie do 30 czerwca,
do kiedy zostaną zamontowane kamery w centrum i na Zabobrzu, a w
III etapie, który potrwa do 31 sierpnia,
powstanie centrum monitoringu w

Kupcy chcą spółki
Sto dziesięć podpisów z deklaracją utworzenia kupieckiej
spółki na ręce Jerzego Lenarda, zastępcy prezydenta miasta, złożyli w minionym tygodniu handlowcy z targowiska
Flora. To pierwsza oficjalna
deklaracja, jaka pojawiła się
z ich strony. Dotychczasowe
spotkania przynosiły bowiem
tylko słowne przepychanki.
Oświadczenie i wstępna deklaracja,
w której kupcy wyrażają wolę udziału
w zawiązaniu Spółki Kupieckiej z ograniczoną odpowiedzialnością na ręce

zastępcy prezydenta zostały złożone w
miniony czwartek. Jak szacują zainteresowani, pod złożoną deklaracją nie
podpisali się tylko nieliczni.
Koncepcja założenia spółki powstała
zimą. Obecnie zebraliśmy 110 podpisów
na około 130 podmiotów prowadzących
działalność na targowisku Flora. Ile tak
naprawdę jest tych podmiotów? Nikt
poza zarządcą nie wie. Teraz potrwają
negocjacje z urzędem miasta, który
jest nam przychylny – mówi Bartosz
Mikietyn, jeden z przedstawicieli kupców targowiska
Flora. – Miasto che
oddać targowisko
w ręce ludzi, którzy

Dlaczego kupcy chcieli
zmian?
Do odpowiedzi nie potrzeba dłuższego komentarza, wystarczy zobaczyć,
jak obecnie wyglądają targowiska. – Mamy XXI wiek, a na naszych
targowiskach panuje głębokie średniowiecze – mówią. Przez tyle lat
zarządzania nic się tam nie zmieniło. Wierzymy, że tę sytuację zmieni
oddanie targowiska w ręce kupców, którzy są najbardziej zainteresowani
tym wszystkim. Przejęcie tego terenu zmobilizuje ludzi do gruntownej
modernizacji tego targowiska. Chcemy stworzyć coś, co mogłoby konkurować z galeriami czy marketami. Miejskie targowiska są alternatywą do
miejsc pracy tworzonych przez markety, gdzie wynagrodzenia są, jakie
są. Każdy będzie więc miał możliwość lokalizacji swojej działalności w
centrum miasta i trzeba stworzyć do tego odpowiednie warunki.

Komisariacie Policji w Cieplicach. Do
uzdrowiska trafi 11 kamer w Cieplicach. Pięć będzie w Sobieszowie.

(Angela)
Ostateczne rozliczenie zadania potrwa
do końca sierpnia. W kolejnych latach
monitoring będzie natomiast doposażony w dodatkowe kamery, które będą
montowane w miejscach szczególnie
niebezpiecznych. System centrów monitoringu, który zostanie zainstalowany
w mieście jest zdolny obsłużyć do 200
kamer monitoringu wizyjnego.

Prezydent dobrej myśli

Przed zbliżającą się sesją absolutoryjną Marek Obrębalski poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej w odniesieniu
do realizacji budżetu za 2009 rok.
– Niezależnie od tego, jakie zdanie
będą mieli radni, opinia RIO o wykonanym przez samorząd budżecie jest
pozytywna, a jest to dla mnie bardzo
ważne – wyznał Marek Obrębalski na
cotygodniowej konferencji prasowej.
Dodał też, że wczoraj wykonanie
budżetu za 2009 rok pozytywnie
ocenili radni z komisji rewizyjnej. –
Trzy osoby były za, dwie wstrzymały
się – dodał.

spragnieni wodnych uciech mieszkańcy,
których nie będzie stać na wejściówkę do
term, będą mogli wykąpać się jedynie w coraz
brudniejszych gliniankach.

co najmniej na jeden sezon. Mia- społecznej wchodzą za darmo lub
sta na to nie ma środków. Poszu- mają rekompensowane koszty bikiwani są inwestorzy, którzy – w letów – tłumaczy Miłosz Sajnog.
ramach partnerstwa publiczno(tejo)
prywatnego – zajęliby się kąpieliskiem. Jak na razie poszukiwania
są bezskuteczne.
P r owa d z e n i e
basenu w naszym Rakownica bez szans
klimacie nie jest Co roku odżywa nadzieja mieszkańców, że znajdzie się podmiot,
rentowne. Zyski który jakoś zagospodaruje zniszczoną Rakownicę. Dziś to jedno
w dużej mierze z bardziej zaniedbanych byłych uroczysk, gdzie przez około 20
zależą od pogody. I nawet gdyby lat działał ośrodek wypoczynkowy z basenem cieszący się powobyło upalne lato, dzeniem wśród jeleniogórzan. Rakownica, zbudowana w czynie
trudno będzie na społecznym w lipcu 1974 roku, od początku jednak nie miała
kąpielisku zaro- pewnego zasilania w wodę, co przyczyniło się do późniejszych
bić. A jeśli upa- kłopotów placówki i zdecydowało o jej zamknięciu. Samorządowcy
łów nie będzie?
– Bywa, że jedy- nie mają też pomysłu na zagospodarowanie ośrodka. Zostanie on
nymi gośćmi są jedynie przejęty przez miasto, co odciąży budżet Międzyszkolnego
tam dzieci, które Ośrodka Sportu. Nieruchomość warta jest trzy i pół miliona złotych.
w ramach pro- Chętnych na przejęcie nie ma.
gramu pomocy

Oaza tropiku w zdroju

Miasto ogłosiło przetarg na roboty budowlane odwiertu
otworu geotermalnego oraz badania hydrogeologiczne.
– Obecny dzierżawca ma umowę To pierwszy krok do powstania Term Cieplickich Dolnośląna nim pracują. W przygotowywaniu
jest umowa spółki, wyjaśniane są też podpisaną z miastem do końca czerwca, skiego Centrum Rekreacji Wodnej.
zasady jej funkcjonowania. Umowa ta
będzie w późniejszym czasie poprawiana, weryfikowana i konsultowana z
prawnikami – dodaje.
Zastępca prezydenta Jerzy Lenard
zapowiedział, że złoży projekt uchwały,
który umożliwi zmianę struktury Na
najbliższe miesiące przewidziane są
kolejne spotkania, ale już pod kątem
negocjacji warunków. Wszystkie rozmowy kupcy chcą zakończyć przed
wygaśniecie przedłużonej umowy z
obecnym dzierżawcą targowiska, czyli
przed końcem czerwca br.

(tejo)

dlatego byłoby dobrze, gdybyśmy od
pierwszego lipca przejęli targowisko
w swoje ręce. Naszym zdaniem jest to
jak najbardziej realne. Wówczas pozbędziemy się pośrednika – mówi Bartosz
Mikietyn.
Termin kolejnego spotkania z władzami miasta i samymi kupcami nie został
jeszcze ustalony. Kupcy mają jednak
nadzieję, że spotkania będą odbywały się
coraz częściej, i zakończą się najpóźniej
z początkiem czerwca br.

Wejścia na targowisko Flora nie upiększają
obskurne namioty straganów. W średniowieczu
było ładniej.

Według wstępnych założeń gorąca warunkach górskich można byłoby
woda z odwiertu ma być wykorzy- znaleźć rośliny tropikalne.
stywana nie tylko na potrzeby term
(Angela)
cieplickich. Pojawiło się kilka
koncepcji na wykorzystanie
tej wody. Wybudowane zostały
m.in. niecki w Parku Zdrojowym, i być może woda o nieco
niższej temperaturze trafiła
by właśnie do nich. Pojawiły
się pytania czy ciepła woda
nie miałaby negatywnego
(Angela) wpływu na istniejące zadrzewienie i roślinność.
Jest jednak koncepcja
stworzenia tam nieco
innego mikroklimatu i
Postindustrialny krajobraz
obsadzenie tych terenów
fabryki maszyn papierniczych
roślinami ciepłolubnymi i
lubiącymi wilgoć. Byłoby
ma się zmienić w tropikalną
to nie tylko ciekawe wyoazę.
korzystanie i zagospodarowanie wód i parku,
ale i atrakcją turystyczną, gdzie w

Fot. Konrad Przezdzięk

Kąpielisko przy ulicy Sudeckiej dobiega
osiemdziesiątki i wymaga pilnych remontów.

Rozwiązaniem problemu byłby
montaż specjalnej, aluminiowej
niecki. Jednak miasta nie stać na
taki zakup. Czy bardziej opłaca
się co rok u pompować
spore
pieniądze w
basen
niż zainwestować
raz, a porządnie?
Jak podkreślają
samorządowcy,
dobiegający osiemOśrodek
dziesiątki
Sportu szacuje koszty remontu
obiekt wy– mówi M. Sajnog. Nie wyklucza maga solidnej przebudowy, co
się, że będzie to suma nawet 200 wiąże się z wyłączeniem pływalni
tysięcy złotych.

względu na kameralne rozmiary planowanej
inwestycji. Czarny scenariusz jest taki, że
pozbawiony gruntownej przebudowy basen
podzieli w przyszłości losy zdewastowanych
obiektów w Cieplicach i Sobieszowie, a

Termin składania ofert na ogłoszony przetarg przewidziany jest do 22 kwietnia. Przetarg ma
zostać rozstrzygnięty na przełomie kwietnia i maja. Prace rozpoczną nad odwiertem i badaniami
rozpoczną się maju. Główna faza badań ma się zakończyć na początku przyszłego roku.
Budowa Term Cieplickich to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 – Działanie 6.4. „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu
ponadregionalnym”.

Fot. Tejo

12 kwietnia 2010 r.

Fot. Konrad Przezdzięk

14

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Panorama Jeleniej Góry z wieży ratusza. Widok współczesny. Na
mniejszych zdjęciach – strych ratusza i schody na wieżę.
– Idź pan dalej sam. Ja tam nie pójdę! – głos woźnego
ratuszowego zdradzał upór i obawę. Gdy wybrzmiał,
rozległo się drążnice słuch skrzypnięcie zawiasów
drzwi prowadzących na strych ratusza. Starzecki
spojrzał to na oprowadzającego, to na otwierające się
odrapane odrzwia, zza których wionęło
zapachem strychowej stęchlizny.

Fot. Archiwum

– A co to, tam straszy, że pan
się tak boi? – zagadnął usiłując
zachować pogodny ton Starzecki.
Mężczyzna spojrzał na niego przenikliwie. W rozrzedzonym świetle
ratuszowego trzeciego piętra
jego brązowe źrenice błysnęły
blaskiem szczególnym. – A
żebyś pan wiedział, straszy! –
odparł nie musząc silić głosu na
mocno wystraszony. Starzecki
wyczuł, że jego rozmówca jest
przekonany co do prawdziwości
swoich słów.

Duch faszystowskich czasów był wyczuwany w
naszym mieście nawet kilka lat po zakończeniu
wojny. Do dziś towarzyszą mu niezgłębione
tajemnice ukrytych przez Niemców skarbów.

Nie stróża musiał go zachęcać do
zwierzenia. – Nikt o
tym głośno nie mówi,
ale tu powiesiło się
czterech Niemców. Ja
byłem pierwszy, który
odkrył dyndające na
strychu trupy. Niemców
już nie było w mieście.
Wjechaliśmy tu z wojskiem, aby przejąć ratusz.
Ci z grupy operacyjnej
ministerstwa kazali mnie
i kilku innym zrobić rekonesans. W całym budynku
był tylko stróż. Taki jak ja,
dziś. Już miał na rękawie
białą opaskę… Dał nam pęk
kluczy i… ślad po nim zaginął.
Z ratuszowych pomieszczeń
wszystkie były pozamykane. Jeszcze nie zdążono nic rozszabrować.
Walały się swastyki, a w kilku salach
wisiały wciąż portrety Hitlera i
innych. Kiedy wszedłem na strych,
który jako jedyny był otwarty, od
razu coś mnie uderzyło. Panie, tu
czuć było zapach śmierci! Kiedy zobaczyłem cztery kolebiące się trupy,
wokół których latały nieśmiało
wiosenne muchy, myślałem, że sam
zejdę! – mówił grobowym głosem
pan Wacław patrząc się ślepo
w ciemną przestrzeń za uchylonymi drzwiami prowadzącymi
na strych.
– Pewnie wraz z końcem
tysiącletniej Rzeszy im tez się
odechciało żyć – ironizująco
zauważył Starzecki. – A wiadomo
było, kto tam wisiał? Ktoś bardzo
ważny?
– Nie – głucho zagrzmiał
starszy pan. Jak tylko narobiłem
zamieszania widząc te trupy,
szybko przyjechał tu cały oddział
Ruskich. Wyrzucili nas stąd. Demolowali sale i zabierali co bardziej wartościowe przedmioty. Co
z trupami? Nie wiem. Kim byli, co
robili, co zostawili. A może nie
powiesili się sami? Może ktoś im

pomógł? A wcześniej ich okradł?
Może ktoś to upozorował? – stróż
mnożył pytania
nie oczekując
odpowiedzi.
– Ruskie sprawie ukręcili łeb,
ż e by n a s i z a
bardzo się tym
nie interesowali.
Później gadano o
jakimś wewnętrznym śledztwie, że
przy trupach były
jakieś weksle na
potężne sumy!
Słyszałem nawet,
że wcale nie byli
z Jeleniej Góry!
Że przyjechali tu
jako wysłannicy
dygnitarzy Rzeszy z Pomorza
uciekającego
przed Armią
Czerwoną. Podobno mieli
wieści

dotyczące tajemnicy
Bursztynowej Komnaty i innych
kosztowności zrabowanych przez
Niemców z rosyjskich muzeów!
Mieli te informacje przekazać miejscowym funkcjonariuszom tajnych
organizacji, które w Hirschbergu
znalazły schronienie przed alianckim zmasowanymi atakami na
zachodnią część Rzeszy. No i przekazali. Tyle że z braku zaufania
założono im na szyję stryczek – stróż
Wacław wykonał jednoznaczny gest
dłonią. – A kosztowności podobno
są tu, w Kotlinie, w jakichś lochach
tajemnych tak ukryte, że nie zostaną odnalezione
przez najbliższe
tysiąc lat! Taka,
panie, klątwa
t ysiąclecia –
z ł ow ró ż b n i e
rzekł stróż.
Starzecki
zamyślił się. –
Różnie ludzie
plotkują. Wie
pan, ja już o tej
Bursztynowej
Komnacie słyszałem chyba
ze trzy historie!
A jedną też taką,
że to wszystko
farsa i bzdura
dla ciemnego
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ludu odurzonego przez imperialistów wizją wielkich skarbów, których nie ma… – urwał w pół zdania
zmierzony groźnym wzrokiem
łypiącego brązową tęczówką stróża
Wacława.
– Ci powieszeni tu wracają –
rzucił starszy człowiek przenosząc
siłę spojrzenia na sufit i znajdującą
się nad nim przestrzeń strychu.
Mimo panującego upału, lekko tylko stłumionego przez grube mury
magistratu Starzeckim wstrząsnął
dreszcz. Mimowolny, bo przecież
nie wierzył w duchy, stwory i inne
brednie.
– Strachy na Lachy! Co ten człowiek wygaduje!
– Jak to „wracają”? – spytał jednak
niepewnym głosem. Stróż Wacław
znów spojrzał na niego przenikliwie. – Wiem, myśli pan, żem wariat.
Każdy tak myśli. Nawet dostojny pan
przewodniczący Daroszewski. Starosta Tabaka też ze mnie drwił. Ale ja
tam swoje wiem! Ja tu mieszkam –
dodał wskazując od niechcenia jedne
z drzwi w szeregu innych prowadzących do ratuszowych pomieszczeń.
Znam ten budynek jak własną kieszeń. Może nawet i lepiej – pierwszy
raz uśmiechnął się pod sumiastym
wąsem. Za chwilę grymas
na jego
Fot. Tejo

Fot. Tejo

W ratuszu straszy
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twarzy ustąpił miejsca
groźnej masce.
– Oni wracają. W nocy, zwłaszcza
wiosną, panie, słychać dudniące
kroki! Kiedy nikogo już w ratuszu
nie ma. Pan wie, jaka tu jest cisza? Tu
nawet piśnięcie szczura z piwnicy pogłos niesie! A to są, panie, kroki! Ich
kroki idących na śmierć. To się czuje.
Wyrazić tego nie sposób! Bywa, że
dobiega mych uszu echo szwargotu
prowadzących ich na skazanie Niemców. Trzaskanie drzwiami. I to przeraźliwe skrzypienie! Ja tego, celowo,
panie, nie oliwię! Muszę wiedzieć,
kiedy oni tu są, kiedy wracają – mówił stróż cichnącym głosem patrząc

przed siebie
coraz mniej
świadomym
wzrokiem.
Starzecki
poczuł się
nieswojo.
Zapadło
kłopotliwe
milczenie.
Cisza. Rzeczywiście
do uszu gościa dobiegło
odległe brzęczenie muchy uwięzionej na strychu magistratu. Oczami
wyobraźni zobaczył dyndających
nieboszczyków w szarych garniturach, nad którymi krążyły dziesiątki
owadów. Otrząsnął się. Chrząknął
głośniej. Stróż westchnął głęboko i
spojrzał na niego już łagodniejszymi
oczami.
– Czy dalej chce pan tam iść? –
wycedził pan Wacław wskazując niedbałym gestem drzwi na poddasze?
Nieśmiało, aczkolwiek z miną udającą pewność siebie Starzecki pchnął
skrzydło drzwi. Ponury jęk zawiasów
przyprawił go o dreszcz. Powoli
przyzwyczaił oczy do panującego
na poddaszu półmroku. Zagłębił się
do środka ostrożnie stawiając kroki
jakby szedł po tafli kruchego lodu.
Mocny zapach strychowego powietrza wypełnił jego płuca: mieszały się
wonie naftaliny, wyschniętego drewna i świdrującego nozdrza kurzu.
– Apssssssik – wydał z siebie
potężne i nieoczekiwane kichnięcie,
aż – jak wydawało mu się – ratusz
zadrżał w posadach. Wyobraził
sobie, jak stary stróż, który czatował
zapewne pod drzwiami, musiał
się przestraszyć tego odgłosu. Na
widok wzdrygającego się dziadka
zachichotał mimowolnie pod
nosem i… niewiele brakowało, a
wyrżnąłby jak długi potknąwszy
się o niezauważony przedmiot
spoczywający na podłodze.
Cholera jasna!
Z trudem utrzymał równowagę. Odwrócił się nieśmiało, aby
spojrzeć, cóż to takiego wyrosło mu
raptem pod nogami. Otarł pot, który
momentalnie zrosił jego czoło. Z
cienia wyłonił się profil rzeźby o doskonale znanych mu rysach. Zadrżał
mimowolnie widząc czarne oblicze
Adolfa Hitlera.

Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy nastąpi
Wydarzenia przedstawione
w treści cyklu są fikcją literacką opartą na autentycznych
zrębach dziejów Jeleniej Góry.
Wszelkie podobieństwo do rzeczywistości jest przypadkowe.
Fot. Tejo

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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MEDYCYNA I ZDROWIE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

BADANIE POLA WIDZENIA

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
Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Karkonoskie Centrum Medyczne

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

Badanie nazywane
jest również: PERYMETRIA, KAMPIMETRIA
Badanie pola widzenia mogą
wykonywać pacjenci, którzy
zauważyli pierwsze widzenie
obwodowe, ubytki w polu
widzenia ( w przypadku jeżeli
pacjent często nie zauważa,
bądź ma ograniczone pole
widzenia).Pacjenci, którzy
są kierowani przez lekarza z
powodu chorób układu nerwowego(zwłaszcza pochodzenia centralnego), po urazach
głowy, zmianach kręgosłupa
odcinka szyjnego.

na wewnętrzną powierzchnię kulistą
(perymetria) oraz na powierzchnię
płaską (kampimetria).
Istnieją różnego rodzaju perymetry,
przystosowane do badania w ciemności
lub w jasnym pomieszczeniu. Jednak
zasada ich działania zawsze jest ta
sama. Coraz częściej wykonuje się
perymetrię automatyczną, tzw. komputerową. Pozwala ona precyzyjnie
określić i zanalizować próg czułości
siatkówki w różnych jej punktach w
stosunku do poziomu prawidłowego.
Schemat pola widzenia oznaczony
jest cyframi, znaczkami lub intensywnością wydruku całych powierzchni w
zakresie spostrzeganego pola widzenia.
Metoda ta znacznie zmniejsza błędy
subiektywne, ale też wymaga od pacjenta uwagi i skupienia. Kampimetria
TEORETYCZNE I TECHNICZNE uzupełnia tradycyjną perymetrię, jeśli
chce się dokładnie określić ubytki w
PODSTAWY BADANIA
Badanie polega na wykreślaniu na środkowych częściach pola widzenia.
schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianego nieruchomym okiem. CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Badanie przeprowadza sie dwoma meBadanie to wykazuje na schemacie
todami: poprzez rzutowanie siatkówki - dla każdego oka oddzielnie - ewentualne ubytki (miejsce i ich wielkość) w
polu widzenia. Najczęściej są to miejsca
na siatkówce,w których nie odbierane
są bodźce świetlne na skutek zmian
chorobowych samej siatkówki lub
przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków
wzrokowych w mózgowiu.

- Choroby nerwu wzrokowego.
- Jaskra.
- Odwarstwienie siatkówki.
- Inne choroby siatkówki i naczyniówki.
Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

BADANIA POPRZEDZAJĄCE

Wykonywane jest badanie ostrości
wzroku, gdyż przy słabej ostrości
wzroku nie jest możliwe ustalenie pola
widzenia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
DO BADANIA

Nie ma specjalnych zaleceń. Badane mogą być tylko osoby dobrze
współpracujące z lekarzem, potrafiące
zasygnalizować zachodzące podczas
badania zmiany. Warunków tych nie
mogą spełnić małe dzieci, osoby z
ociężałością umysłową, starsi ludzie ze
złą orientacją itp.

OPIS BADANIA
Perymetria

Badanie wymaga bardzo dużej
uwagi i ścisłej współpracy ze strony
pacjenta, gdyż na podstawie jego wypowiedzi wykreśla się pole widzenia.
Badany siedzi przed półkolistą
oświetloną czaszą perymetru, mając
unieruchomioną głowę poprzez oparcie podbródka i czoła na specjalnych
podpórkach.
Zasłonięte jest jedno oko. Pacjent
musi wpatrywać się przez cały czas baWSKAZANIA DO WYKONANIA dania w punkt ustawiony w centrum
BADANIA
czaszy na wprost badanego oka. Jest
- Choroby układu nerwowego, zwłasz- to zasadniczy warunek poprawności
cza umiejscowione w mózgu (bóle wykonania badania. W innym miejgłowy, urazy głowy)
scu na czaszy perymetru pojawia

się znaczek świetlny o określonej
średnicy i natężeniu światła. Znaczek
ten porusza się najczęściej wzdłuż
południków, od obwodu do centrum.
Zadaniem pacjenta jest zgłoszenie
(patrząc cały czas w centralny punkt
!), czy znaczek jest już widoczny, czy
przygasa lub całkowicie znika. Badający zaznacza te dane na schemacie,
a w razie potrzeby powtarza badanie, zmieniając średnicę, natężenie
światła oraz barwę poruszającego się
znaczka. Łącząc zaznaczone punkty o
tych samych parametrach, otrzymuje
się izoptery określające zakres pola
widzenia.
Przy prawidłowo wykonanym
badaniu pola widzenia w odległości
14-18 st. skroniowo od punktu, na
którym zatrzymuje się wzrok (punktu
fiksacji), znajduje się fizjologiczny
mroczek, tzw. ślepa plama Mariotte’a
(szerokości 7,5 st., wysokości 6 st.),
która jest odzwierciedleniem tarczy
nerwu wzrokowego. Jak wiadomo,
na tarczy nerwu nie ma komórek
światłoczułych odbierających bodźce
wzrokowe.

Kampimetria

Podczas badania kampimetrycznego używa się czarnego ekranu o wymiarach 2x2 m z centralnym białym
punktem fiksacji i koncentrycznymi
okręgami (co 10 st.) i południkami (co
30 st.) Pacjent siedzi w odległości 2 m
od ekranu i obserwuje przesuwający
się biały punkt, podając dane jak w
perymetrii. Metoda ta obecnie jest
coraz rzadziej stosowana.

Pierwsza pomoc
choremu na padaczkę
W Polsce około jeden procent Polaków choruje na padaczkę, a zaledwie znikomy odsetek
społeczeństwa wie czym w ogóle uzewnętrznia się ta choroba i jak pomóc osobie podczas napadu epilepsji. Tymczasem zwykły napad padaczki bez szybkiej pomocy może
zakończyć się dla chorego tragicznie.
Padaczka zwana inaczej epilepsją to jak mówią lekarze to
choroba mająca wiele przyczyn
i towarzysząca wielu schorzeniom ośrodkowego układu
nerwowego. W Polsce choruje
na nią około jeden procent
Polaków. To najczęstsza choroba układu nerwowego u
dzieci i jedna z najczęstszych u
dorosłych. W 80% przypadków
ujawnia się przed 20 rokiem życia. Cechą charakterystycznych
tej choroby jest pojawianie
się napadów padaczkowych.
Napad padaczkowy jest wyrazem przejściowych zaburzeń
czynności mózgu wskutek
nadmiernych i gwałtownych
wyładowań bioelektrycznych
w komórkach nerwowych. Te
wyładowania rozprzestrzeniają
się w mózgu powodując napad
padaczki. Jak wygląda napad
padaczkowy?
Mogą ona przebiegać w
różny sposób. Dramatycznie
wyglądają tzw. duże napady.
Są to uogólnione napady toniczno-kloniczne, z nagłą utratą przytomności, upadkiem,
gwałtownym napięciem mięśni
całego ciała. Chory przestaje
oddychać i sinieje . Po kilkuna-

stu sekundach rozpoczynają
się drgawki całego ciała. W tym
czasie chory może przygryźć
sobie język, bezwiednie oddać
mocz. Po chwili około 5 minut
napad ustaje, oddech powraca,
chory jest senny i splątany,
nie wie, co się dzieje wokół
niego. Innym rodzajem napadów są tzw. małe napady.
Mają one formę krótkich napadów nieświadomości. Taka
osoba na chwilę przerywa

wykonywaną czynność, “wyłącza się”, nie ma drgawek
ani upadku. Po ustaniu napadu kontynuuje przerwaną
czynność i zwykle nie zdaje
sobie sprawy z chwilowego
zaniku świadomości. Innym
rodzajem napadów są napady miokloniczne, podczas
których zazwyczaj bez utraty
przytomności dochodzi do
kilku zrywań niektórych grup
mięśniowych.

Napad padaczkowy – pierwsza pomoc.

Co należy zrobić, kiedy zauważymy osoby z napadem padaczki?
Osobę mającą napad padaczkowy należy ułożyć na boku, aby zapobiec zakrztuszeniu lub zadławieniu,
szczególnie w razie wymiotów. Trzeba chronić głowę chorego podtrzymując ją i podkładając coś
miękkiego. Poza tym należy rozpiąć choremu kołnierz koszuli, aby ułatwić oddychanie i zachować
spokój. Jeżeli po 2-3 minutach atak nie mija, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Po ataku należy
pomóc choremu usiąść lub dojść do łóżka by odpoczął.
Czego robić nie należy:

Choremu podczas napadu nie należy podawać nic do picia, powstrzymywać na siłę drgawek, nie
wkładać niczego między zęby, szczególnie nic twardego – na pewno nie własnych palców! – grozi
to odgryzieniem palca. Nie wolno też otwierać zaciśniętych szczęk, ani ograniczać jej ruchów, np.
chwytając ręce czy nogi i przyciskając do podłogi, nie powinno się jej nigdzie przemieszczać (wyjątek to
niebezpieczne miejsce, np. droga lub schody). Wbrew pozorom nie trzeba od razu wzywać pogotowia.
Należy to zrobić wówczas, jeśli wiadomo, że: był to pierwszy napad padaczkowy w życiu danej osoby,
jeżeli drgawki trwają dłużej niż 5 minut lub dłużej niż zwykle oraz gdy napad pojawia się jeden za
drugim, a chory nie odzyskuje przytomności lub odniósł obrażenia.

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

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
hsm
h

"650,0.*4

AUTO KOMIS

hêrêh

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

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

www.peter.autogielda.pl

ROBERT

ul. Wolności 59
Jelenia Góra
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firma handlowa

AUTO H A N D E L

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

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

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

OD PON. DO SOB. 8 -18
• Blacharstwo
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd
• Lakiernictwo
od W. Pola)
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
Tel. 075 / 75 33 284
• Bezgotówkowe rozliczanie
Fax 075 / 64 21 411
z firmami ubezpieczeniowymi
30

00

AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 

LPN
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

info@carat-auta.eu

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

DOŁUJĄCE KARKONOSZE
Drugiej porażki w drugim meczu rundy wiosennej doznali
przed tygodniem piłkarze Karkonoszy Jelenia Góra, którzy
grali wyjazdowe spotkanie z Twardym Świętoszów.

Rodziny
na pokład
Oprócz głównych imprez w październiku
odbędzie się II Zlot i Zawody Latających
Rodzin. – W Polsce jest wiele rodzin, w
których minimum dwie osoby są latające.
Są też rodziny, w których nawet pięć czy
sześć osób lata – mówi Jacek Musiał.

Zespół Karkonoszy zagrał w Świę- 2:0. Jeszcze przed przerwą Twardy
toszowie z dużym osłabieniem ka- podwyższył na 3:0, pozbawiając zedrowym bez Jarosława Adamczyka, spół Karkonoszy marzeń o zdobyciu
Marka Siatraka, Ernesta Polaka oraz choćby jednego punktu. Po przerwie
Bartosza Chrząszcza. Pierwsze 20 padła jeszcze jedna bramka i mecz
minut gry było wyrównane. Później zakończył się rezultatem 4:0 na
było już dużo gorzej. W 20 minucie korzyść gospodarzy.
– Czerwona kartka dla Wojtka
Twardy zdobył bramkę. Trzy minuty
później Bijan musiał opuścić boisko Bijana i rzut karny dla przeciwnika
po faulu w polu karnym, za który zupełnie podłamały drużynę – powiezegrane Międzynarodowe Szybowcowe zobaczył drugi żółty, a w efekcie dział po meczu trener Karkonoszy
Mistrzostwa Dolnego Śląska i Puchar czerwony kartonik. Rzut karny Marek Herzberg.
Karkonoszy, stanowiące kwalifikacje pewnie wykonali gospodarze i było
(arec)
do Mistrzostw Polski. Podczas zawodów
piloci z Polski, Czech i Niemiec będą
odbywać loty szybowcowe po polskiej i
czeskiej stronie Karkonoszy.
W sierpniu Aeroklub Jeleniogórski
p l a n u j e z o r g a n i z o w a n i e Na strzelnicy w Zielonej Górze odbyły się w sobotę XXXIII
M i ę d z y n a r o d owe g o P i k n i k u Okręgowe Zawody Strzeleckie Polskiego Związku ŁowiecModelarskiego. – Pomysł się kiego o Puchar Łowczego Okręgowego w strzeleckim wiezrodził po kolejnej edycji Ikarów, loboju.
organizowanych z miastem Karpacz.
Pogoda – jak mówił jeden z
Zeszłoroczny mistrz, Sławomir
Zauważyliśmy, że pokazy modelarzy
latających helikopterów i samolotów Paralusz, nie obronił tytułu, mimo uczestników „była ledwo dobra”,
są niezwykle atrakcyjne. Makiety, rewelacyjnego strzelania w konku- a nadchodzące tragiczne wiadoszczególnie śmigłowców robią rencji śrutowej. Nowym mistrzem mości ze Smoleńska nie wpływały
niesamowite wrażenie na publiczności. okręgu został Damian Rusinek z korzystnie na morale zawodniWykonują figury, które normalnie wynikiem 441/500. Józef Liczner ków. Ponadto wielu zarzucało
pilotom trudno wykonać z powodu dzielnie deptał po piętach byłemu Zarządowi Okręgowemu Polskiego
ogromnych przeciążeń. Sterowanie i obecnemu mistrzowi, ale musiał Związku Łowieckiego w Jeleniej
Górze, że zawody okręgowe pomodelem jest dużo trudniejsze się zadowolić trzecią lokatą.
W klasyfikacji zespołowej nie winny odbyć się w późniejszym
niż sterowanie normalnym
statkiem powietrznym obyło się bez niespodzianek. Koło terminie, aby większość zawod– tłumaczy Jacek Łowieckie „Wieniec” Świeradów, ników miała możliwość zetrzeć z
M u s i a ł . – triumfator zawodów w klasie siebie zimową patynę.
Obecnie Komisję Strzelecką przy
Chcemy, open, ponownie uplasował się na
ż e b y najwyższym stopniu podium, ale Radzie Okręgowej czekają decyzje
to były jego przewaga nad Kołem Łowiec- dotyczące dalszego losu znanych
kim „Wieniec” Zgorzelec (druga i lubianych zawodów, takich jak
n i e t y l ko
lokata w 2009 i obecnie) zmalała Memoriał Tadeusza Rułki czy
zawody, ale i
air show. Może nawet uda się do 29 punktów. Na podium wsko- Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej
zorganizować pokazy nocne – mówi czyło też Koło Łowieckie „Głuszec” Góry.
(Wiktor Marconi)
dyrektor Aeroklubu. Piknik modelarski Jelenia Góra, które zapowiada
odbędzie się w dniach od 20 do 22 się na nową gwiazdę wieloboju
w okręgu.
sierpnia.
Jelonka będzie na bieżąco informować o
W klasie powszechnej rewela(arec) cyjnie spisał się Józef Łapucewicz,
przebiegu kolejnych zawodów strzeleckich
FOT. ARCHIWUM AZL który był lepszy w starciu z Paworganizowanych przez Polski Związek
ŻELAZNY łem Licznerem. Trzecie miejsce
Łowiecki.
ARCHIWUM JELONKI.COM zajął Grzegorz Pogorzelski.

Pokazy Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” wraz z Kadrą Narodową Akrobacji Samolotowej to jeden z punktów bogatego programu obchodów 65-lecia lotnictwa na Dolnym Śląsku. Aeroklub
Jeleniogórski przygotował kalendarz wypełniony niezwykle atrakcyjnymi imprezami.
we „Z Pasażerem Na Gapę”. Aeroklub
po raz kolejny zaprosi osoby znane z
pierwszych stron gazet oraz innych
interesujących gości i zaprosi ich do
wspólnego latania. – Wezmą udział w
zawodach, w których stworzą załogę
razem z pilotem. W rywalizacji będzie
chodziło o jak najcelniejsze wylądowanie – tłumaczy Jacek Musiał.

Akrobaci przylecą do Jeleniej Góry
prawdopodobnie jeszcze wiosną, choć
termin przyjazdu nie jest jeszcze dokładnie znany to występ „Żelaznego”
jest niemal pewny.
Na 1 maja Aeroklub Jeleniogórski
zaplanował Dzień Seniora. – Impreza
ma na celu spotkanie się tych, którzy
latają obecnie z tymi którzy latali kiedyś,
tworząc tradycje Aeroklubu Jeleniogórskiego – tłumaczy Jacek Musiał,
dyrektor AJ.
– Jest to ważne spotkanie
z punktu widzenia
p r z e k a z y wa n i a
tradycji. Aeroklub
Jeleniogórski i Szkoła
Szybowcowa w Jeżowie
S u d e c k i m t wo r z y ł y
podwaliny pod lotnictwo na
Dolnym Śląsku – dodał Jacek
Musiał. Organizatorzy chcą, aby
zaproszeni seniorzy wsiedli do
szybowców.
Część z
nich jako
pasażerowie,
ale część także jako
aktywni piloci.

Zlot staruszków

Wieniec górą

z edycji Pucharu Polski. – Przyjedzie
cała czołówka Polska, a co za tym idzie
światowa, bowiem w zeszłym roku Polacy udowodnili, że są najlepsi. Zajęliśmy
trzy pierwsze miejsca na Mistrzostwach
Świata – tłumaczy Jacek Musiał. Zawody
będą okazją do pokazania się z
dobrej strony organizacyjnej, ponieważ aeroklub
otrzymał promesę
na organizację Mistrzostw
Świata w 2012
roku. – Liczymy na pomoc miasta
bo będzie to
impreza promująca Jelenią Górę. W zeszłym
roku otrzymałem pomoc od władz, w zamian
za to my promowaliśmy
miasto gdzie tylko mogliśmy –
powiedział Jacek Musiał.

Od połowy maja do końca
miesiąca na Górze Szybowcowej będzie można podziwiać stare, zabytkowe
szybowce. Niektóre z nich
mają po sto lat. Szczególną
atrakcją będą szybowce
„Grunau Baby”, produkowane przed wojną w Jeżowie
Sudeckim. – Szybowce latają
wolno i majestatycznie. Wyglądają jak
dobrze wyremontowane meble czy
samochody – tłumaczy z uśmiechem
Jacek Musiał. Ostatni zlot szybowców
zabytkowych w Jeleniej Górze odbył się
w roku 2008.
Skrzydlate lato
W czerwcu odbędą się dwie imprezy.
II Międzynarodowy Rajd Lotniczy
Nawigatorzy na start
Pod koniec maja do Jeleniej Góry przy- „Niebo bez granic”, zorganizowany
jedzie światowa czołówka zawodników w porozumieniu ze stroną czeską i
Na gapę
Tydzień później, w dniach od 7 na XXX Ogólnopolskie Nawigacyjne niemiecką, podczas którego lotnicy
do 8 maja odbędą się V Jubileuszowe Samolotowe Zawody im. Zdzisława odwiedzą lotniska głównie u naszych
Międzynarodowe Zawody Szybowco- Dudzika. Będzie to jednocześnie jedna południowych sąsiadów. Natomiast w
dniach od 18 do 27 czerwca zostaną ro-

Wrzesień na spadochronach
Z kolei we wrześniu tradycyjnie w ramach Międzynarodowych Spadochronowych Mistrzostw
Polski P.O.P.S. wystartują zawodnicy powyżej 40 roku życia. – Co roku zjeżdża się około 50
zawodników. W zeszłym roku przyjechali spadochroniarze z Danii, Holandii, Niemiec, Czech i
Polski. W tym roku myślę, że będzie jeszcze więcej uczestników – mówi Jacek Musiał. Zawody
odbędą się zarówno na lotnisku przy ul. Łomnickiej jak i na Górze Szybowcowej. – To są niezwykle
widowiskowe zawody i trwają bardzo długo. Zawodnicy rywalizują na celność lądowania. Skaczą
z tysiąca metrów i trafiają w cel o średnicy 3 cm – mówi Jacek Musiał.
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Sprzedaż, Montaż,
Serwis Anten Satelitarnych
i Zbiorczych Instalacji TV-SAT
(domki, hotele, pensjonaty)

Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz

MONT-SAT
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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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RADIO TAXI MERCEDES

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

www.taxi-9626.pl
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Zapiekanki, nadziewane pomidory i naleśniki, sałatki oraz wiele innych potraw przygodań. Mistrzowie kuchni, choć docetowali wczoraj uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze podczas nili trud młodzieży, zauważyli także
trzeciej już edycji konkursu kulinarnego.
niedoskonałości w kucharzeniu.

Fot. Ania

Konkurs nabiera rozmachu. Na pyszne potrawy, w których nie więc sałatkę pod jajecznym kożuszpoczątku udział w nim brały zale- zabrakło fantazji. Jury degustowało kiem, zapiekankę i wiele innych
dwie trzy lub cztery drużyny. Tym
razem było ich aż sześć. Młodzi
kucharze musieli wykonać różne potrawy dysponując jedynie koszykiem
produktów, jaki specjalnie dla nich
dostarczyli mistrzowie patelni.
Uczniowie z ZSLiU przygotowali

(Martyna)

Jurorzy (Joanna Rostkowska,
Katarzyna Janekowicz oraz Andrzej
Marchowski) postanowiło w
Turnieju Recytacji przyznać
pierwszą nagrodę Markowi
Sieradzkiemu. Drugie miejsce
zdobyła Weronika Kołodziejska. Wyróżniono Łukasza
Kwilińskiego (wszyscy z Jeleniej Góry).
W Turnieju Poezji Śpiewanej wygrała Marzena Drozdowicz. Za zwyciężczynią
uplasowała się Anna Lipiak,
trzecie miejsce zdobyła Ewelina Szczęsna, a wyróżnienie
– Aleksandra Bojanowska.
Laureatem Turnieju Jednego
Aktora została Dominika GórTrzecią lokatę w Turnieju Jednego
ska. Podwójne drugie miejsce
przypadło Piotrowi Trochale i
Aktora zdobyła Katarzyna
Markowi Sieradzkiemu. TrzeGasperowicz.
cią lokatę zdobyła Katarzyna
Gasperowicz. W kategorii
Marek Sieradzki, Marzena Drozdowicz, Anna Lipiak, Domi- „Wywiedzione ze słowa” nagród
nika Górska oraz Piotr Torchała – oto nazwiska najlepszych nie przyznano. Wyróżniono jedynie
uczestników eliminacji regionalnych 55. Ogólnopolskiego Annę Grinink, Tomasza Lipkę.
Fot. Konrad Przezdzięk

Sto dwadzieścia siedem dziewcząt z Jeleniej Góry urodzonych w
1998 roku zostanie w tym roku
bezpłatnie zaszczepionych na
wirus HPV, powodujący raka szyjki
macicy. Kosz jednej szczepionki
to 1,5 tys. zł. Akcję sfinansuje
magistrat. – W roku 2009 szczepieniami przeciwko rakowi szyjki
macicy objęliśmy 251 dziewczynek
w wieku 12 lat. W tym roku także
zamierzamy zrealizować kolejne
szczepienia dziewczynek. Dla nas
jest to bardzo ważne, żeby w odpowiednio wcześnie podjąć działania
ochronne. W minionym roku na
szczepienia przeznaczyliśmy 252
tys. zł., a w tym roku na cały program profilaktyki przeznaczamy
450 tys. zł, z czego na szczepienia przeciw HPV przeznaczymy
podobną kwotę jak w roku ubiegłym – mówi Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry.

Najlepsi przeszli dalej

Fot. Gabi

Nietypowa impreza odbyła się w miniony piątek w
Filharmonii Dolnośląskiej.
Zamiast brzmienia dzieł klasyki literatury muzycznej,
zebrani usłyszeli klasykę…
kabaretową w wykonaniu
gwiazd sceny i estrady, w
tym – Mariana Opanii, znanego z wielu ról filmowych i
teatralnych.
Znany z wielkiego ekranu jako
Winkel w „Człowieku z żelaza”
Andrzeja Wajdy aktor wystąpił ze
swoim kolegą po fachu Zbigniewem
Lesieniem, byłym dyrektorem Teatru
im. Bogusławskiego w Kaliszu. Na
fortepianie zagrał Maciej Kieres, a na
kontrabasie jego brat – Bartosz.
Marian Opania współpracuje
ze znanym satyrykiem Marcinem
Wolskim, autorem niezapomnianego
programu „Sześćdziesiąt minut na
godzinę”, emitowanego do grudnia
1981 roku w Programie Trzecim
Polskiego Radia.

(Gabi)
Panowie Opania i Lesień przedstawili prawie dwugodzinny program. Pierwsze skrzypce grał Marian
Opania, który bez problemu rozbawił publiczność pamiętająca dowcipy sprzed lat. Panowie przedstawili monologi oraz piosenki. W programie nie zabrakło dobrze znanych publiczności skeczy (np. „W
muzeum”) i piosenek ( np. „Amsterdam”). Widzowie nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.

W miniony czwartek i piątek
uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1
w Jeleniej Górze dali wyraz
pamięci o piątej rocznicy
odejścia papieża Jana Pawła
II przypominając Jego dzieła
literackie podparte pieśniami wykonaniu szkolnego
chóru.

Obchody piątej rocznicy odejścia
Jana Pawła II do Domu Ojca w Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
nr 1 w Jeleniej Górze zaplanowane
zostały na dwa dni. W czwartek
w obecności zaproszonych gości,
wśród których znaleźli się m.in. księża prałaci Józef Stec i Józef Frąc,
widowisko obejrzeli uczniowie klas
ponadgimnazjalnych. W piątek przygotowaną przez uczniów uroczystość,
której przygotowania przebiegały pod
okiem polonistki i katechetki Krystyny Jaskulskiej – Tomali, zobaczyli
gimnazjaliści.

(Angela)

(tejo)

Konkursu Recytatorskiego.

W FILHARMONII JAK W KABARECIE

Ania

PAMIĘTALI O WIELKIM POLAKU

Teatr „Norwida”
w cieniu
29 marca odbyła się kameralna
gala, podczas której wręczono
Srebrne Kluczyki przyznane
przez kapitułę złożoną z osób
mniej lub bardziej związanych
z teatrem. Aktorką roku została
Iwona Lach z Teatru im. Norwida. Laureatami Srebrnych
Kluczyków zostali Katarzyna
Rotkiewicz-Szumska i Zbigniew
Szumski z Teatru Cinema oraz
Tadeusz Rybicki z Teatrem „Karawana”. To najnowsze zjawisko
teatralne w regionie złożone z
osób, dla których sztuka stała się
sposobem na walkę z uzależnieniem. Swoją nagrodę w postaci
dyplomu przyznała też Alina
Obidniak, wieloletnia dyrektor
Teatru im. C. K. Norwida. Otrzymał ją Kazimierz Krzaczkowski
za role starszego pana w sztuce
„Dobrze” T. Mana. Niestety, ani
fundatorka, ani obdarowany nie
dotarli na galę. Uhonorowano
także Agnieszkę Romanowską,
która dostała „Srebrny Kluczyk
do Kariery” za organizację Fotoruszenia. Nagrody wręczali
także prezydent miasta Marek
Obrębalski i wicestarosta powiatu
Paweł Kwiatkowski.

(tejo)

Lirycznie i z jajem
Jeleniogórski
Klub Literacki
z o r g a n i z owa ł
8 kwietnia w
Miejskim Domu
Kultury „Muf lon” imprezę
pt. „Wielkanocne
jajko literackie”.
Był to wieczór literacko-muzyczny. Poeci prezentowali swoje wiersze
dotyczące okresu Wielkanocy i nie tylko. Zaprezentowana została
twórczość dotycząca spraw
człowiekowi

Fot. Gabi

Lepiej szczepić niż leczyć

współpracownikami – mówi Robert
Muzyczka, szef kuchni w Dworze
Korona Karkonoszy w Sosnówce
i członek Sudeckiego Koła Szefów
Kuchni.

Fot. Gabi

Uczniowie ponieśli mniejsze koszty związane z zakupem produktów, ponieważ
sponsorowały je firmy współpracujące z
Sudeckim Klubem Szefów Kuchni tzn. firmy
Morsik, Oerlemans, Hurtownia warzyw i
owoców „Komel”, Zbigniew Olszewski oraz
Hotel „Mercure” Jelenia Góra.

Przekazali młodzieży, co zostało
zrobione źle i co należy zmienić w
swoich przyzwyczajeniach. Są to dla
nich z pewnością cenne uwagi.
Tomasz Janiczak i Natalia Przygoda, laureaci pierwszej edycji konkursu, wzięli w nim udział już trzeci
raz. Gotowanie to dla nich nie tylko
zawód, którego się uczą, ale i pasja.
Wczoraj przygotowali zapiekankę
według własnego przepisu. – W
konkursie chętnie uczestniczymy.
Mistrzowie kuchni przekazali nam
drobne uwagi, ale bardzo ważne w
naszej przyszłej pracy – mówi Natalia
Przygoda.
We wczorajszej edycji zwyciężyli
Aleksandra Galus i Jakub Heichel, tuż
za nimi znalazły się Monika Nakrajnik i Katarzyna Orzoł, a trzecie miej-
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Fot. Organizator

Wiosenne smaki jak ze snu

sce przypadło Michałowi Anufrowiczowi i Piotrowi Lipińskiemu, którzy
przygotowali potrawę, jaka przyśniła
się jednemu z uczestników.
Konkurs to nie tylko rywalizacja.
Młodzi ludzie uczą się współpracować i mają szansę zaprezentować się potencjalnym
pracodawcom. Wielu z nich
z pewnością będzie miało
szansę pracować u jednego z oceniających ich
mistrzów kuchni. –
Uczymy się od siebie nawzajem.
Zauważamy
też błędy, jakie sami popełniamy.
To jest po
prostu taki
zawód, w którym
cały czas poznajemy coś nowego.
Natomiast obecni uczniowie w
przyszłości mogą
być naszymi

12 kwietnia 2010 r.

Fot. Ania

REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Grał na gitarze i recytował wiersze
Janusz Krzysztoszek, a wszystkie
prezentacje sprzyjały wiosennej
reﬂeksji.

najbliższych, naszych
pięknych gór oraz wiele innych.
Grał na gitarze i recytował wiersze
Janusz Krzysztoszek.
Atmosfera, która panowała
podczas spotkania, sprzyjała wiosennej ref leksji. Swoje wiersze
zaprezentowały m.in.: W. Siemasz-Zielińska, B. Pawłowicz, H.
Cychol, E. Śnieżkowska-Bielak, E.
Rubicka, I. Fryncewicz, I. Hryncewicz oraz J.Hanc. Na uwagę
zasługiwały takie wiersze jak:
„Wiosenne refleksje w górach”,
„Ogrzana miłością”, „Szeptem”.

(Gabi)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Fot. Konrad Przezdzięk

Cała Jelenia Góra na rowery!

Rowerzyści na drodze w Miłkowa do Podgórzyna
Nie ustają wysiłki samorządowców, aby – w ramach działań promocyjnych – nadać
naszemu miastu symboliczny status rowerowej stolicy Polski. Zapowiadane są kolejne
przedsięwzięcia wpisane w akcję „Cała Polska na rowery”, w których organizację włączyło
się Izersko–Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko–Narciarskie. Wszystko pod patronatem
Mai Włoszczowskiej.

treningi
na Złotniczej?

konferencję prasową prezydenta
Obrębalskiego. W organizację
imprez zaangażował się Urząd
Miasta w Jeleniej Górze oraz
Izersko-Karkonoskie Towarzystwo

(tejo)

Wycieczkowym dniem miała być sobota, 17 kwietnia. Jednak ze względu na żałobę
narodową nie wiadomo, czy impreza odbędzie się w planowanym terminie. W każdym
razie propozycja trasy jest następująca: chętni wystartują z placu Ratuszowego
o godz. 11. Do wyboru będą dwie opcje. Bardziej doświadczeni ruszą w kierunku
Antoniowa na Bożą Górę, zaś ci, którzy nie czują się na siłach, aby pokonać taki
dystans, pojadą na Perłą Zachodu Szlakiem im. M. Południkiewicza. Wycieczkę do
Antoniowa poprowadzi Maja Włoszczowska. Na niedzielę, 18 kwietnia, zaplanowano
zawody MTB na Wzgórzu Krzywoustego.

Sudety zdegradowane

W trzecim meczu fazy play-out rozgrywek I ligi koszykarze Sudetów Jelenia Góra przegrali
wyjazdowe spotkanie z Olimpem Start Lublin 59:74. W przyszłym sezonie jeleniogórzanie
Są spore szanse, że jedna z zagrają na parkietach drugiej ligi.
drużyn startujących w MiO porażce Sudetów w środowym na 4 punkty. Gdy wydawało się, że nie starczyło sił i umiejętności, żeby
strzostwach Europy w Piłce spotkaniu zadecydowała wysoko końcówka meczu może przynieść odnieść dziś zwycięstwo – powiedział
Nożnej będzie miała bazę przegrana pierwsza kwarta 11:24. niespodziewane rozstrzygnięcie w po meczu trener Sudetów Ireneusz
treningową w Jeleniej Górze Druga odsłona była już bardziej grze jeleniogórzan znowu pojawiły Taraszkiewicz.
bo w ZgoW środowym meczu nie zagrali rzelcu byli
wyrównana, ale lublinianie nadal się błędy oraz niemoc strzelecka.
oraz Wojanowie.
utrzymywali wyraźne prowadzenie
44:28.
Po zmianie stron podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza rzucili się
do odrabiania strat. Dzięki ambitnej
grze w 4 minucie ostatniej części spotkania Sudety zbliżyły się do rywala

W efekcie rywale zdołali odskoczyć
i spotkanie zakończyło się porażką
Sudetów 59:74.
- Powalczyliśmy, pokazaliśmy, że
jesteśmy drużyną z charakterem
bo ze straty ponad 20 punktów
doszliśmy ich na 4 punkty. Niestety

Koszykarze Sudetów Jelenia Góra w przyszłym sezonie zagrają w drugiej lidze.
Młodym zawodnikom zespołu jeleniogórskiego z pewnością nie można odmówić
ambicji i walki, którą pokazali także w dzisiejszym spotkaniu. W wielu meczach tego
sezonu potrafili walczyć do końca, czasami przechylając szalę zwycięstwa na swoją
korzyść w ostatnich sekundach spotkania. Niestety do utrzymanie się w pierwszej
lidze to nie wystarczyło.

zawodnicy wypożyczeni z Turowa w cieniu zeZgorzelec Sebastian Szymański, społu – dodał
Tomasz Bodziński i Oskar Buko- trener.
wiecki. Zawodnicy tłumaczyli się,
że nie wiedzieli o tym, że spotkanie (arec)
odbędzie się w środę – Nawet nie chce
mi się tego komentować. Cała Polska
wiedziała, że dzisiaj jest mecz tylko
oni nie wiedzieli – powiedział trener
Taraszkiewicz.
– Jeszcze w poniedziałek wieczorem do nich dzwoniłem po treningu,
Olimp MKS Start Lublin - KS Sudety Jelenia Góra 74:59 (24:11) (20:17) (15:19)
w którym nie brali udziału, to nie
(15:12)
odbierali telefonu. Wyrzuciliśmy za
Sudety: Niesobski 17, Czech 13, Urbaniak 12, Zarzeczny 7, Samiec 6, Minciel 4,
nich niepotrzebnie pieniądze. Umożliwiliśmy im wypromowanie się
Klimek, Czekański

Lotnik rozgromił Victorię

Szybkie tempo gry, sporo akcji i przede wszystkim bramki
mogli tydzień temu zobaczyć kibice w Jeżowie Sudeckim. W
rozgrywkach jeleniogórskiej A klasy Lotnik pewnie pokonał
Victorię Czadrów 5:1, choć do przerwy
łowy obraz gry nie uległ zmianie. nie ze środka boiska w polu karnym pokonał Paździora i było już 3:1. W 73
niespodziewanie prowadzili goście. Przeważał Lotnik, ale bardzo dobrze przejął Kondraciuk. Jego strzał obronił minucie daleki dośrodkowanie przyjął
Fot. R. Ignaciak

Jelenia Góra jako jedno z niewielu
miast oferujących bazę treningową
spełnia warunki niewielkiej odległości
czterogwiazdkowego hotelu do centrum
sportowego, gdzie miałyby się odbywać
treningi dla piłkarzy – powiedział Miłosz
Sajnog, zastępca prezydenta miasta.
Jako bazę wskazano stadion przy
ulicy Złotniczej. Oczywiście, aby UEFA
dopuściła ten obiekt, potrzebna jest
jego adaptacja. Plan minimum zakłada
remont szatni i zaplecza sportowego,
urządzenie pomieszczeń dla dziennikarzy, a także remont murawy połączone
z instalacją systemu nawadniającego.
Szacowane koszty takich prac to około
półtora miliona złotych. Na więcej
miasta nie stać.
Piłkarze mieliby nocować w pałacu
w Wojanowie, który spełnia warunki
standardów narzuconych przez UEFA,
a w dodatku nie znajduje się daleko
od centrum treningowego: zaledwie
siedem i pół kilometra. – Przedstawicielom spółki, która współpracuje z
UEFA obiekt na Złotniczej podobał się z
powodu możliwości zamknięcia go na
czas treningów przed oczami postronnych obserwatorów – podkreślił Miłosz
Sajnog. Póki co miasto przygotuje
stosowną dokumentację, która trafi
do władz piłkarskich w Szwajcarii. Tam
zapadnie decyzja dotycząca dalszych
losów współpracy.

Kolarsko-Narciarskie, któremu
lideruje Zbigniew Leszek, a także
Muzyczne Radio przy patronacie
Jelonki.com.

Fot. R. Ignaciak

Euro 2012

Wicemistrzyni olimpijskiej z Pekinu nikomu nie trzeba przedstawiać. Będzie okazja, aby pojechać
z nią na wycieczkę rowerową w
okolice Jeleniej Góry. Wszystko w
ramach pomysłu „Cała Polska na
rowery”. Organizatorom marzy
się, aby setki amatorów jazdy
na jednośladach ruszyły w trasę
wybierając aktywny tryb życia
połączony ze zwiedzaniem różnych atrakcji.
O planowanych wycieczkach
z Mają Włoszczowską mówili
szefowa wydziału promocji i polityki informacyjnej magistratu
Katarzyna Młodawska oraz „rowerowy ambasador Jeleniej Góry”
Bolesław Osipik, zaproszony na

(tejo)

Od pierwszych minut spotkania na
boisku przeważali gospodarze. Broniąca
się Victoria co pewien czas odpowiadała
niebezpiecznymi kontrami. W 16 minucie po podaniu ze środka pola w sytuacji
sam na sam z bramkarzem znalazł
się Matujza, który trafił w poprzeczkę.
Kolejnej kontry czadrowianie już
nie zmarnowali. Piłkę w polu
karnym otrzymał Kurek i
strzelił obok Rausa.
Do końca pierwszej po-

bronili się goście.
Po zmianie stron nadal przeważał
Lotnik.. W 53 minucie z rzutu wolnego
dośrodkował Hamowski. W polu karnym znakomicie znalazł się Suchanecki,
który strzałem głową pokonał Rafała
Paździora. Dwie minuty później poda-

bramkarz gości, ale piłka trafiła pod nogi
Badeckiego i w Jeżowie było już 2:1 dla
gospodarzy.
Piłkarze Victorii Czadrów wyraźnie
opadli z sił. W 65 minucie piłkę w
polu karnym przejął Zwierzyński,
który lekkim, technicznym strzałem

Badecki, znakomicie obrócił się i oddał
celny strzał na bramkę. Pięć minut
później wysokie zwycięstwo Lotnika
przypieczętował Kondraciuk, ustalając
wynik na 5:1.

(arec)

Lotnik Jeżów Sudecki – Victoria Czadrów 5:1 (0:1)
Bramki: Kurek dla Victorii oraz Suchanecki, 2× Badecki, Zwierzyński, Kondraciuk dla Lotnika.
Lotnik Jeżów Sudecki: Raus, Palimąka (P.Hamowski), Winiarski (Kukuła), Kurzelewski, K. Hamowski, Biskupski, Bojanowski,
Zieliński (Kondraciuk), Suchanecki, Zwierzyński, Badecki.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak
podziękował w Książnicy Karkonoskiej młodym sportowcom, startującym na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Książnicy Karkonoskiej obecni byli
Jerzy Łużniak podziękował także uwagę na to, że po Olimpiadzie na dla młodych zawodników – wyliczał
w Sportach Zimowych.
działaczom związków oraz klubów Dolnym Śląsku pozostał sprzęt tech- marszałek.
wszyscy medaliści.
Zawodnicy z naszego regionu osią- cem na Dolnym Śląsku, a młodzi spor– To wy jesteście bohaterami tej sportowych za pomoc w organizacji niczny, który będzie można użytkować
(arec)

PODZIĘKOWANIA DLA MŁODYCH OLIMPIJCZYKÓW

gnęli bardzo dobre wyniki, dzięki
czemu Dolny Śląsk zajął trzecie miejsce
w klasyfikacji wojewódzkiej.
Olimpiada odbyła się przed miesią-

towcy z naszego województwa zdobyli
łącznie 48 medali, w tym 10 złotych, 12
srebrnych i 26 brązowych. Na spotkaniu
z wicemarszałkiem Jerzym Łużniakiem

Są marzenia do spełnienia
Jerzy Łużniak w rozmowie z Jelonką powiedział, że największym marzeniem władz
województwa jest wybudowanie w Karpaczu nowego toru lodowego dla saneczkarzy
i bobsleistów. Obecnie trwają rozmowy dotyczące planów ewentualnej budowy – Prowadzimy rozmowy ze starostwem oraz samorządem lokalnym w Karpaczu o budowie
i kosztach eksploatacji takiego toru – wyjaśnił marszałek.

Olimpiady, wy zdobywaliście medale
– powiedział do młodych sportowców
Jerzy Łużniak. – W tym samym czasie
co Olimpiada Młodzieży odbywały się
Igrzyska w Vancouver, mam nadzieję,
że kolejne Igrzyska będą należały do
was – dodał marszałek.
Młodzi sportowcy otrzymali od marszałka oficjalne podziękowania wraz z
upominkami, które pomógł wręczać
Paweł Mróz, jeleniogórski bobsleista,
reprezentujący Polskę na Igrzyskach
w Vancouver.

Olimpiady Młodzieży – Bez was trudno
byłoby takie zawody zorganizować –
powiedział marszałek. Podziękowania
otrzymali Jerzy Pytasz (prezes polskiego
Związku Biathlonu), Marian Węgrzynowski (Prezes Okręgowego Związku
Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich), Andrzej Karasiński (Prezes
Dolnośląskiego Związku Narciarskiego)
oraz Henryk Pochłód (Prezes Dolnośląskiego Okręgowego Związku Sportów
Saneczkowych).
Marszałek zwrócił jednocześnie

w przyszłości – Ze środków Samorządu
Województwa zakupiono ratraki, Medal w nagrodę
skutery, quady, Wśród medalistów tegorocznej Olimpiady Młodzieży w Sportach
wyremontowa- Zimowych znalazł się Mateusz Zawół z klubu MKS Karkonosze
no skocznię Orlinek i poddano Sporty Zimowe Jelenia Góra. Młody biathlonista zdobył złoto
renowacji trasę w biegu indywidualnym, srebro w biegu pościgowym i brąz w
biegową w Kar- sztafecie. – Medale wynagradzają ciężką pracę i ogromny wysiłek
paczu. Sejmik włożony w treningi – powiedział nam Mateusz, który marzy, aby
przeznaczył tak- w przyszłości reprezentować Polskę na Igrzyskach, ale obecnie
że 300 tysięcy zło- skupia się na wyzwaniach związanych z przyszłym sezonem
tych na stypendia

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

BOBBY Mc FERRIN – “VOCAbuLarieS”
wydawnictwo: Emarcy/
Concord Jazz/ Universal
Music Polska
Poszedł w ślady rodziców sam
został śpiewakiem, wokalistą w
zupełnie innej stylistyce, choć
element y muzyki poważnej w
jego dorobku są zauważalne po
dziś dzień. Już w 1982 roku na

mimo iż materiał został zarejestrowany podczas koncertu
w Los Angeles. Tym razem
Bobby Mc Ferrin posunął
się znacznie dalej angażując
do nagrania albumu „VOCAbuLarieS” 50 osób, którzy
występują w chórze. Jest to
płyta z kilku powodów bardzo wyjątkowa. Praca nad
albumem trwała siedem lat.
Aranżerem, producentem i
wokalistą grającym również

debiutanckiej płycie Mc Ferrin
demonstrował zupełnie nowe
podejście do wokalistyki, w sposób
wirtuozowski poruszał się po skali
4 oktaw. Śpiewał bez pomocy żadnego instrumentu, bez żadnych
dodatkowych efektów, żadnych
nakładek. To był przełom w wokalistyce jazzowej. Sześć lat później
na „Spontaneous Inventions”
(1986) doskonale oddał istotę
muzyki wokalnej, która bazowała
na spontanicznej improwizacji,

Z LOKALNEJ PÓŁKI
Kotlina jeleniogórska na
starych pocztówkach

Płonące serce

Irena Hryncewicz

Jest to album, w którym znajduje
się ponad sto bardzo dokładnie
dobranych kart pocztowych, które
świetnie prezentują Jelenią Górę i
okolice. Wybrane zostały spośród
tysięcy pocztówek znajdujących się
w Grodzkiej Bibliotece Publicznej.
Autorzy zadbali o to, aby każda z
nich została dokładnie opisana. Nie
brak tu także opisu historii miasta
lub regionu. W książce znajdują się
pocztówki od początku XIX aż do lat
30. XX wieku. Krótki wstęp napisał
jeleniogórski historyk Marcin Zawiła.
Opisy kartek zostały przetłumaczone

Jest to już szósty tomik wierszy
jeleniogórzanki
pani Ireny Hryncewicz. Znaleźć
w nim można
wiersze miłosne, o tematyce
społecznej i modlitewne. Autorka nie naśladuje
Pawlikowskiej ani Poświatowskiej.
Jej wiersze są dojrzałe, naturalne i
bezpretensjonalne. Wszechobecne
są tu rozmyślania nad przemijaniem.
Zwraca uwagę czytelnika na przestrzeganie praw człowieka, współczesną, często zakłamaną, obyczajowość
i losy Ojczyzny. Z wierszy o tematyce
religijnej wyczytać można ufność w
wyroki Boskie.
W tym tomiku znajdują się wier-

okiem jelonka

Dla siebie znalezioną
ścieżką

Małgorzata Lutowska
Książka t a
jest debiutem
prozatorskim
autorki. Jest to
bardzo subiektywny, ale dzięki temu wart
zapamiętania
beletryzowany
przewodnik po
Dolnym Śląsku.
Razem z Alicją poznajemy ludzi,
historie, które wydarzyły się przed II
Wojną Światową na naszym pięknym
terenie. Małgorzata Lutowska bardzo
dobrze pokazuje współistnienie wielonarodowej społeczności. Ksiązka ta
jest dla każdego, kto chce dowiedzieć
się czegoś nowego o najbliższej
okolicy.

POP ROCK & JAZZ

Andrzej Patlewicz

25) otoczony rzeszą fanów.
27) drzewa tworzące aleje.
30) sznureczek przechodzący przez
uszko.
31) tyle kwiatów, ile da się unieść.
32) atak, który najlepiej przeczekać w
schronie.
33) pierwsza liga.

4)
5)
6)
11)
12)
14)
16)
17)
18)
20)
23)
24)
26)

Smak
Staniszowa

27)
28)
29)

pierwowzór.
zdradzony mąż.
wyspa w Polinezji Francuskiej, chętnie odwiedzana przez turystów.
„intruz” w ogródku.
panieńskie.
układa nawierzchnie brukowe.
ma flagę, herb i hymn.
z filtrem na dywanie.
medialny wizerunek artysty.
stan nad jeziorem Erie (USA).
„... wypadków miłosnych”, w reżyserii A. Wajdy.
złożona obietnica.
zespół sportowy, drużyna.
i likwidowanie nierówności, i z
jedną niewiadomą.
łódź kapitana Nemo.
opt yczny przebój zespołu Golec
uOrkiestra.
wykonawczyni piosenki „Już nie ma
dzikich plaż”.
jednostka długości w astronomii.
pożyczka na wysoki procent.

Poziomo:
1)
7)
8)
9)
10)
13)
15)
19)

22)
23)

lijny sposób. To był jej niepowtarzalny
styl intymności. Artystka głęboko
przemawiała śpiewając, miała w sobie
niebywałą charyzmę. Było też wokół
Billie Holiday wiele kontrowersji,
które Dee Dee Bridgewater pokazuje
na swojej płycie poświeconej Lady Day
w sposób pozytywny, choć nie ulega
Billie Holiday nazywana jako Lady wątpliwości, że jest wizerunkiem poDay śpiewała w oryginalny melancho- staci tragicznej. Składając hołd Billie

hiszpański, portugalski, dialekt
mandaryński, japoński, hebrajski,
rosyjski. To wszystko funkcjonuje
wokół jednego tekstu.
„Say Ladeo” wyszedł spod pióra
Bobby Mc Ferrina. Autorzy na
„VOCAbuLarieS” skierowali się
muzyczną podróż ku nieznanym,
nieodkrytym jeszcze krainom.

pizza za krzyŻówkę

1)
2)
3)

(tejo) 21)

POP ROCK & JAZZ
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Pionowo:

(Gabi)

W naturalnym wnętrzu restauracji Hotelu Pałacu Staniszów,
które spośród podobnych lokali
wyróżnia autent yzm zabytku,
jedzenie smakuje tak jak zapewne
smakowało w czasach, gdy stołowali się tu właściciele majątku. To
tylko hipoteza, bo przecież kuchni
tamtej epoki nie sposób dziś skosztować. Wyobraźnia jednak dużo
może! Z bogatej karty dań ma się
ochotę na wszystko. Wybór ogranicza jednak zawartość portfela i
pojemność żołądka. Ja skusiłem
się na naturalny barszcz czerwony
na zakwasie (plus uszka) oraz na
polędwiczki wieprzowe w ziołach.
Poetyckość nazw zawartych w
menu z pewnością jeszcze bardziej
podnieca podniebienie, choć pamięć ulotna bywa do ich słownych
zawiłości. W każdym razie zachowuje smaczne wspomnienie o
miejscowej kuchni, które nakazuje
powrót w celu degustacji innych
specjałów.

DEE DEE BRIDGEWATER –
„Eleanora Fagan To Billie
With Love From Dee Dee…”
wydawnictwo: DDB Records/Emarcy/Universal
Music Polska

na instrumentach
perkusyjnych jest
Roger Tresce, który współpracuje z
Bobby’m McFerrinem od wielu lat.
Jest on też współkompozytorem
wszystkich zaieszczonych na płycie utworów. Cały ten album krąży
wokół kompozycji „Messages”.
Jest tu użyty największy skład
wokalny, ma jeszcze jeden wymiar
językowy pojawia się w nim paleta
najróżniejszych języków: zuluski,

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno
na język angielski i niemiecki. Dzięki sze dojrzałe, które pomogą nam- od 1 do 27, utworzą rozwiązanie –
temu książka stanie się świetną czytelnikom zastanowić się nad przysłowie polskie

Kamila Wilk, Kacprzak Doro- pamiątką także dla turystów z za- tym co jest ważne i istotne oraz nad
otaczającym nas światem.
granicy.
ta, Wojciech Miatkowski

12 kwietnia 2010 r.

spec od fajerwerków.
krzewinka w tytule powieści M. Rodziewiczówny.
„schodzi” z krosna.
stosowany do wykonywania
sztukaterii.
lekkomyślny, roztrzepany i
beztroski.
głuchy jak …
kompan Kajka lub siedzi na
jajkach.
gra rolę Maksa w „Seksmisji”.
zna się na pałeczkach i
laseczkach.
w nim kotki (na stole).
ważna dla firmy.
Holiday nie zamierzała jej naśladować. Nagrania brzmią bardzo
współcześnie. Dee Dee Bridgewater należy do wokalistek już
z innej epoki, wychowana na
innej muzyce w innej atmosferze
i ma inny życiorys, choć podobnie jak Billie była seksualnie
wykorzystywana. Duża zasługa
na tej nowej płycie fantastycznych muzyków: pianista Edsel
Gomez, perkusista Lewis Nash

i James Carter - jego elastyczny ton
saksofonu brzmi w stylu Kansas City.
W „Mother’s Son-in-Law” słychać zmysłowy bas Chrystiana McBride’a. Ten
utwór nagrała Billie Holiday jeszcze
w 1933 roku, kiedy miała zaledwie
16 lat śpiewając z orkiestrą Benny
Goodmana. Nie można celebrować
piosenek Billie Holiday bez „Strange
Fruit” ona tez zamyka ten album. To
pieśń o linczu na południu Stanów
Zjednoczonych. Był rok 1938, Billie

podróżowała z orkiestrą Counta
Basiego za szyby samochodu wiozącego zespół zobaczyła czarnego
człowieka zlinczowanego i wiszącego na drzewie, miała wtedy 23
lata. Ten obraz pozostał na długo
w jej pamięci. Ta pieśń jest nadal
aktualna jak mówi Dee Dee Bridgewater bo rasizm wciąż trwa, tyle że
jest bardziej subtelny.

Andrzej Patlewicz
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2010-03-26 - 0.40 - 2010-04-09 - 0.00
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OGŁOSZEŃ 900
KONSERWATOR - w restauracji w Szklarskiej
Porębie - wymagana bardzo dobra organizacja
swojej pracy, znajomość zagadnień technicznych - 505 507 781

PRACA
DAM PRACĘ
BIURO ZEPTER zatrudni od zaraz - wysokie
wynagrodzenie, praca stała lub dodatkowa
- 664 863 800

PAŁAC Dębowy w Karpnikach - poszukuje
pary ogrodników lub osób posiadających
zamiłowanie do prac w ogrodzie. Cały rok
umowa o dzieło - 693 733 330

ZATRUDNIĘ panią w charakterze sprzedawcy w salonie ślubnym - 506 250 869

POSZUKUJEMY do biura nieruchomości osoby ambitnej i kreatywnej. Prawo jazdy, auto
i zapał do pracy - 609 806 055

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

W cukiernio-lodziarni - zatrudnię osobę do
pracy w Jeleniej Górze - 509 545 140

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

MIĘDZYNARODOWA firma - o 30 letniej
tradycji przeszkoli i nauczy zarabiać na kosmetykach aloesowych - 607 122 636

SZUKAM pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906

ZOSTAŃ konsultantem Oriﬂame - zarabiaj na
sprzedażny kosmetyków - zysk 30 % marży
- 606 638 894

PODEJMĘ się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906

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.

KRAWCOWA - podejmę pracę chałupniczą, jest owerlok, Szklarska Poręba - 510
553 017
KIEROWCA, B - C - materiały niebezpieczne, konserwator itp. Orzeczenie o
niepełnosprawności - 669 754 725

KUPIĘ 3 lub 4 pokojowe - bez pośredników
- 691 115 411
KUPIĘ tanio dom - do remontu lub nie dużą
działkę budowlaną w Podgórzynie lub bliskie
okolice - 515 470 851

PARA poszukuje pracy - dorywczej na domkach jednorodzinnych - 885 047 885

KUPIMY dom - w Sobieszowie, Piechowicach,
Cieplicach dwurodzinny, cena ok. 600000 - lic.
4566 - 695 991 331,75 752 50 45

PODEJMĘ każdą pracę - najchętniej ogrodnicze lub domowe, szeroka dyspozycyjność
- 502 608 889

KUPIMY pół bliźniaka - do remontu w Cieplicach bez pośredników do 250 tysięcy - 505
083 164

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
2 pokojowe Zabobrze - mieszkanie, na 1-2
piętrze, rozkładowe z balkonem. Jeldom lic.
3059 - 600 434 800
BEZ pośredników - małe, zadbane mieszkanie
2 pokojowe - 691 723 050
BEZPOŚREDNIO 2 pokojowe - na Ptasiej
Grota Roweckiego - 512 134 211
DOM w Jeleniej Górze - lub okolicy do 10
mm - 663 651 712
DOM w okolicach Jeleniej Góry - (do 15 km),
w uczciwej cenie, wykończony, z widokiem
na góry, z garażem, nie koniecznie duży, w
spokojnej dzielnicy - 603 245 606
DZIAŁKA Szklarska Poręba - poszukuję małej
działki w Szklarskiej Porębie- dla zdecydowanego klienta płacącego gotówką nr lic. 5877
- 515 285 788
KUPIĘ działkę budowlaną - w Cieplicach na
PANORAMIE ACCORD - 609 299 524

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.

KUPNO dwóch pokoi - zdecydowany klient
kupi dwa pokoje na Zabobrzu II Dorota
Banaszak, nr lic. 10171 ABN Stępień - 508
240 826
MIESZKANIE 3 pokojowe lub 2 pokojowe 50-60 m2, zadbane, gotowe do zamieszkania.
Pośrednikom dziękuję. Kontakt po 18-tej. - 691
723 050
MIESZKANIE w Piechowicach - mieszkanie 3,
4 pokojowe. Lic. 5627 - 514 600 103
PILNIE dwupokojowe - dla konkretnego
klienta poszukuję mieszkania dwupokojowego na Zabobrzu. Najlepiej gdyby było po
remoncie. Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 508 308
PILNIE mieszkanie - Poszukuję dla konkretnego klienta niedużego mieszkania w
podgórskich miejscowościach, może być do
remontu. Więcej inf. Marta Sudoł, os. odp. zaw.
R.Żukowski nr lic. 7867 - 514 600 104
PILNIE szukam 2 pokojowe - bardzo pilnie,
poszukuję mieszkania dwupokojowego, do
zamieszkania, niekoniecznie do remontu, za
rozsądną cenę, w Jeleniej Górze. Jeldom lic.
3059 - 602 727 242

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
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
MIESZKANIE w Piechowicach 63 m2,
parter, do remontu, bezczynszowe, 075
76 17 433

DOM do wykończenia Jeżów Sudecki
- niedrogo 200 m2 - działka 13 ar. - 515
561 556
ŁĄKA - Janówek - 1.9 h 2 zł/m2 - 515
561 556
POŁOWA bliźniaka - Cieplice - niedrogo
- 515 561 556
SPRZEDAM lub zamienię do 60 m2 mieszkanie 120,10 m2 + ogród 50 m2 - od
wyciągu w Szklarskiej Porębie - całe
piętro, CO, niskie opłaty - cena 510 tys.
- 510 553 017
332895. Mieszkanie dwupokojowe (57
m2) w centrum Jeleniej Góry po remoncie.
Dwa duże pokoje, ogrzewanie wliczone w
czynsz: 260 zł. Lic. 5524 - 500 089 111

330385. 3 pokojowe Zabobrze 44 m2 - na I
piętrze po remoncie, gotowe do wprowadzenia, pilna sprzedaż - cena 165.000 zł. - 668
667 637
333350. 3200 m2 za 110000 zł - w Ścięgnach.
Prąd, woda na sąsiedniej działce, gaz, około
50 m od nieruchomości. 1 km do Karpacza,
piękny widok na Karkonosze. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443
330004. 3200 m2 za 140000 zł - Działka
budowlana w Kostrzycy, dogodny dojazd
drogą gruntową, media blisko działki. Piękny
widok na pasmo Karkonoszy. NŻ Lic. 8032 505 982 443

328961. 155 tys. po remoncie - mieszkanie
dwupokojowe 57 m2, zarówno mieszkanie
jak i kamienica po remoncie. L:5524 - 500
089 111

333255. 3327 zł./m2 Kiepury - 2 pokojowe;
54,10 m2; 1 piętro. Widna kuchnia, łazienka
razem z WC, przedpokój, duży balkon. Piwnica
5,19 m2. Drzwi antywłamaniowe, tv kablowa,
linia telefoniczna, Internet- lic. 10491 - 513
060 568

332152. 2 pokojowe - apartament 199 tys.
- Bardzo ładne mieszkanie po generalnym
remoncie w kilkurodzinnej kamienicy blisko
centrum, kamienica postawiona na dużej
prawie 1400 m działce. Bardzo niskie
koszty utrzymania mieszkania - lic. 3059
- 602 727 242

329908. 3333 zł./m2 Kiepury - 1 piętro, 2
pokoje, łazienka z WC, widna kuchnia, przedpokój, duży balkon. Drzwi antywłamaniowe,
tv kablowa, Internet. W sąsiedztwie apteka,
przychodnia, centra handlowe, boiska - lic.
10491 - 513 060 568

326947. 2 pokojowe po remoncie - 57
m2, nowa kuchnia w zabudowie; zarówno
kamienica jak i mieszkanie po kapitalnym
remoncie. Cena 155 tys. L: 5524 - 500
089 111
328457. 2 pokojowe z ogrodem - 46
m2 okolice Mała Poczta, mieszkanie
rozkładowe, słoneczne Lic. 11965 - 509
949 961
326915. 3 pokojowe - w okolicy Małej
Poczty. Ładne mieszkanie o powierzchni 59
m2 z balkonem i piwnicą na parterze niedużego bloku. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
332990. 3 pokojowe - Zabobrze 3 - Kiepury
- na 2 piętrze, w czteropiętrowym budynku
z cegły. Mieszkanie jest bardzo ciepłe i
słoneczne, z oknami od strony południowowschodniej - 66,46 m2, na którą składają
się trzy pokoje, przedpokój, bardzo duża
kuchnia, łazienka i toaleta - dodatkowo duży
balkon oraz piwnica - 605 655 184

333263. 3500 zł/ m2 dom w szeregowej
zabudowie o powierzchni 171 m2 razem z
garażem. Piękny salon połączony z jadalnią o
powierzchni 35 m2. Słoneczna kuchnia, duży
przedpokój. 4 sypialnie, 2 łazienki – okazja lic.
10721 - 513 060 568
331409. 38 m2 na Zabobrzu I - mieszkanie
do remontu w idealnej lokalizacji i przystępnej
cenie. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
332894. 39 m2 Karłowicza - mieszkanie do
wprowadzenia się, na wysokim parterze,
w cenie zabudowa kuchenna ze sprzętem
AGD, cena 133 tys. zł. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
328160. 39 m2 na Zabobrzu 1 - wysoki parter,
mieszkanie nie wymagające remontu, nowe
okna, panele, wykafelkowana łazienka i kuchnia, sprzedaż z nową zabudową kuchenną i
sprzętem AGD. Nieruchomości Otti lic. 13225
- 603 491 335

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

FAJNA kawalerka na Zabobrzu - za 95 tys.
zł. - 796 489 565

KUPON PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
LITERAMI I CZYTELNIE (MAX 150 ZNAKÓW)

MIESZKANIE 72 m2 w starym budownictwie do remontu w Jeleniej Górze - bez
pośredników - 504 779 395

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

331404. 39 m2 Zabobrze 1 - ładne 2 pokojowe
mieszkanie z loggą na wysokim parterze,
sprzedawane wraz z zabudową kuchenną
i sprzętem AGD, gotowe do zamieszkania.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
329553. 3 pokojowe 73 m2 - spokojna lokalizacja na obrzeżach centrum, ładne mieszkanie
w kamienicy, nie wymagające dodatkowych
nakładów. Nieruchomości Otti lic. 13225 603 491 335
329913. 4 pokojowe - do sprzedania w centrum mieszkanie w kamienicy 130 m2, II piętro,
polecam NM5877 - 500 122 447
328461. 4 pokojowe 130 tys. - mieszkanie w
Wojanowie I piętro 66 m2 ogród mieszkanie po
remoncie. Lic.11965 - 509 949 961
329953. 4 pokojowe Zabobrze - 5 piętro z
dwoma balkonami cena do negocjacji Lic.
5877 - 500 122 446
333258. 4250 zł/m2 nowe! - Nowe mieszkania w Cieplicach do własnej aranżacji o
powierzchni od 58,56 m2 do 61,25 m2. Od
7-11 okien. Taras z wyjściem na ogródek.
Podziemne garaże, piwnice z oknem lic.
10721 - 513 060 568
330382. 44 m2 Zabobrze 3 pokojowe - mieszkanie 3 pokojowe na 1 pietrze po kapitalnym
remoncie 44 m2. Mieszkanie gotowe do
wprowadzenia - 668 667 637
332041. 52 m2 z ogródkiem - ładne mieszkanie dwupokojowe w Centrum, drugie piętro,
czynsz 90 zł, - okazyjna cena - lic. 5524 - 662
112 344
333436. 54 m2 na Kiepury - dwupokojowe
mieszkanie o pow. 54 m2, parter, bardzo
zadbane, duży balkon, piwnica, cena 204 880
zł, do negocjacji - 513 059 468
331560. 57 m2 - 155 tys. po remoncie mieszkanie dwupokojowe w centrum miasta.
Zarówno mieszkanie jak i kamienica po remoncie. Czynsz: 260 - zawiera opł. za ogrzewanie
i ciepłą wodę Lic.5524 - 500 089 111
329427. 58 m2 - 135 tys. - mieszkanie w
pobliżu centrum Jeleniej Góry. Kamienica
zadbana, mieszkanie 2 pokojowe do odświeżenia-czynsz z funduszem 140 zł Lic. 11965
- 509 949 961
333290. 59 m2 135 tys. zł. - 3 pokojowe
mieszkanie na III piętrze w kamienicy w ścisłym centrum wymagające remontu, istnieje
możliwość jego podziału na dwie kawalerki
np. pod wynajem. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
331412. 59 m2 centrum miasta - mieszkanie
3 pokojowe do kapitalnego remontu zlokalizowane na III piętrze kamienicy. Tylko 2370 zł/
m2. Cena do rozmów. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
333457. 64 m2 za 200 000 zł - trzypokojowe
mieszkanie o powierzchni 64 m2, parter,
balkon, piwnica, bardzo ciepłe i słoneczne.
Bardzo atrakcyjna oferta, cena tylko 200 000
zł. do małej negocjacji - 513 059 468

328403. 65 m2 za 137000 zł - mieszkanie 4
pokojowe w Cieplicach z ogródkiem i garażem.
Cena do negocjacji, polecam. NŻ Lic. 8032 505 982 443
329823. 68.000 zł w Jeżowie - Sudeckim
budynek - typu stodoła do adaptacji na cele
mieszkalne z działką ok.600 m2 - pilna sprzedaż N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
328963. 69 m2 na Kiepury - ładne trzypokojowe mieszkanko z balkonem na I piętrze na
Zabobrzu III. L: 5524 - 500 089 111
331568. 70 m2 na Kiepury - 3 pokojowe na I
piętrze w bloku. Ciepłe, środkowe, z dużym
balkonem. Cena 235 tys. Lic. 5524 - 500
089 111
326944. 70 m2 na Kiepury - mieszkanie trzypokojowe na I piętrze. L:5524 - 500 089 111
331416. 72 m2 ścisłe centrum - 3-pokojowe
klasyczne mieszkanie na I piętrze w kamienicy,
ozdobny sufit, drewniana podłoga, ogrzewanie
gazowe + kominek. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
333284. 73 m2 idealna lokalizacja - ładne 3
pokojowe mieszkanie, rozkładowe, ze wspólnym ogródkiem, nie wymagające remontu.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
331414. 73 m2 okolice Żeroma - 3-pokojowe
mieszkanie nie wymagające dodatkowych
nakładów finansowych, wspólny ogródek,
możliwość zrobienia kominka, idealna lokalizacja. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
329431. 82 m2 - 230 000 zł - na Zabobrzu
III. Kuchnia otwarta na pokój + 3 pokoje,
łazienka, wc. Atrakcyjna cena! Pelkom nr lic.
10750 - 691 210 677
333299. 82 m2 - 230 tys. zł. - dawniej
4-pokojowe mieszkanie obecnie 3 pokoje +
kuchnia z jadalnią, duży słoneczny balkon z
pełną panoramą Karkonoszy, Zabobrze III,
IX piętro. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
328163. 82 m2 na Zabobrzu 3 - tylko 230
tys. zł, ładne mieszkanie obecnie 3 pokojowe
z kuchnio-jadalnią a kiedyś 4 pokojowe,
posiada duży słoneczny balkon z widokiem
na panoramę Karkonoszy. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
329918. Apartament - mieszkanie 2 pokoje, 83
m2, 1 piętro, kuchnia z zabudową, nowocześnie urządzona łazienka z wanną i natryskiem,
2 balkony, ogrodzony ogród. Tylko 3800 zł/m2
lic. 10721 - 513 060 568
329513. Apartament w Wojcieszowie – luksusowy za 180.000 zł, 71 m2, 1piętro N.CITY lic.
5524 - 503 111 466
328988. Bardzo ładne - słoneczne mieszkanie
111 m2 na III piętrze w kamienicy, w okolicy
Małej Poczty N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552

332157. Biuro 94 m2 centrum - dotychczasowa siedziba biura nieruchomości Jeldom,
centrum Jeleniej Góry, 1 piętro, okna PCV,
duże pomieszczenia, ładnie i przytulnie NJ lic.
3059 - 602 727 242

328962. Domek na wsi - W okolicach Mirska,
Świeradowa Zdr. mały zamieszkały domek
na pięknej widokowej działce o powierzchni
4200m - Nieruchomości Partner lic. 4917 604 508 308

331417. Bliźniak w Jeżowie - 130 m2
powierzchni z garażem, działka 750 m2, do
własnego wykończenia, przepiękne widoki,
spokój i cisza za jedyne 265 tyś zł. Możliwość
zakupu obydwu połówek. Nieruchomości Otti
lic. 13225 - 603 491 335

332144. Dwupokojowe - w Piechowicach o
powierzchni 40 m2. Wysoki parter, ogrzewanie gazowe, okna PCV, niskie opłaty. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443

333295. Bliźniak w Jeżowie - 265 tys. zł, 130
m2 powierzchni, działka 750 m2, stan surowy
otwarty z oknami pachowymi zabezpieczony
roletami antywłamaniowymi, zetka na działce,
zbudowany z ytongu 36 cm. N. Otti lic. 13225
- 603 491 335
329311. Cieplice 49 m2 - na pierwszym piętrze
125 000 tys. - nr lic. 5877 - 515 285 788
333215. Dobra cena - mieszkanie dwupokojowe w centrum 57 m2 po kapitalny, remoncie.
Cena tylko 155.000 zł. N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854
332315. Dom -150 tys. - Dom na wsi do
remontu w stanie umożliwiającym zamieszkanie, łazienka, szczelne pokrycie dachu, nowe
okna, wszystkie media. Działka 1900 m2 Lic.
11965 - 509 949 961
329912. Dom 2800 zł./m2 - 120 m2, 5
sypialni, widna kuchnia, widna łazienka z
WC. Ogrzewanie centralne. Podpiwniczony.
Powierzchnia działki 757 m2. Garaż, pomieszczenie gospodarcze. Duży, zadbany ogród lic.
10721 - 513 060 568
333392. Dom mieszkalno-usługowy - 493,16
m², dwie kondygnacje, działka 1220m², po
remoncie, blisko Zabobrza. Więcej inf. Marta
Sudoł, os. odp. zawodowo R.Żukowski nr lic.
7867 - 514 600 104
331364. Dom o wielkim potencjale - Wolnostojący 245 m2 wraz z wolnostojącym budynkiem
gospodarczym 76 m2,w okolicach Jeleniej
Góry - 608 476 183 i 608 021 872
333196. Dom w Bukowcu - po kapitalnym
remoncie, z działką 0,74ha. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
333184. Dom w Cieplicach - bardzo ładny,
funkcjonalny z bardzo dobrą lokalizacją - N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
333186. Dom w Kowarach - bardzo ładny,
funkcjonalny, Dobra Cena. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
332863. Dom w Kowarach - w stanie surowym
przykryty papą. Powierzchnia 90 m2, cena
110000zł. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
332893. Dom w Mysłakowicach - z 2008 roku
o powierzchni 159 m2, z garażem, działka 905
m2, cena 409 tys. zł. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
332021. Dom w ok. Jeleniej Góry - nowy, 180
m, działka 1450 m, bardzo blisko Jeleniej Góry.
Dom wykonany z bardzo dobrych materiałów.
Lic.10033 - 660 359 500

332367. Dwupoziomowe - atrakcyjne mieszkanie dwupoziomowe, trzypokojowe w dobrej
cenie. ABN Stępień, Roksanes Żukowski lic.
nr 7867 - 508 240 831
326972. Działka - w Jeżowie Sudeckim z
pięknym widokiem na Kotlinę Jeleniogórską.
Nieruchomość o powierzchni 1472 m2 na
południowym stoku. Polecam, NŻ Lic. 8032
- 505 982 443

327021. Pół domu na Oś. Widok - parter 97
m2, garaż, duża piwnica, 4 pokoje, garderoba,
weranda z wyjściem na ogród o pow. 347 m2,
stan b. dobry, cena 395 tys. zł. - 508 795 761

329461. Mieszkanie 2370 zł. /m2 - 3 pokojowe mieszkanie w centrum Jeleniej Góry
o powierzchni 59 m2, wymaga kapitalnego
remontu. Atrakcyjna cena jedyne 140 tyś zł.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335

328224. Słoneczne mieszkanie - w okolicy
Małej Poczty 92 m2 po kapitalnym remoncie
na pierwszym piętrze z balkonem oraz ogrodem N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552

329955. Mieszkanie 80 m2 - na pierwszym
piętrze z ogrodem nr lic. 5877 - 515 285 788
329950. Mieszkanie Cieplice - Parter w 2
rodzinnym domu z niezależnym wejściem, 3
pokoje kuchnia łazienka wspólny ogrodzony
ogród Lic. 5877 - 500 122 446
328257. Mieszkanie na Orlim - 39 m2, 2 pokoje
z balkonem, bardzo słoneczne, czwarte piętro
w bloku. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
332888. Mieszkanie na wsi - całe piętro domu
w Krogulcu + możliwość adaptacji przynależnych strychów, obecnie są to dwa niezależne
mieszkania, można tu zamieszkać lub kupić
jako bazę i pod wynajem. N.Otti lic. 13225 603 491 335

328910. Działka budowlana - w Komarnie
o powierzchni 4622 m2. Media niedaleko
nieruchomości, łatwy dostęp z głównej drogi.
Idealna lokalizacja na wymarzony dom. NŻ
Lic. 8032 - 505 982 443

332882. Mieszkanie na wsi - cena to jedyne
150 tys. zł, 3-pokojowe mieszkanie z ogródkiem w Trzcińsku na obrzeżach Rudaw
Janowickich. Idealne do zamieszkania i jako
baza wypadowa. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335

328261. Działka w Jeżowie - Sudeckim,
widokowa z dostępem do mediów, bardzo
słoneczna, poza zwarta zabudową. 65 zł/m2
do negocjacji. NŻ Lic. 8032 - 667 219 752
329554. Działka w Trzcińsku - działka budowlana 5000 m2 w cenie 19 zł/m2 do rozmów
- 603 491 335
331421. Grunt na agroturystykę - Trzcińsko
2,58 ha w cenie 6 zł/m2, czyli całość 154800
zł., w studium zagospodarowania działka
przeznaczona pod budowę obiektów turystyki
i rekreacji. Piękne widoki. Nieruchomości Otti
lic. 13225 - 603 491 335
328152. Kawalerka 1 piętro - Zabobrze I ulica
Karłowicza, ładna kawalerka do wprowadzenia, nowe okna, całkiem nowy junkers, gładzie,
panele, za oknem plac zabaw, niski czynsz.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603 491 335
332900. Kawalerka Karłowicza - 26 m2 na
Zabobrzu I na optymalnym I piętrze, ładna z
nowym junkersem i oknami, w cenie pozostaje
zabudowa kuchenna. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
331400. Kawalerka Zabobrze - 26 m2 kawalerka na I piętrze bloku na ulicy Karłowicza
wymagająca jedynie drobnych wykończeń,
sprzedawana z zabudową kuchenną i sprzętem AGD. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
329463. Kawalerka Zabobrze - 26 metrowa
kawalerka na Karłowicza na Zabobrzu, I piętro,
nowe okna, panele, zabudowa kuchenna ze
sprzętem, do wprowadzenia. Nieruchomości
Otti lic. 13225 - 603 491 335
329484. Kiepury 54 m2 - 1 piętro, 2 pokoje,
łazienka z WC, widna kuchnia, przedpokój,
duży balkon. Drzwi antywłamaniowe, TV
kablowa, Internet. W sąsiedztwie apteka,
przychodnia, centra handlowe, boiska - lic.
10491 - 513 060 568
332072. Kiepury 2 pokojowe; 54,10 m2; 1
piętro. Widna kuchnia, łazienka razem z WC,
przedpokój, duży balkon. Piwnica 5,19 m2.
Drzwi antywłamaniowe, tv kablowa, linia telefoniczna, Internet - lic. 10491 - 513 060 568
328960. Kiepury trzypokojowe - mieszkanie
na II piętrze o powierzani 63 m2 gustowne,
słoneczne z miejscem parkingowym. Cena
230 tys. zł Nieruchomości Partner lic. 4917
- 604 508 308
333271. Konopnickiej 4050 zł/m2! - Kawalerki
oraz mieszkania 2 pokojowe z aneksami
kuchennymi. Wszystkie wyposażone w
łazienki z wc. Od 30,70 m2 do 59,60 m2.
Kawalerki od 4300 zł/m2 - dwupokojowe od
4050 zł/m2. - 502 390 728
328918. Lokal w centrum 48 m2 - na parterze
po remoncie nr lic. 5877 - 515 285 788
331553. M-4 w Kowarach - o powierzchni
88 m2 na 1-ym piętrze kamienicy. Wymaga
remontu, cena 160.000 zł. NŻ Lic. 8032 - 505
982 443
328246. Mieszkania w Rząśniku - o powierzchniach 84 m2 i 90 m2. Po remoncie, z ogródkami, cicha i spokojna okolica. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443
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330453. Mieszkanie - 92 m2 w okolicy Małej
Poczty na pierwszym piętrze z balkonem
po kapitalnym remoncie z ogrodem N.Ż Lic.
8032 - 509 156 552

333307. Działka 19 zł/m2 - działka budowlana
w Trzcińsku 4000 m2 za jedyne 76tyś zł,
teren uzbrojony w wodę z wodociągu i prąd,
ładna polana otoczona lasem i okolicznymi
wzgórzami. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335

332881. Działka Podgórzyn - jedyne 46 zł/
m2, działka 3000 m2 ujęta pod budowę, w
zacisznej lokalizacji, dużo wolnej przestrzeni
a zarazem blisko centrum. Nieruchomości Otti
lic. 13225 - 603 491 335
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331468. Mieszkanie Piechowice - 109 tys.,
2 pokoje, 35 m2, Pelkom Lic. nr 9482 - 606
405 109
329291. Nowe mieszkania Cieplice - dla
wymagających, przy powstających Termach
Cieplickich obok Biedronki „Pod Koroną”
ul. Krośnieńska. Energooszczędne ściany,
ogródki, balkony, parki, do 11 okien w mieszkaniu! - 782 566 823 info@dom-pol.com
329492. Nowe mieszkania w Cieplicach, od
58 m2 do 61 m2, sami Państwo aranżujecie
swoje mieszkanie, garaż podziemny, balkon,
taras, ogród. Serdecznie polecam lic. 10721
- 513 060 568
328799. Oaza spokoju i zieleni w bardzo
urokliwym miejscu w Bukowcu a w niej dom
po kapitalnym remoncie z dużym ogrodem
0,74ha. PILNA sprzedaż. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
332037. Pensjonat w ok. Karpacza - składający się z dwóch budynków o pow. 510 m,
działka 2500 m. Lic. 10033 - 660 359 500
329535. Piękne 2 pokoje - na Zabobrzu 2 50m2 na wysokim parterze, meble kuchenne
w zabudowie, szafy typu komandor, balkon
oraz piwnica. Polecam. NŻ Lic. 8032 - 505
982 443
332150. Piękne 3 pokojowe - 165 tys. - mieszkanie po generalnym remoncie na Zabobrzu,
na pierwszym piętrze, mieszkanie składa się z
trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju
i balkonu. Bardzo ładne i gustowne - lic. 3059
- 602 727 242
333275. Piękny dom i miejsce - Ściegny, 300
m2, tylko 599 000 zł, świetny na pensjonat, do
sprzedania również działka budowlana Artur
Wowk ABN Nieruchomości Stępień os. odp. D.
Banaszak nr lic.10171 - 508 240 830
329517. Pilna sprzedaż - bardzo ładnego
domu, z ładnym ogrodem. Cena TYLKO
680.000 zł. do negocjacji. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
331947. Pilne - domy - ładne i bardzo ładne
w Jeleniej Górze i okolicach. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
328349. Pilne - dwupokojowe - przy Matejki
- po kapitalnym remoncie, doskonałe także
na kancelarie. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
331949. Pilne - mieszkania - do remontu, ładne
i bardzo ładne w Jeleniej Górze i okolicach
Ceny już od 55.000 zł. N.Żebrowscy lic. 8032
- 505 074 854
328908. Pilne - tylko - 145.000 zł za dwupokojowe mieszkanie, 60 m2 w ścisłym centrum,
przy ulicy 1-go Maja N.Żebrowscy lic. 8032
- 50 5074 854
333194. Pilne dom w zabudowie bliźniaczej,
stan dewloperski, bardzo ładna lokalizacja 505 074 854
328343. Pilne w Mysłakowicach - mieszkanie
trzypokojowe, po kapitalnym remoncie, w
domu czterorodzinnym N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
328328. Pilnie dom - w zabudowie bliźniaczej,
stan dewloperski, bardzo ładna lokalizacja,
cena do uzgodnienia - właściciel - 505 074
854
329520. Pilnie dwupokojowe - mieszkanie 36
m2, po remoncie na Zabobrzu II. N.Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854

329947. Tanio 55 m2 z garażem - 2 pokoje
z garażem i ogrodem w Sobieszowie po
solidnym remoncie z zabudową kuchenną.
Lic. 5877 - 500 122 446
328345. Trzypokojowe - mieszkanie w ścisłym
centrum, przy Bramie Wojanowskiej. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
328326. Tylko 155.000 zł. - za dwupokojowe
mieszkanie, 57 m2 po kapitalnym remoncie,
w centrum. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
328338. Tylko 420.000 zł. - za wyjątkową willę
z dużym ogrodem w pobliżu centrum - N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
333183. W Jeżowie Sudeckim - budynek do
adaptacji na cele mieszkalne z działką 600
m2.Cena tylko 68.000 zł. N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
328333. Wyjątkowy dom z 2000 roku, w Cieplicach, parterówka z garażem i dużym ogrodem
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
332764. Zabobrze - komfortowa kawalerka
Pelkom lic. zaw. 3454 - 693 539 967
333259. Zaproponuj cenę za mieszkanie w
Staniszowie. 3 pokoje + strych do adaptacji.
Sprzedam lub zamienię – Artur Wowk ABN
Nieruchomości Stępień os. odp. D. Banaszak
nr lic.10171 - 508 240 830
332366. Zielone tarasy - Nowe osiedle
budynków wielorodzinnych w Cieplicach. Biuro
sprzedaży - ABN Stępień, Roksanes Żukowski
lic. nr 7867 - 508 240 831
332014. Ziemia w ok. Świeradowa - 7500
m2 możliwość podziału na mniejsze działki.
Piękny widok na panoramę gór. Cena 37 000
zł. - 660 359 500
100 m2 w ścisłym centrum - 3 pokojowe mieszkanie na I piętrze w bardzo ładnej aranżacji z
kominkiem. Mieszkanie świetnie nadające się
na kancelarię, biuro, gabinet. Bez pośredników
- 666 830 830
110 tys. zł. - dwupokojowe 38 m2, Zabobrze
I licencja 5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213
115 tys. działka - bardzo ładna widokowa
działka 10 min. drogi od Centrum Jeleniej Góry,
1528 m2 - 662 112 344
160 tys. mieszkanie - w Jeżowie Sudeckim 4
pokojowe - 2 piętro w budynku wielorodzinnym, nie wymaga wkładu finansowego - 607
985 607
2 działki - przy głównej drodze Miłków - Karpacz
6000 m² - cena 35 zł za m² - dzialka2010@
hotmail.com
2 działki budowlane - uzbrojone na osiedlu
młodych w Piechowicach ul. Norwida - 606
107 581
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 dzialka2010@hotmail.com
2 działki nad rzeką - 6000 m2 po 35 zł., na
trasie do Karpacza, naprzeciwko Karczmy
Skalnej, sprzedam lub zamienię na mieszkanie
- dzialka2010@hotmail.com
2 pokoje - mieszkanie na parterze z ogrodem
57 m2. Wszystko nowe - właściciel - 608
322 380
2 pokoje 57 m2 - super mieszkanie, 2 pokojowe z ogrodem na wysokim parterze blisko
centrum - cena 199 tys. Bez pośredników
- 666 830 830
2 pokoje Zabobrze - 39 m2 na parterze po
remoncie cena 140 000 tys. do negocjacji nr
lic. 5877 - 515 285 788
2 pokojowe - mieszkanie 48 m2 w ścisłym centrum, blisko Placu Ratuszowego, niski czynsz.
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
2 pokojowe JG 110000 zł. - 2 piętro, mieszkanie wymaga remontu, niski czynsz, spokojna
okolica, 37 m2 pow. całkowitej, lic. 3059 - 602
727 242
2 pokojowe mieszkanie - w Jeleniej Górze przy
ulicy Kiepury, 53 m2, balkon, łazienka, WC, 1
piętro, cena 220 tys. - 609 117 784
2 pokojowe w Cieplicach - pierwsze piętro,
49 m2 z balkonem cena 123000 - nr licencji
5877 - 500 122 470
2 pokojowe w Sosnówce - z ogrodem i garażem mieszkanie po remoncie ogrzewanie
gazowe - 512 134 211
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2 pokojowe Zabobrze 2 - mieszkanie do
odświeżenia na Zabobrzu, okna PCV, panele.
164000 zł 54 m2 - 602 727 242
2 pokojowe Zabobrze 3 - na II piętrze w
czteropiętrowym bloku. Jeldom lic. 3059 600 434 800
3 pokoje - centrum 73 m2, bez pośredników
- 791 961 112
3 pokoje - IV piętro, 54 m², 3 pokoje, duża
słoneczna kuchnia, balkon. Mieszkanie nie
wymaga remontu. Atrakcyjna cena. Więcej inf.
Marta Sudoł, os. odp. zawodowo R. Żukowski
nr lic. 7867 - 514 600 104
3 pokoje oś. Osiedle - przytulne mieszkanie
na 3 piętrze. Cena 185 000 do negocjacji. Lic.
5877 - 500 122 445
3 pokoje za 115 tys. - 64 m2 na I piętrze, 0,5
km od Jeleniej Góry. Lic nr 5627 ABN Stępień
Nieruchomości - 514 600 103
3ha gruntów - przy drodze asfaltowej, na granicy administracyjnej Wlenia - 505 074 854
4 pokoje na Zabobrzu II - 70 m2. Zadbane z
widokiem na góry. Winda, po termomodernizacji. Szafy typu Komandor - 504 230 162
4 pokojowe w centrum - w kamienicy przy deptaku, 82 m2 tylko 215000 - do małego remontu
- lic. 4566 75 75 250 45 - 695 991 331
49 m2 za 125 000 - Cieplice 2 pokojowe I piętro
Lic. 5877 - 500 122 446
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 okazja - dwupokojowe atrakcyjna cena,
N.City lic. 5524 - 662 112 344
60 m2 z balkonem - 230 tys. Park Sudecki.
Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503
021 047
62 m2 tylko 150 000 zł. - L: 5908 - 723 143
566
63 m2 Kiepury - ładne mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze, czynsz 230 zł, okolice
Zusu, lic. 5524 - 662 112 344
64 m2 Zabobrze 3 - 190 000 tys. lic. 5877 515 285 788
70 m2 na Kiepury - 3 pokojowe na I piętrze w
bloku. Ciepłe, środkowe, z dużym balkonem.
Cena 235 tys. Lic. 5524 - 500 089 111
70 m2 Zabobrze 3 - na pierwszym piętrze
Cena do negocjacji nr lic 5877 - 515 285 788
83 m2 Zabobrze - super atrakcyjna cena
235000 zł. do zamieszkania NK licencja 6327
- 502 045 638
85 000 zł za 1508 m2 - działki budowlanej
w Jeżowie Sudeckim. Okazja! NŻ Lic 8032
- 667 219 752
Apartament JG 190000 zł. - mieszkanie
dwu pokojowym blisko centrum na spokojnej zielonej ulicy, mieszkanie 55 m2 po
generalnym remoncie, bardzo niskie koszty
utrzymania, do kamienicy należy duży ogród.
lic. 3059 - 602 727 242
Apartament w Wojcieszowie - luksusowy
apartament w Wojcieszowie za 180.000 zł, 71
m2, 1piętro N.CITY lic. 5524 - 503 111 466
Atrakcyjna działka - 1528 m2, widok na
góry, na nowopowstającym osiedlu domów
jednorodzinnych, niedaleko las, tylko 10 min.
drogi z Jeleniej Góry, lic. 5524 - 662 112 344
Atrakcyjne działki budowlane - w Dziwiszowie 1105 i 1167 m2 Nieruchomości
Karkonoskie lic. nr 1740 - 503 021 047
Bez pośredników - 2 pokojowe mieszkanie,
40 m2,na Zabobrzu II do odświeżenia, cena
150.000 zl do negocjacji - 509 503 333
Bez pośredników - mieszkanie 2 pokojowe na
os. XX-lecia. 3-cie piętro, budynek i mieszkanie
odnowione. Cena 155 tys. zł. - 504 545 477
Bliźniak - lewy segment nowego bliźniaka
stan surowy zamknięty NM5877 - 500 122
447
Bliźniak w Sobieszowie - dom, atrakcyjna
lokalizacja. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Centrum 100 m2 - sprzedam lub wynajmę
100 m2 na I piętrze w bardzo dobrym stanie.
Mieszkanie nadaje również się na prowadzenie działalności gospodarczej - 608 322 380
Cieplice - 2 pokojowe, 49 m2 na I piętrze za
123 tys. polecam NM5877 - 500 122 447
Cieplice - mieszkanie 2 pokojowe, I piętro,
49 m2 za 123 tys. polecam NM5877 - 500
122 447
Cieplice - mieszkanie 3 pokojowe na
parterze z ogrodem polecam NM lic. 5877 500 122 447
Cieplice 69 m2 - z ogrodem po remoncie
200 000 tys. nr lic. 5877 - 515 285 788

og£oszenia
Czerwony Dworek - działka o wielkości
3406 m² - warunki zabudowy na budowę domu
jednorodzinnego, piękny widok na Karkonosze
cena 45 zł. za 1 m², możliwość zamiany na
mieszkanie - dzialka2010@hotmail.com
Dom - Czarne 350 tys. - wolnostojący na
działce 522 m2. Pow. 240 m2, cena 350 000
zł do negocjacji Pelkom nr lic. 10750 - 691
210 677
Dom - pensjonat - w Szklarskiej Porębie o
powierzchni użytkowej 169 m2. Doskonała
lokalizacja blisko centrum miasta. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443
Dom - poniemiecki solidny dom, zadbany i
suchy stan do zamieszkania 5 pokoi, kuchnia,
łazienka - 10 km od Jeleniej Góry, dogodny
dojazd. 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 350 000 zł. - dom 3 km od JG na działce
ponad 700 m2 z garażem wolnostojącym.
Pow. mieszkalna 120 m2. Dom zadbany.
Cena do negocjacji Pelkom nr lic. 10750 691 210 677
Dom do zamieszkania - od zaraz w Jeleniej
Górze - cena przyzwoita - 507 055 422
Dom mieszkalno usługowy - do remontu 250
m2/1600 zł. m2 /na działce 728 m2 w centrum
Jeleniej Góry. Pośrednikom dziękuję. - 691
800 131
Dom na przedmieściach - Nowy dom z bardzo
dobrym dojazdem środkami komunikacji miejskiej, 150 m od drogi głównej a jednocześnie
zapewniający ciszę i spokój. Działka 906 m2.
Nieruchomości PARTNER [lic. 4917] - 604
906 257
Dom w Cieplicach - Pod Koroną - 6 pokoi,
2 garaże, ogród. Atrakcyjna cena - 507
148 113
Dom w Cieplicach - spokojna dzielnica - piękne
widoki na góry. NK 1740 - 501 090 928
Dom w Jeleniej Górze - bez pośredników w
dobrej cenie - 507 055 422
Dom w Jeleniej Górze - z dużym ogrodem i
budynkiem gospodarczym przy ulicy Wiejskiej
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
Dom w JG - sprzedam piękny dom. Jeldom
lic. 3059 - 600 434 800
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 - piękny 200 m2 z dużą
działką 2000 m2. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka budowlana - w Komarnie - -działka
posiada prąd oraz warunki zabudowy - 609
615 656
Działka budowlana - w Marczycach 650
m2 + projekt, pozwolenie, fundament - 510
242 940
Działka budowlana - wszystkie media 65
zł m2, do negocjacji Jeżów Sudecki Lic. 1749
- 504 013 414
Działka budowlana - wydane warunki
zabudowy. Pięknie położona z widokiem na
Sokolik. Miejsce ustronne cicha okolica. Cena
za m2 - 501 364 073
Działka budowlana w Wojanowie - 1000 m2
polecam - właściciel - 513 372 046
Działka Bukowiec - Kowary 3ha - widokowa,
budowlane 87a, decyzja o warunkach zabudowy, wodociąg, prąd, kanalizacja, tel., droga
asfalt - 694 456 974
Działka nad jeziorem - malowniczo położona - 509 421 067
Działka pod zabudowę - mieszkalno-usługowa 1600 m2 własność/390000 centrum
Jeleniej Góry. Pośrednikom dziękuję - 691
800 131
Działka w Dziwiszowie - Działka budowlana
na Osiedlu Leśne Zacisze, jedna z ostatnich
działek na prestiżowym osiedlu, pow. 1050 m2
cena 89000 zł, lic. 5524 - 662 112 344
Działka w Komarnie - 1528 m2, ładnie położona 10 min. drogi z Jeleniej Góry, atrakcyjna
cena - 662 112 344
Działka w Łomnicy 15ar. - Media przy
działce, dojazd droga asfaltowa. Bez pośredników - 693 307 360
Działka w ok. Janowic - bardzo cicha i spokojna okolica, działka nasłoneczniona, 27 zł/m
do negocjacji. Lic. 8761 - 660 359 500
Działki - budowlana 1258 m2 w Karpaczu,
cena 270 tys. zł do negocjacji oraz działka w
Szklarskiej Porębie 1942 m2 za 170 000 zł!
Pelkom nr lic. 10750 - 691 210 677
Działki - w Mysłakowicach i w Bukowcu 503 012 315
Działki budowlane - 1463 m lub 1395 m w
Ściegnach/k. Karpacza - 692 496 481
Działki budowlane - Piękne działki budowlane Jelenia Góra, Wojcieszyce, Dziwiszów,
Górzyniec, Kostrzyca. ABN Stępień Roksanes
Żukowski lic 7867 - 508 240 831
Działki budowlane nad zalewem - w
Sosnówce - 512 134 211
Działki budowlane w Jeżowie Sudeckim - 72
zł m2, do negocjacji lic. 1749 - 504 013 414

Dom w Komarnie - piękny dom o powierzchni
200 m2, na działce 2000 m2. Jeldom lic. 3059
- 600 434 800

Działkowicza - śliczne mieszkanie. Tanio.
Winda. Duży balkon. Do zamieszkania od
zaraz - lic. 3290 Zbigniew - 692 178 993

Dom w Łomnicy - stary wiejski dom położony
na działce 248 m2 - 601 587 788

Eleganckie mieszkanie - wyremontowane
3-pokojowe, funkcjonalne, o powierzchni
63 m2, na I-piętrze, rozkładowe, środkowe,
duża łazienka, czynsz 370 zł/m-c, przystępna
cena. Nieruchomości Szymkiewicz lil. 2400
- 669 620 071

Dom w Mysłakowicach - sprzedam 180 m2 Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Dom w Sobieszowie - dom w zabudowie bliźniaczej. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Dom w Szklarskiej Porębie - po remoncie, 240
m2. Widok na góry. Lic. 7453 - 601 869 663
Dom w Wojcieszycach - do remontu na
działce 2000 m. Lic. 8151 - 600 258 703
Dom we Lwówku Śląskim - bardzo atrakcyjny i zadbany położony na osiedlu domów
jednorodzinnych. Lic nr 5627 ABN Stępień
Nieruchomości - 514 600 103
Dom z 2004 roku - podpiwniczony z garażem,
o pow. użytkowej 131 m2, w pobliżu Jeleniej
Góry. Do zamieszkania. 350.000 zł, CeLDOM,
licencja nr 7792 - 661 114 212
Domek wolnostojący - jednorodzinny 200
m2 z działką do 40 ar w Świeradowie Zdrój
( Uzdrowisko Czerniawa Zdrój) z widokiem
na góry Izerskie. Cena do uzgodnienia - 502
362 187
Duża kawalerka - bardzo funkcjonalna o
powierzchni 29 m2, na Zabobrzu III, słoneczny
balkon od południa, na podłogach panele,
czynsz 226 zł/m-c, cena do uzgodnienia. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Duże mieszkanie - w kamienicy - 100 m2 za
240000 zł. Dorota Banaszak, nr lic. 10171 ABN
Stępień - 508 240 826
Dwa pokoje na Karłowicza - 4-te piętro, okna
PCV, rozkładowe, do drobnego remontu, blok
w tej chwili ocieplany, okazyjna - cena 142 tys.
bez pośredników - 662 230 067
Dwupokojowe centrum - mieszkanie 52
m2, czynsz 90 zł, idealne pod wynajem, lic.
5524 - 662 112 344
Dwupokojowe na Noskowskiego - 512
134 211
Działka - Szklarska Poręba - 2015 m2 blisko
centrum, dobry dojazd, kanalizacja, prąd,
wydane warunki zabudowy Lic. 7867, os.
odp. zaw.: R.Żukowski, więcej info: Tomasz
Zarychta - 508 240 828
Działka 3000 m2 - wydane warunki zabudowy 120.000 zł. - 723 143 566
Działka 85 000 zł - 1508 m2 w Jeżowie
Sudeckim. Bez pośredników - 607 106 100
Działka budowlana - 1508 m2, wszystkie
media 85000 zł. Jeżów Sudecki Lic.1749 504 013 414
Działka budowlana - działka 2000 m2,
bardzo ładne położoną, z pozwoleniem na
budowę Lic. 11965 - 509 949 961
Działka budowlana - działka w Jeżowie
Sudeckim 1297 m2, 117 tys. zł. - licencja 5124
Nieruchomości Atrium - 601 551 213

Garaż murowany - na Zabobrzu w okolicy
szpitala - 606 891 692
Garaż ul. Wyspiańskiego - murowany (kanał,
prąd) - 661 029 447
Grunt budowlany 6000 m2 – w centrum przy
ul Wolności, atrakcyjna cena - 601 582 656
Grunt Rolny 5/6 H - 20 KM od Jeleniej Góry
- pośrednikom dziękuję - 886 901 171
Grunty rolne - na KRUS 12000 zł za 1ha
blisko Gryfowa Śl. - 512 134 211
Jagniątków - Działki do sprzedania w cenie
od 50 zł. do 80 zł. za m2. Dorota Banaszak nr
lic. 10171 ABN Stępień - 508 240 826
Jeżów Sudecki - działka 1297 m2, 117 tys.
zł. licencja 5124 Nieruchomości Atrium - 601
551 213
Karłowicza - Dwupokojowe na ul. Karłowicza 110000 zł. Dorota Banaszak, nr lic 10171
ABN Stępień - 508 240 826
Kawalerka - 29 m2 - bardzo ładna pierwsze piętro - 514 000 838
Kawalerka - bardzo ładna o powierzchni
26,40 m2 w bloku IV-piętrowym, środkowa,
blisko Placu Ratuszowego, ładne widoki
na panoramę Karkonoszy. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - mieszkanie na Zabobrzu,
przyzwoity stan techniczny, przystępna cena,
blok ocieplony. Lic. 11965 - 509 949 961
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 L 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. L
2400 - 669 620 071
Kawalerka - w ścisłym centrum Jeleniej
Góry o powierzchni 26,40 m2, w bloku wielorodzinnym, środkowa, słoneczna, ładny widok na
panoramę Karkonoszy. Nieruchomości Szymkiewicz licencja zaw. 2400 - 669 620 071
Kawalerka na Zabobrzu - 2 pokoje 28
m2 tylko 100 000 zł Artur Wowk ABN Nieruchomości Stępień os. odp. D. Banaszak nr
lic.10171 - 508 240 830
Kawalerka Zabobrze - 29 m2 na V piętrze
z dużym balkonem. Jeldom lic.3 059 - 600
434 800

Działka budowlana - o powierzchni 28 ar.
Marciszów - 693 510 863

Kiepury 2 pokojowe - 54 m2, słoneczne
z dużym balkonem 180.000 zł. Pelkom lic.
zaw.3454 - 693 539 967

Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim
2500 m2, w Dziwiszowie 1050 m2, lic. 5524
- 662 112 344

Kiepury 3000 zł./m2 - mieszkanie trzypokojowe, doskonały rozkład, N.City lic. 5524
- 662 112 344

Kiepury 63 m2 - 63 m2 ul. Kiepury trzypokojowe mieszkanie w okolicach Zusu, drugie
piętro, czynsz tylko 230 zł, spółdzielnia Związkowiec - lic. 5524 - 662 112 344

Mieszkanie 2 pokojowe na Zabobrzu
2 - Noskowskiego. W bardzo dobrym stanie,
na wysokim parterze. Na podłogach kafle i
panele. Mieszkanie ciepłe - 504 120 703

Kiosk w Cieplicach - przy ul. Cieplickiej - tanio
- 667 500 081

Mieszkanie 2-pokojowe - na II-piętrze o
powierzchni 36,14 m2 w bloku IV-piętrowym,
docieplonym na Zabobrzu, klatka schodowa
zadbana, czynsz 315 zł/m-c, dobra lokalizacja,
cena do negocjacji L 2400 - 669 620 071

Lokal - biurowy - Lokal biurowy do sprzedaży. Pierwsze piętro, 65 m2 - cena 180000
zł. Dorota Banaszak, nr lic. 10171 ABN Stępień
- 508 240 826
Lokal usługowy - w centrum Jeleniej Góry
- 883 418 801
Ładna kawalerka - duża, funkcjonalna,
o powierzchni 29 m2, na Zabobrzu III,
słoneczna, balkon od południa, czynsz 226
zł/m-c, cena do uzgodnienia. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Ładna kawalerka - po remoncie o powierzchni
22,10 m2, wymienione wszystkie instalacje,
oraz okna i drzwi, nowa łazienka na ścianach
gładzie, kuchnia w zabudowie, czynsz 80
PLN/m-c, cena do uzgodnienia Lic. 2400 669 620 071
Ładne mieszkanie – 2 pokojowe o
powierzchni 52 m2, rozkładowe, bardzo ciepłe,
standard dobry, do wprowadzenia od zaraz,
blisko centrum, przyjazna okolica, atrakcyjna
cena L 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 3 pokojowe o powierzchni
60,11 m2, na II-piętrze na Zabobrzu, rozkładowe, środkowe, słoneczne z dużym balkonem, blok ocieplony, cena do negocjacji. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - po remoncie 3-pokojowe,
funkcjonalne, o powierzchni 63 m2 na I-piętrze,
rozkładowe, środkowe, duża łazienka, czynsz
370 zł./m-c, przystępna cena. Lic. 2400 - 669
620 071
Ładne słoneczne - mieszkanie 46 m2 tylko
10 km od Jelenia Góry na pierwszym piętrze
z ogrodem. Cena 55.000 zł. N.Ż Lic. 8032 509 156 552
M-2 w Mysłakowicach - duże mieszkanie na
parterze z odrębnym wejściem do budynku.
Lic nr 5627 ABN Stępień Nieruchomości 514 600 103
M-2w Mysłakowicach - odrębne wejście,
2-pokojowe, 60 m2. Lic. 5627 - 514 600 103
M3 na Osiedlu XX - lecia - 3 piętro 67 metrów
- 600 006 084
Mały strych - w Cieplicach budowa rozpoczęta przy domu duży teren zielony - 668
476 019
Mieszkania w ścisłym centrum - Jeleniej
Góry od 2.800,00 PLN za m2 - 697 397 297
Mieszkanie - funkcjonalne 2-pokojowe o
powierzchni 41,30 m2, rozkładowe, środkowe,
klatka schodowa zadbana, czynsz 270 zł./m-c,
cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie - funkcjonalne po remoncie, 3
pokojowe, o powierzchni 82,13 m2 w budynku
IV-piętrowym, wielorodzinnym, ścisłe centrum,
czynsz umiarkowany, cena do negocjacji L
2400 - 669 620 071
Mieszkanie - na 3 piętrze, 3 pokojowe o
powierzchni 59,10 m2, słoneczne z balkonem,
niski czynsz, wymaga remontu, niedaleko centrum, atrakcyjna cena jeszcze do negocjacji - l:
2400 - 669 620 071
Mieszkanie - przytulne 2-pokojowe o
powierzchni 52,50 m2, na II-piętrze, przestronne i zadbane, budynek wielorodzinny,
blisko centrum, atrakcyjna cena - lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie - w centrum Jeleniej Góry,
3-pokojowe o powierzchni 71 m2, na II-piętrze
kamienicy, rozkładowe, czynsz 220 zł/m-c,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 i 1 pokojowe - Mieszkanie 2 i
1 pokojowe - 695 989 948
Mieszkanie 2 pokojowe - 1 piętro, 48 m2 za
130 tys. Lic. 7453 - 601 869 663
Mieszkanie 2 pokojowe - 53 m2 Giebultów
k/Mirska - 697 210 463
Mieszkanie 2 pokojowe - atrakcyjne w rozsądnej cenie Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie 2 pokojowe - funkcjonalne,
środkowe, o powierzchni 48 m2, na II-piętrze
w bloku IV-piętrowym, ocieplonym, czynsz 198
PLN/m-c, na Zabobrzu, cena do negocjacji. N.
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na II-piętrze o
powierzchni 36,14 m2, w bloku IV-piętrowym,
docieplonym na Zabobrzu, klatka schodowa
zadbana, czynsz 315 zł/m-c, dobra lokalizacja.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na I-piętrze o
powierzchni 54 m2, Zabobrze, blok ocieplony,
nowa elewacja, duży balkon, okna nowe,
kuchnia w zabudowie, na podłogach panele,
czynsz 260 PLN/m-c, cena do negocjacji. Lic.
2400 - 669 620 071
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. N. Szymkiewicz 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
Mieszkanie 2 pokojowe - Noskowskiego
6 - wysoki parter - 515 053 716
Mieszkanie 2 pokojowe - przytulne na
II-piętrze o powierzchni 52,50 m2, przestronne,
zadbane, budynek wielorodzinny, blisko
centrum, atrakcyjna cena. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071

Mieszkanie 3 pokojowe - eleganckie o
powierzchni 62 m2, rozkładowe z balkonem,
bardzo słoneczne, standard wysoki, klatka
schodowa zadbana, w bloku IV-piętrowym,
na Zabobrzu III, cena do negocjacji Lic. 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - o powierzchni
58,20 m2 po remoncie sprzedam bez pośredników. - 609 047 574
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie, I
piętro, 44 m2, bardzo dobra lokalizacja, cena
159 000 - 510 172 757
Mieszkanie 3 pokojowe - na II-piętrze
o powierzchni 60,11 m2, na Zabobrzu II,
rozkładowe, środkowe, słoneczne z dużym
balkonem, blok ocieplony, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071

Park Sudecki, 60 m2 z balkonem - 230 tys.
do negocjacji. Nieruchomości Karkonoskie lic.
nr 1740 - 503 021 047
Parter domu w Cieplicach - 97 m2 z ogrodem i werandą - nr Lic. 5877 - 515 285 788
Pawilon handlowy na targowisku - Zabobrze
- pawilon położony w atrakcyjnej lokalizacji
- 501 780 084
Pensjonat - Szklarska Poręba - funkcjonujący obiekt na dużej działce w atrakcyjnej
cenie. Pilna sprzedaż. ABN Stępień, Roksanes
Żukowski 7867 - 508 240 831
Piękna działka - w pobliżu Jeleniej Góry z
widokiem na panoramę Karkonoszy - 600
552 310
Piętro domu - 20 km od Jeleniej Góry 114
m2 z sadem i ogrodem. Tylko 130000 zł. N.
ŻLic. 8032 - 509 156 552
Pilna sprzedaż - mieszkanie dwupokojowe
na Zabobrzu I, piętro II, 47 m2 za 135000. L:
5524 - 500 089 111
Pilne - grunty - i działki budowlane ładne i
bardzo ładne w Jeleniej Górze i okolicach.
CENY już od 2,50 zł/ m2. N.Żebrowscy - lic.
8032 - 505 074 854

Mieszkanie 5 pokojowe (całe piętro) - 115
m2, z działka 750 m2, Os. Czarne 270 tys. 693 984 931

Pilnie 2 pokojowe JG - mieszkanie dwupokojowe w kamienicy na drugim piętrze, niskie
koszty utrzymania mieszkania, niedrogo - lic.
3059 - 602 727 242

Mieszkanie 57 m2 - 2 pokojowe mieszkanie
z dużym ogrodem, położone na wysokim parterze. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

Sklep w centrum - wraz z towarem - okazja
- 790 609 579

Mieszkanie 57 m2 - wysoki parter, ok.
Małej Poczty, ogród. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800
Mieszkanie 65 m2 - na pierwszym piętrze
w bloku czteropiętrowym okolice centrum nr
lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 70 m2 - dwupoziomowe w szeregówce z miejscem parkingowym i ogródkiem
na Zabobrzu III - 691 037 800
Mieszkanie 77 m2 - z garażem, po remoncie
lic.1749 - 504 013 414
Mieszkanie dwupokojowe - blisko centrum,
nowe budownictwo - 666 377 818
Mieszkanie dwupoziomowe - 115 m2 w
centrum 395 tys. zł. - 668 133 848
Mieszkanie Jelenia Góra - 69 m2, 3 piętro,
3 pokoje, ciche, ciepłe, słoneczne, tanie w
utrzymaniu - zielona okolica, cena 189 tys.
- 509 938 917
Mieszkanie na Wojska Polskiego - 75 m2 za
170 tys. Parter. Lic. 7453 - 601 869 663
Mieszkanie na wsi 3 pokoje - 69 m2 - słoneczne do zamieszkania od zaraz za 150 tys.
do negocjacji - 609 951 087
Mieszkanie w centrum - z duszą, stylowe
4-pokojowe o powierzchni 130 m2, środkowe,
rozkładowe, bardzo ciepłe, czynsz 270 zł/m-c,
ogrzewanie gazowe, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie w Górzyńcu - 48 m2, 3 pokoje,
ładna okolica, cena 125 000 - do rozmów.
Więcej inf. Agnieszka Piwoda, os. odp. zaw.
R.Żukowski nr lic. 7867 - 662 009 200
Mieszkanie w Kowarach - 88 m2, cena
150000 - 782 128 927
Mieszkanie w Sobieszowie 52 m2 - bezczynszowe po kapitalnym remoncie. Ogrzewanie gazowe. Ogród garaż. Cena 170 tys.
do negocjacji. - 604 685 401
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 39 m2,
wolne od zaraz 150 tys. - 793 331 179
Mieszkanie w zielonej dzielnicy - przestronne, 2 pokojowe, 1 piętro, po remoncie,
do zamieszkania od zaraz, z dostępem do
ogródka, bezczynszowe - 724 361 558
Mieszkanie z kominkiem - i z antresolą w
pięknej części Jeleniej Góry. Lic nr 5627 ABN
Stępień Nieruchomości - 514 600 103
Nowe 1, 2, 3 pokojowe - blisko centrum.
Lic.1749 - 504 013 414
Nowe mieszkania w Cieplicach - od 58 m2
do 61 m2, sami Państwo aranżujecie swoje
mieszkanie, garaż podziemny, balkon, taras,
ogród. Serdecznie polecam - lic. 10721 - 513
060 568
Nowe mieszkanie 110 m2 - 2 kondygnacje,
naprawdę świetne, 290 000 zł Stan deweloperski, możliwość własnej aranżacji Artur
Wowk ABN Nieruchomości Stępień os. odp. D.
Banaszak nr lic.10171 - 508 240 830

Solidny dom w Jeleniej Górze - niedrogo
- 507 055 422
Sprzedam 57 m2 - 2 pokojowe, wysoki parter, po remoncie, z dużym ogrodem. Okolica
Małej Poczty Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
Sprzedam dom wolnostojacy - w Podgórzynie 130 m działka 800 m oraz garaż, cena do
uzgodnienia - 500 183 195
Stary wiejski dom - położony na działce 2481
m2 w Łomnicy - 601 587 788
Super dom z basenem - Bardzo fajna szeregówka, w Cieplicach, żadnych nakładów
finansowych, 6 pokoi, 2 łazienki, pralnia,
suszarnia, sauna, podgrzewany basen przed
domem, ogród zimowy. 650.000 zł lic. 3059
- 602 727 242
Ścisłe centrum - Mieszkanie powyżej 70
mkw w ścisłym centrum już za 210.000,00
PLN brutto. - 603 533 953
Tania kawalerka - duża, funkcjonalna o
powierzchni 29 m2, na Zabobrzu III, słoneczna,
balkon od południa, po remoncie, nowe okna,
panele i kafle, dobry standard, cena do uzgodnienia Lic. 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - 2 pokojowe na III-piętrze
o powierzchni 57,70 m2, w kamienicy, możliwość wygospodarowania trzeciego pokoju,
blisko centrum, dobra lokalizacja. lic. 2400
- 669 620 071
Tanie mieszkanie - bardzo ładne 2 pokojowe
o powierzchni 48 m2, środkowe, balkon od
południa, czynsz niewysoki, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz licencja zawodowa 2400 - 669 620 071
Tanie mieszkanie - na III piętrze, 3 pokojowe o
powierzchni 59,10 m2, słoneczne z balkonem,
niski czynsz, niedaleko od centrum Jeleniej
Góry, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Tanio dom w Mysłakowicach. Bez pośredników - 662 158 513
Tylko 83000 zł. - 3 pokojowe mieszkanie w
Piechowicach, 52 m2 na 1 piętrze. JCN nr lic.
6760 - 504 891 144
XX - Lecia kawalerka - 33 m2 - parter, ogródek,
dwie piwnice. Nowe instalacje. Zabudowana
kuchnia, kabina z hydromasażem 140000.
Dzwonić po 15. Bez pośredników - 507
947 570
Zabobrze – 2 pokojowe na II piętrze
do odświeżenia polecam NM5877 - 500
122 447
Zabobrze - dobra cena, dobre miejsce.
Do wprowadzenia od zaraz Lic. 3290 - 662
040 448
Zabobrze - dwupokojowe 54 m2 mieszkanie na Kiepury 130000 zł. Dorota Banaszak,
nr lic. 10171 - 508 240 826
Zabobrze - mieszkanie dwupokojowe w
bardzo dobrej cenie. Lic. 3290 - 662 040 448
Zabobrze 3 - 3 pokojowe, IV piętro, cena do
negocjacji NM 5877 - 500 122 447

Nowe, komfortowe 1p. - 53 m2, bezczynszowe, osiedle zamknięte Złotnicza - 504
786 104

Zabobrze 3 - 70 m2 - na pierwszym piętrze
w bloku czteropiętrowym nr lic. 5877 - 515
285 788

Nowy dom – w Sosnówce. Obniżona cena:
z 330 na 295 tys. zł. - 601 741 483

Zabobrze 3 - szukam dla zdecydowanej
klientki mieszkania 2-pokojowego, I-II piętro
NM5877 - 500 122 447

Ok. Małej Poczty - 2 pokojowe, 38 m2 na
pierwszym piętrze. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800

Zadbany, ocieplony dom - w zabudowie
bliźniaczej W Sobieszowie - 793 450 912

Okazja 155000 - 52 m2 - dwupokojowe po
kapitalnym remoncie z garażem i ogrodem
ocieplone spokojna okolica POLECAM Lic.
5877 - 500 122 446

Ziemia pod budowę mieszkalna - z widokiem
na góry w Rębiszowie 3600 m2 - cena 21 zł./
m2 - 668 978 762

Okazja! Mieszkanie 2 pokojowe - 48 m2 za
125 tys. Lic. 7453 - 601 869 663

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA

Okazja! Sprzedam Budynek - 800 m do
remontu za okazyjna cenę 490 tys. wraz z
gruntem ok. 1500 m na ul Michejdy - boczna
Wolności. Nieruchomości Siofer 12470 - 669
714 707
Okazja, 30 ar - ładna działka w Podgórzynie.
Media na granicy działki, bez pośredników
- 664 363 664

Pokój parze pracującej lub 1 osobie - używalnosc 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

Okolice bliskie - Jeleniej Góry 46 m2 na
piętrze z ogrodem. Cena 55.000 zł. N.Ż Lic.
8032 - 509 156 552

Pokoje, bursa, akademik z Internetem
dla studentów, młodzieży, pracowników,
turystów, osoby indywidualne w Jeleniej
Górze – blisko UE – 606 360 443

Osiedle Czarne - dom w zabudowie
bliźniaczej sprzedamy Pelkom lic. zaw.3454
- 693 539 967

3 pokojowe, całkowicie wyposażone na
Zabobrzu dla 4 osób lub rodziny - 607
112 169

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE - wejście osobne z tarasem w Sobieszowie - 75 75 544 48
MAŁY domek w Sobieszowie z
tarasem - osobne wejście - 75 75
544 48
W domku małym mieszkanie z tarasem - osobne wejście w Sobieszowie
- 75 75 544 48
DOMEK z tarasem - mały - Sobieszów - 75 75 544 48

MIESZKANIE dwupokojowe z miejscem
parkingowym w spokojnej dzielnicy Cieplic
800 zł + kaucja, liczniki - 502 351 405
POKÓJ dla dwóch osób - 75 64 212 03
LOKAL 25 m2 - idealny na zakład fryzjerski.
Parking bezpośrednio przy lokalu - 792
203 286
MIESZKANIE willowe - 86 m2 - cały parter
domu. Trzy duże pokoje - niezależne
wejście, duży ogród, niezależny parking
z osobnym wjazdem - Jelenia Góra oś
Czarne - 75 75 215 89

100 m2 w centrum - wynajmę lub sprzedam
mieszkanie 100 m2 w kamienicy na I piętrze.
Lokal nadaje się świetnie na prowadzenie
działalności gospodarczej. Bardzo dobry stan
lokalu - 608 322 380
2 pokoje, Zabobrze I - 37 m2, 900 zł + liczniki,
dzwonić po 15 godz. - 691 738 534
2 pokojowe 1-go Maja 50 m2 - mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry po kapitalnym remoncie.
Cena 800 zł. + licznik + kaucja - 695 898 335
2 pokojowe 49 m2 - Jednostka pod Jeleniami.
800 zł. + liczniki. Nieruchomości Karkonoskie
lic. nr 1740 - 503 021 047
2 pokojowe 50 m2 - okolice Placu Ratuszowego 1200 + prąd. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503 021 047

200 zł/miesiąc - za pracownika, parter domu
w Dziwiszowie, idealna oferta dla ﬁrm, osoba
odp. zaw. D. Banaszak lic.10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
4 lokale - przy ul. Konopnickiej. Powierzchnie:
21, 48, 70, 150 m2. Lic. 5627 - 508 240 823
APARTAMENT w centrum - Nowy apartament
w centrum miasta. Umeblowany, jednopokojowy. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604
906 257
ATRAKCYJNE lokale - użytkowy i biurowy w
centrum Jeleniej Góry - 513 018 455
ATRAKCYJNE, 2 pokojowe z balkonem - na
ul. Różyckiego 850 zł. plus media plus kaucja
- 727 575 726

2 pokojowe mieszkanie - po remoncie, z
osobnym wejściem z dworu, ganek, a w około
niego trawnik - 607 328 088

BAR, pizzeria - lub restauracja, dobre miejsce,
niższa cena, osoba odp. zaw. D.Banaszak
lic.10171, więcej informacji Andrzej Pabich
- 508 240 827

2 pokojowe mieszkanie - umeblowane AGD 1
piętro ul Złotnicza dla 1 lub 2 osób 750 zł. plus
liczniki - 725 123 513

DLA ﬁrmy dom - w zabudowie szeregowej
(wysoki standard) umeblowany i wyposażony
N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552

2 pokojowe w Cieplicach - 1200 zł. i kaucja.
Lic. 8151 - 600 258 703

DUŻE mieszkanie - dwupokojowe w Sobieszowie. Osobne wejście. Bez zwierząt - 750
zł. - 518 564 347

- 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

RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21

JELENIA GÓRA

PRENUMERATA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl
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PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
1,80
za sztukę
26 tygodni
1,70
za sztukę
52 tygodnie
1,60
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

FRYZJER i gabinet kosmetyczny - w centrum
JG telefon po 10 tej - 691 266 299
GARAŻ murowany - w Cieplicach - 509
928 342
HALA w Podgórzynie - posiada plac oraz
rampę rozładunkową. Dobry dojazd z głównej
drogi. Sprzedaż lub wynajem - lic nr 5627 ABN
Stępień Nieruchomości - 514 600 103
KARPACZ do wynajęcia - mieszkanie 30 m2,
p+k+l+b w nowo wybudowanym pensjonacie
przy ul. Komuny Paryskiej 30. Z widokiem na
Śnieżkę. - 602 831 851
KARPACZ kawalerka 450 zł - plus prąd.
Nieruchomości Karkonoskie lic. 1740 - 503
021 047
KAWALERKA - kawalerka przy ul. Złotniczej,
38 m2, 1000 zł plus media - kaucja licencja
5124 nieruchomości Atrium - 601 551 213
KAWALERKA - z aneksem kuchennym,
łazienką i przedpokojem, 28 m2 cena 850 zł.
Sobieskiego - 696 515 205
KAWALERKA centrum JG - urocza kawalerkę po remoncie w centrum Jeleniej Góry
(Armii Krajowej przy 1 Maja) z prywatnym
miejscem parkingowym, 600 zł. plus liczniki
- 693 503 602
KAWALERKA na Karłowicza - Zabobrze.
Kontakt po 15.04.10 - 724 521 460
KAWALERKA na Kasprzaka - wynajmę słoneczna kawalerkę 18 m2 na ul. Kasprzaka, 1
pokój z kuchenka, lodówka, prysznic, toaleta
na półpiętrze (prywatna) urocza dzielnica na
os. Widok (Cieplice) 400 zł. + liczniki prąd i
woda - 693 503 602
KAWALERKA na Zabobrzu - na ul. Karłowicza
kontakt po 15.04.10r. - 724 521 460
KAWALERKA na Zabobrzu - od kwietnia 511 330 757

KAWALERKA w Mysłakowicach - o
powierzchni 27 m 2 - 507 196 703
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

DWUPOKOJOWE mieszkanie - w centrum
Dorota Banaszak, nr lic. 10171 ABN Stępień
- 508 240 826

KAWALERKA w centrum miasta - dla jednego
lub dwóch uczniów - tanio - 518 777 204

75 76 78 975
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DWUPOKOJOWE - blisko centrum z balkonem, umeblowane. Czynsz 1000 zł plus opłaty
około 240zł/m. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443

KIEPURY 2 pok. 54 m2 - umeblowane
wyposażone komfortowe. Nieruchomości
Karkonoskie lic. nr 1740 - 503 021 047
KIEPURY 2 pokojowe 54 m2 - umeblowane
wyposażone komfortowe. 1200 zł z czynszem.
Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503
021 047
KOMFORTOWA kawalerka - na Osiedlu Orle,
800 zł. plus liczniki - 601 560 396
KOMFORTOWA kawalerka w Kowarach Komfortowa kawalerka w Kowarach - 602
474 108
KOMFORTOWE - mieszkania 2-3 pokojowe
umeblowane i wyposażone z balkonem w
Jeleniej Górze i bliskiej okolicy N.Ż Lic. 8032
- 509 156 552
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LOKAL blisko centrum - świetna cena za
świetny lokal do wynajęcia blisko centrum JG
Idealne na biuro lub kancelarię Artur Wowk
ABN Nieruchomości Stępień os. odp. D.
Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 830
LOKAL do wynajęcia - z witrynami dużym
parkingiem i bilbordem, parter100 m przy
Wolności - 790 609 579
LOKAL gastronomiczny - kompletnie wyposażony z mieszkaniem - 507 930 010
LOKAL handlowo usługowy - o powierzchni
20 m2 w centrum Jeleniej Góry koło Kościoła
Garnizonowego. Parter, duża witryna, ustawny
- 509 623 832
LOKAL handlowo usługowy - w centrum telefon po 10 tej - 691 266 299
LOKAL ścisłe centrum 30 m2 - parter, witryna.
Wyszyńskiego - obok Cyfry + na przeciw Flory
- 888 221 321
LOKAL usługowo- biurowy - parter. Powierzchnia 130 m2 - cena 5000 zł. Dorota Banaszak,
nr lic. 10171 ABN Stępień - 508 240 826
LOKAL użytkowy - 22 m2, na parterze, wejście
od strony ulicy Drzymały. 1000 zł z mediami.
Bez pośredników - 889 898 898
LOKAL użytkowy - 25 m2, po remoncie, na
parterze, wejście od strony ulicy. 1000 zł. z
mediami. Bez pośredników - 889 898 898
LOKAL użytkowy - przy ulicy 1-go Maja 50 m2
z osobnym wejściem i witryną oraz miejscami
parkingowymi.1500 zł plus media N.Ż Lic.
8032 - 509 156 552
LOKAL w centrum - o powierzchni 225 m2.
Po kapitalnym remoncie, pełne zaplecze sanitarne. Dwie duże bramy wjazdowe, idealny na
warsztat lub innego rodzaju usługi. Polecam,
NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
ŁADNE mieszkanie 52 m2 – II piętro, Kiepury
2 pokoje. Wynajem - 850 zł + czynsz do JSM
+ liczniki. Zapraszam! - 693 300 233
MAGAZYN 110 m2 - ul. Okopowa 6 rampa,
pomieszczenia biurowe - 604 569 485
MIEJSCE w mieszkaniu studenckim - okolice
Małej Poczty 186 zł. + czynsz 26 zł. + rachunki
- 790 366 376
MIESZANIE 1 pokojowe w Cieplicach częściowo umeblowane, kablówka, Internet.
Czynsz 650 zł. + liczniki - 504 597 183
MIESZKANIA - 2 i 3 pokojowe z aneksem
kuchennym przy ul. Grunwaldzkiej w Jeleniej
Górze! Cena 1000 zł. z czynszem - 696
515 205
MIESZKANIE - ładne umeblowane na Zabobrzu, słoneczne. Dwupokojowe 980 + liczniki
i kaucja - 667 657 025
MIESZKANIE 2 pokojowe - 45 m2, ul. Daszyńskiego Jelenia Góra, bez pośredników, umeblowane, ogrzewanie miejskie - 692 061 900
MIESZKANIE 2 pokojowe - balkon o wysokim
standardzie 850 zł. na Kiepury - 512 125 363
MIESZKANIE 2 pokojowe - ładne 950 + liczniki
+ kaucja na zabobrzu - 667 657 025
MIESZKANIE 2 pokojowe - od połowy kwietnia
800 zł. - 504 013 414

LOKAL 1-go Maja 1900 zł - powierzchnia 53
m2 składający się z dwóch pomieszczeń i WC.
Na podłogach kafelki, ściany wygładzone, na
suﬁcie stylowe drewniane belki. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 308
LOKAL 2O m2 - sala toaleta zaplecze okolice
Zusu 800 zł. + media - dzwoń 11-20 - 530
783 777
LOKAL 30 m2 - ścisłe centrum parter witryna,
ul. Wyszyńskiego obok cyfry + 2400 netto 888 221 321

Już od teraz
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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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MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Karłowicza,
umeblowane, 3 piętro, słoneczne z balkonem,
920 zł. (w tym czynsz) plus liczniki, plus kaucja
- 668 738 618
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kadetów,
nowe, zadbane, spokojna okolica 980 +
liczniki - 607 785 776
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Karłowicza,
umeblowane, słoneczne, trzecie piętro, 880
zł. + liczniki + kaucja - 668 738 618
MIESZKANIE 2 pokojowe - w Cieplicach
na Dwudziestolecia za 800 zł + opłaty - 501
739 694
MIESZKANIE 2-pokojowe - w Sobieszowie
- 600 zł - 502 447 619
MIESZKANIE 2-pokojowe - z aneksem
kuchennym, 41 m2. Parking, cicha okolica,
blisko centrum. Suma opłat: 900,- (w tym
ogrzewanie) + prąd, woda. - 504 260 341
MIESZKANIE 3 pokojowe - 64 m2 ul. Kiepury
1200 zł. z czynszem - 505 491 719
MIESZKANIE 45 m2 - dwupokojowe, okolice
Malej Poczty, łazienka, kuchnia, po remoncie,
w pełni umeblowane, do wynajęcia, 800 zł. +
media. - 510 100 806
MIESZKANIE 5 pokojowe - Oś. Czarne, 1300
zł. - 693 984 931
MIESZKANIE 70 m2 - w Cieplicach 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, garderoba - 509 208 879
MIESZKANIE do wynajęcia - Mieszkanie do
wynajęcia - 668 248 705
MIESZKANIE dwupokojowe - Mieszkanie
dwupokojowe - 607 418 281
MIESZKANIE dwupokojowe - na Zabobrzu
- 694 587 264
MIESZKANIE dwupokojowe - po remoncie
w bloku umeblowane. Cena 1000 zł. plus
media(do negocjacji) - 509 363 227
MIESZKANIE dwupokojowe w Cieplicach
- Mieszkanie dwupokojowe w Cieplicach 691 449 963
MIESZKANIE na kilka miesięcy - 3 pokoje,
kuchnia, łazienka 8km od JG 800 zł + media
- 603 130 438
MIESZKANIE trzypokojowe - w Cieplicach
- 691 449 963
MIESZKANIE w bloku 50 m2 - 2 pokoje, po
remoncie, na ulicy Wiłkomirskiego ok. 900
zł. - 693 355 996
MIESZKANIE w Dziwiszowie - o powierzchni
96m2, 4 pokoje. Meble w kuchni zabudowane
na wymiar, dwa balkony, piwnica oraz garaż w
cenie wynajmu. Cicha i spokojna okolica NŻ
Lic. 8032 - 505 982 443
MIESZKANIE z garażem i ogrodem - w
Cieplicach. Lic. 5627 - 514 600 103
MIESZKANIE z ogrodem - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 90 m2, 8 km od JG 800 zł. + media
- 603 130 438
NOWE mieszkania: Sobieskiego, Grunwaldzka - wykończone, bez mebli, atrakcyjne
lokalizacje - 607 083 098
OD 15 kwietnia kawalerka - w Cieplicach
(Dwudziestolecia) - 607 055 854
OD lipca wolne 3 pokojowe - mieszkanie dla
5 studentek (2+2+1) na ul Elsnera, balkon,
Internet, młodzieżowe zestawy mebli, cieple słoneczne, w pełni wyposażone. - 603
852 277
OKOLICE Akademii Ekonomicznej - 3
pokojowe (ok. 70 m2) umeblowane. Cena
1000 zł. + liczniki. Depozyt 1300 zł. - kasiamin@o2.pl
PARK Sudecki - w pełni wyposażone mieszkanie na Osiedlu Park Sudecki, 38 m2, parter,
balkon, 1000 + czynsz - 794 366 697
PARTER domu Karpacz - około 100 m2, 1000
zł plus media lic.1749 - 504 013 414
PIĘKNE 90 m2 centrum - mieszkanie na ul.
Klonowica (przy 1-go Maja) 4 piętro, bardzo
słoneczne z widokiem na góry, 3 pokoje, duża
kuchnia umeblowana, łazienka, 1000 zł. +
liczniki - 693 503 602
PILNE dwupokojowe - mieszkanie 46 m2, po
remoncie kapitalnym, umeblowane w centrum. Czynsz najmu TYLKO 750 zł plus media
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
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, od zaraz, właściciel
- 502 377 461
POD salon lub gabinet - Pomieszczenie ok.
22 m z toaletą i niewielkim zapleczem. NŻ lic.
8032 - 602 661 268
POKOJE - blisko Kolegium Karkonoskiego
- 669 991 237
POKOJE dla pracowników - Jelenia Góra
Cieplice. TV sat, Internet, parking, wystawiamy faktura VAT. cena od osoby 300 zł. za
miesiąc - 609 927 908
POKOJE dla pracowników - w centrum
Szklarskiej Poręby. Pokoje z łazienkami, tv
sat, Internetem, parking przy obiekcie! Wystawiamy faktury VAT - 695 597 946
POKOJE w Jeżowie Sudeckim - w nowo
wybudowanym obiekcie - możliwość wystawienia fa VAT - 502 712 283
POKÓJ 1 osobowy od zaraz - w Cieplicach
dla studenta, osoby pracującej,10 min. do
centrum - 791 509 837

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

TANIE pokoje do wynajęcia - Tanie pokoje do
wynajęcia - 694 258 713

MIŁE chwile ...... - dla miłych kobiet - 791
145 470

DACHY, nowe pokrycia, materiały od producenta - 696 328 445

UMEBLOWANA kawalerka - stale łącze
internetowe, miejsce parkingowe, spokojna
dzielnica - 516 218 935

MIŁY i dobrze sytuowany Pan - z Niemiec
pozna partnerkę życiową - 608 318 121

REMONTY - wykończenia. Gładzie, tynki,
płytki, panele, regipsy, instalacje wodno-kanalizacyjne. Montaż drzwi okien - 518 854 126

UMEBLOWANA kawalerka - w Staniszowie
dla 1 osoby za 600 zł. z rachunkami - 508
148 773
WYNAJMĘ duży garaż/ boks garażowy - z
bramą automatyczną na pilota na ulicy Sygietyńskiego (Zabobrze) - 728 862 201
WYNAJMĘ kawalerkę w Staniszowie - Pokój
z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój.
Najlepiej dla 1 osoby. Całkowity koszt 600
zł. - 508 148 773
WYNAJMĘ na 2 miesiące mieszkanie - 3
pokojowe w okolicy Akademii Ekonomicznej
- 697 210 463

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
KIOSK, stragan, lokal - na ryneczku Zabobrze
lub w innym ciekawym miejscu za rozsądną
cenę - 793 283 056
MAŁŻEŃSTWO z dwójką dzieci - poszukuje
mieszkania do wynajęcia – nieumeblowane,
niedrogo najchętniej na Zabobrzu - 661
366 746
MIESZKANIE z ogrodem - i garażem. Lic.
5627 - 514 600 103
MIESZKANIE, Jelenia Góra - Mieszkanie,
Jelenia Góra - 883 605 623
MŁODA para bez dzieci - poszukuje kawalerki
lub mieszkania do wynajęcia, umeblowanego
do 500 zł. - 728 348 378
PILNIE szukam lokalu - potrzebny lokal usługowo - handlowy na parterze, łatwy dojazd,
parking, witryny, od zaraz, bez pośredników
do 1500 zł. - 880 200 811
POSZUKUJĘ mieszkania - 3 pokojowe,
umeblowane bez kaucji dla spokojnej rodziny.
Pośrednikom dziękuję - 883 979 176
PRACUJĄCA studentka wynajmie - pokój/
mieszkanie najlepiej do 350 zł. w okolicach
centrum /Malej Poczty - 512 314 926
WYDZIERŻAWIĘ pensjonat - małżeństwo za rozsądna cenę lub bar z wyposażeniem
lub poprowadzimy - 883 979 176
WYNAJMĘ lokal usługowy - do 40-50 m2 w
Gryfowie Śląskim - 792 359 109

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
DOMEK wiejski 100 m2, 4 pokoje, kuchnia,
działka zadrzewiona 16a z ogrodem - ogrodzona zamienię na duże mieszkanie w
mieście lub sprdzedam 300 tys. zł. Mojesz
k/Lwówka Śl. - 661 059 918 lub SMS
3 pokojowe - 52 m2 na domek w JG lub
najbliższej okolicy dopłacę rozsądną kwotę.
Chętnie na „Widok” - 796 635 171
56 m2 w centrum Jeleniej - na dom (do
remontu) w ścisłej okolicy Jeleniej - 792
591 433
DZIAŁKA budowlana - 1100 m² na mieszkanie - działka przy drodze głównej Miłków
- Karpacz - dzialka2010@hotmail.com
MIESZKANIE - pokój z kuchnią - 15 m2
piętro 2. bez łazienki w samym centrum na
większe - 726 392 808
MIESZKANIE 40 m2 - parter, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka ul. Urocza, na podobne
na 1 piętrze, z CO z sieci np. Zabobrze - 510
117 309
MIESZKANIE komunalne - centrum Jeleniej
Góry 105 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój) zamienię na 35-45 m2 z wygodami w JG - 507 163 762
MIESZKANIE komunalne - w jeleniej 32,5 m2
w centrum 1 pokój + kuchnia z kabiną natryskową (bez łazienki, wc na klatce schodowej)
zamienię na większe - 691 585 667
NA większe, zadłużone - dwa pokoje, kuchnia,
łazienka. Pierwsze piętro. Nowe okna, piece
kaflowe, drzwi. Mieszkanie nie wymaga
nakładów ﬁnansowych - 694 971 747

MIŁY przystojny 28 latek - pozna mile panie do
35 lat oferuje mile towarzystwo masaż - proszę
o SMS - dyskrecja i higiena gwarantowane
oraz wymagane - 666 221 880
MIŁY średniolatek - pozna ładną zadbaną
Panią Bi i Małżeństwo z Panią bi. J. Góra i
okolice. Pozdrawiam zainteresowanych - 607
495 461

BEZPROBLEMOWY remont - tylko u nas.
Brak czasu i wiedzy my rozwiążemy Twoje
wątpliwości -profesjonalne wykończenia i
remonty - 603 187 240

MŁODA ładna brunetka - zaprosi lub dojedzie.
- 883 480 531

BRUKARSTWO - podjazdy, chodniki, place,
parkingi, kostka betonowa, granit, roboty
ziemne - 792 668 584

MŁODA 20 latka - zaprosi lub dojedzie 24h
- 883 480 531
MŁODY, wysoki, przystojny pozna - zasponsoruję atrakcyjną, szczupłą uczennicę liceum
lub studentkę - 691 636 249
NIEŚMIAŁY 24 latek - pozna panie w celu
towarzyskim - 792 216 945
NOWO powstające biuro matrymonialne
tworzy bazę danych. Chętne panie (od 18
roku życia) prosimy o kontakt. Wpisowe gratis
- 608 318 121
NOWY, przystojny - bez zobowiązań dla
dojrzałych kobiet, par do towarzystwa, 100
procent dyskrecji, higiena gwarantowana 794 189 356
ON po 30 - dla zdecydowanych Pań - proszę
o SMS - 515 359 455
PAN do towarzystwa - wyjazdy 24 h - 519
667 998
POMOGĘ ﬁnansowo - atrakcyjnej i dyskretnej
pani - 663 218 623
POMOGĘ ﬁnansowo - dojrzalej Pani czekam
na SMS - 726 657 327
PONĘTNA i zgrabna - dziewczyna zaprosi na
niezapomniane chwile - 788 510 302
POZNAM dziewczynę z Jeleniej Góry - kawaler, 33 lata, wyższe wykształcenie, 178 cm
wzrostu - 794 417 789
POZNAM miłą sympatyczną kobietę - lekko
niepełnosprawną wiek 30-40 lat może być
sex - 500 219 607
POZNAM panią, parę - w celu wiadomym szczegóły do uzgodnienia - 603 954 701
POZNAM zadbaną i dyskretną Panią Bi z
ładnym biustem. J.Góra i okolice. Oczekuję
dyskrecji i ja zapewniam - 607 495 461
PRZYJMĘ panie - 508 782 626
PRZYSTOJNY młody Brunet - dla Panów i
Pań - 722 267 733
PRZYSTOJNY pozna - do 42 lat Jelenia Góra
i okolice - 883 418 747
SZCZUPŁA blondyneczka - dla miłych panów
- 516 462 062
SZUKAM kobiety do 35 lat - z Jeleniej Góry
lub okolic. Jestem spokojnym bez nałogów
brunetem - 661 900 991
TYLKO dla pań - Szukasz towarzystwa?
Zadzwoń. Pełna dyskrecja - 787 196 017
WSPOMOGĘ ﬁnansowo - dziewczynę - wiek
wygląd bez znaczenia - 888 172 634
Z panią - 40-50 lat. Poznam panią lubiącą
...., bez zobowiązań. 100% dyskrecji - 501
804 857
ZANIEDBYWANY 40 latek - dla pan, par każdy układ.100 % dyskrecji gwarantowane
i wymagane. Bez podtekstów ﬁnansowych.
Tylko rozkosz. Tylko SMS - 660 707 657

USŁUGI
BUDOWLANE
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

NOSKOWSKIEGO - 3 pokojowe na mniejsze
ewentualnie sprzedam - 665 371 229

WYKONAM prace wykończeniowe - malowanie, regipsy, szpachla, tanio i solidnie
- 504 964 227

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

MIESZKANIA, remonty, łazienki, regipsy,
zabudowy, malowanie, podłogi i wiele
innych - szybko, solidnie, niedrogo - 880
992 649

28 latek dla starszych - pań i panów tylko
wyjazdy - 667 685 488
36 lat - mężczyzna - mam dość samotności.
Nie szukam przygód tylko tej jedynej - 518
041 051
ATRAKCYJNA 26 latka - znająca biegle język
niemiecki, kulturalna zmysłowa również na
wyjazdy - 796 849 950
BLONDYNECZKA - 19 zaprosi miłych panów
- 516 462 062
BLONDYNKA i brunetka - zaprosi lub dojedzie - 883 485 770
BRUNETKA 22 i blondynka 20 - zaproszą do
siebie 24h - 883 485 770
CHĘTNIE ............... - każdej pani do 40 lat
- 726 839 232

POKÓJ do wynajęcia - ul Kiepury 370 za
miesiąc plus media - 514 797 738

DWÓCH przystojnych biznesmenów - zabierze do Egiptu ładne zgrabne dziewczyny
SMS - 724 919 477

POKÓJ w mieszkaniu - studenckim w centrum kablówka, Internet - 663 226 009

ŁADNA blondynka - zaprosi na przyjemne
chwile - 722 266 420

SŁONECZNE komfortowe - mieszkanie 60
m2 umeblowane i wyposażone z antresolą
i dużym balkonem N.Ż Lic. 8032 - 509
156 552

ŁADNE i zgrabne - dziewczyny 24 h - 782
535 408

SŁONECZNE mieszkanie - w samym centrum miasta na parterze 48 m2 umeblowane
i wyposażone. Cena 750 zł. N.Ż Lic. 8032
- 509 156 552

MIŁA para - pani 26 lat bi - pan 48 lat poznamy
małżeństwo z panią bi - Jelenia Góra. - 60
7 495 461

ŁADNE zgrabne dziewczyny - spełnią Twoje
marzenia - 782 535 408

„RENOMAX” - ogólnobudowlane usługi,
remonty mieszkań domów, docieplenia, elewacje, budowy - 606 508 723

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
ELEWACJE - docieplenia budynków, tynki,
elewacje drewniane, podbitka, wykończenia wnętrz, posadzki, tarasy, własne
rusztowanie, dojazd, wycena gratis - 692
204 164
MALOWANIE, tapetowanie, Raufasa,
Glasfasa, tapety winylowe w tym się specjalizujemy - 600 572 161
DOCIEPLENIA, elewacje, tynki strukturalne, własne rusztowanie, doświadczenie,
referencje - 600 572 161

BRUKARSTWO układanie kostki - betonowej
szybko tanio i solidnie - krótkie terminy realizacji - 664 099 312
BRUKI-MURKI z granitu - klinkieru oraz
betonu - 723 379 850
CYKLINOWANIE bezpyłowe - parkiety deski
lakiery kleje. Renowacja podłóg pomalowanych farbą olejną - 692 679 891
CYKLINOWANIE, układanie parkietów mozaiki i podłóg renowacja starych podłóg
profesjonalnie - 601 313 541
DACHY - remonty - pokrycia, konserwacja,
ocieplenie, wentylacja - 602 884 480
DACHY więźby docieplenia poddaszy - Dachy
więźby docieplenia poddaszy - 516 049 356
DACHY, elewacje, remonty - Dachy, elewacje,
remonty - 609 095 401
DEKARSTWO pokrycia - blacho - dachówką,
gontem, papą dachówką, więźby - solidnie i
fachowo - 609 654 791
DEKARSTWO-BLACHARSTWO - wykonujemy docieplenia dachowe wstawiamy
okna, remontujemy stare dachy, stawiamy
więźby i nowe pokrycia dachowe: papa, gonty,
dachówka - 693 788 140
DIGGER Bud - prace ziemne koparko ładowarką JCB koparka gąsienicowa 3T wozidło
lad.3T wywrotka niwelator laserowy młot
wyburzeniowy zagęszczarka pompa - 793
360 425
DOCIEPLENIA, elewacje - glazura - super
ceny, super fachowcy (własne rusztowanie)
wykonujemy wszelkie prace remontowo-budowlane - 605 140 435
DROBNE usługi dekarskie - pokrycia dachów,
remonty, obróbki - 782 846 082
DROBNE usługi ogólnobudowlane - (i inne)
regipsy, płytki, panele - 782 129 073
DZIAŁKA budowlana w Dziwiszowie - spokojna okolica, widoki, media, 1500 m2, cena
89 zł. za m2 - 607 703 421
ELEKTRYK awarie a - z - usterki, naprawy,
modernizacje itp. Szybko, tanio i solidnie.
Pogotowie Awaryjne Złota Rączka - 500
505 002
ELEKTRYKA - usługi - wielozakresowe usługi
elektryczne- nowe instalacje, wymiana starychkonkurencyjne ceny - 602 659 842
ELEWACJE, dachy, remonty - Elewacje,
dachy, remonty - 669 034 781
FIRMA Ster-Instal - to znak jakości na rynku
usług elektrycznych- nowe instalacje, wymiana
starych, kompleksowo - 602 659 842
GŁADZIE bezpyłowe - gipsowe na mokro system KNAUF, malowanie natryskowe, panele,
regipsy - 662 485 024
GŁADZIE, regipsy, płytki - malowanie, montaż
drzwi i okien, instalacje kanalizacyjne, elewacje
i wentylacja - 693 893 181
HYDRAULIK awarie i a - z - usterki, naprawy,
modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie Awaryjne Złota Rączka - 500 505 002

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, tel. 509 156 552. Cena 270 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z tzw. duszą po kapitalnym remoncie do odświeżenia, z wymianą
wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej.W pokojach są stare , piękne piece , które
funkcjonują , na suﬁtach jest odrestaurowana
sztukateria, pokoje mogą być przechodne jak
również rozkładowe , w jednym z pokoi jest
wyjście na balkon. Stolarka okienna i drzwiowa
-drewniana. Mieszkanie jest ogrzewane kominkiem z rozprowadzeniem lub piecami , obecnie
jest zezwolenie na zrobienie c.o. - gazowego . Niski koszty utrzymania.Do mieszkania
przynależy piwnica i strych. Cena 280 000 zł. Kontakt Anna Roziel tel. 509 156 552.
Dom z 2000 roku z idywidualnym projektem parter
z poddaszem użytkowym ( obecnie poddasze
nie jest zagospodarowane ), pow. mieszkalna
120m2. Na parterze znajduje się kuchnia ze
spiżarką, łazienka z kabiną prysznicową dla gości,
salon z kominkiem ,holl, duży pokój łazienkowy
z wanną, dwie garderoby, sypialnia i gabinet. Z
salonu oraz sypialni są wyjścia na taras.W prawej
części budynku znajduje sie garaż o pow 35m2,
oraz ciekawie zaprojektowana winiarnia. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana wysokiej klasy, na podłogach deski, panele oraz kaﬂe. Na
ścianach tynki i tapety. Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym Veilant tylko w pokoju
łazienkowym ogrzewanie jest podłogowe ‘ wyposażenie armatury łazienkowej i przyborów
z najwyższej półki na ścianach znajduje się pięknie położona mozaika oraz bardzo ładna
wanna .Woda z wodociągówi, kanalizacja miejska. Dach pokryty jest dachówką -karpiówką,
ceramiczną wysokiej jakości, kładziona metodą koronkową. Wnętrze domu urządzone z
wielkim smakiem oraz klimat domu jest niepowtarzalny.Sama bryła budynku jest bardzo
ciekawie zaprojektowana i pieczołowicie zrealizowana robi imponujące wrażenie.Działka
jest również ciekawie zagospodarowana i ogrodzona, podwórze wyłożone kostką granitową,brama na pilota. Doskonała lokalizacja cisza spokój dużo zieleni a przy tym blisko
miasta. Gorąco polecam Anna Roziel tel. 509 156 552.

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

HYDRAULIKA, junkersy - Serwis - przeglądy
- naprawa czyszczenie; junkersów, kuchenek,
pieców C.O: (gazowe, olejowe, na drewno,
na miał węglowy) – tanio - szybko - solidnie.
Złota rączka? NIE! Prawdziwy profesjonalista
- 603 237 605

OGRODZENIA - z klinkieru, granitu, gazonów, siatki oraz elementów gotowych - 723
379 850

ROBOTY ziemne wykopy - równanie terenu,
wykopy pod fundamenty, nowa silna koparkoładowarka - 785 535 629

INSTALACJE elektryczne - Firma Ster - Instal
to znak jakości na rynku usług elektrycznych.
Oferujemy wykonanie nowych instalacji,
wymianę starych- kompleksowo. Konkurencyjne ceny - 602 659 842

PLANUJESZ remont? - Regipsy, gładzie,
instalacje wodno - kanalizacyjne. glazura,
malarskie itp. Zadzwoń - 504 288 092

ROBOTY ziemne wykopy - zbieranie humusu
koparko-ładowarka na dużych kołach tanio i
sprawnie - 785 535 629

PRACE budowlane wykończeniowe wszystko od A do Z Solidnie Faktura VAT
- 669 023 376

RYNNY, docieplenia dachów - okna dachowe,
wentylacje, pokrycia papa, gont, dachówka 883 744 009

PROJEKTOWANIE wnętrz - usługi remontowe wg projektów referencje zdjęcia - 796
856 881

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

KOMINKI - sprzedaż i montaż - pełne wykonawstwo - 501 259 736
KOMINKKI i wkłady kominowe - montaż
kominków i wkładów kominowych, stawianie
kominów dwuściennych - 691 466 704
KOMPLEKSOWA renowacja - drewnianych
okien, drzwi i schodów oraz innych zniszczonych elementów stolarki budowlanej. Ponadto
usługi remontowo-budowlane. - 691 839 454
KOPARKO ładowarka JCB - CAT fachowo i
tanio - 500 110 534
KOSTKA brukowa itp. - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie itp.
oraz profesjonalne doradztwo, Faktura VAT,
szybko, tanio i solidnie - 511 545 064 lub
787 210 943
MAGAZYNIER - mieszkań i domków od a do
z tj. płytki, regipsy, gładzie, malowanie, panele,
a także elewacje - 794 645 148
MALOWANIE - 509 061 763
MALOWANIE mieszkań - inne prace ogólnobudowlane, prace ogrodowe, pomoc w
przeprowadzkach - niedrogo i solidnie - 781
957 491
MINIKOPARKA, małe wykopy - przyłącza
wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie, fachowo
- 608 134 616
OCZYSZCZALNIE ekologiczne - szamba
przyłącza wodne i kanalizacyjne fundamenty
sprawnie i fachowo - 785 535 629
OCZYSZCZALNIE szamba - przyłącza
wodne, kanalizacyjne, fundamenty tanio
sprawnie - 785 535 629
OFERUJEMY usługi - w zakresie wykonania
tynków gipsowych agregatem tynkarskim
ponadto zajmujemy się montażem suchej
zabudowy poddaszy suﬁtów - 661 838 159

PRZY wykończeniach - gładź, malowanie,
panele itp. posiadam prawo jazdy. pełna
dyspozycyjność - 889 227 568
REMONTY - naprawa dachów, szybko, niedrogo - 667 582 338
REMONTY - renowacje mieszkań - wykończenia wnętrz - drzwi, schodów - solidnie i
niedrogo - 512 441 518
REMONTY - szeroki zakres usług - 665
208 696
REMONTY - wykończenia - gładzie, tynki,
płytki, panele, regipsy, instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż drzwi okien - 518 854 126
REMONTY – wykończenia - gładzie, tynki,
płytki, panele, regipsy, instalacje wodno-kanalizacyjne, montaż drzwi okien - 883 761 213
REMONTY dachów, rynny - docieplenia
dachów, okna dachowe, wentylacje, pokrycia
papa, gont, dachówka - 883 744 009
REMONTY kompleksowe - profesjonalnie tanio solidnie - 783 255 751
REMONTY mieszkań - gładzie regipsy, panele,
glazura, instalacje wod.-kan., kompleksowo,
solidnie, terminowo - 609 765 913
REMONTY mieszkań - łazienek - kompleksowo, solidnie, terminowo - 609 765 913
REMONTY mieszkań – malowanie, gładzie,
regipsy panele. Inne prace remontowe. - 691
936 900
REMONTY mieszkań - malowanie regipsy,
suﬁty podwieszane, gładzie, szpachlowanie,
panele itp. - 509 529 965
REMONTY mieszkań - renowacje drzwi, schodów solidnie i niedrogo - 512 441 518
ROBOTY ziemne - usługi - koparko - ładowarką CAT - 792 459 812

STOLARSTWO schody, drzwi - szafy wnękowe, zabudowy i inne - 603 363 959
SUFITY podwieszane - ozdobne, adaptacje
poddaszy, ściany działowe, zabudowy.
Doradztwo - 723 379 850
TANI remont! - Wykończenia od a do z. Tynki
dekoracyjne. Zadzwoń i umów się na spotkanie jeszcze dziś. Doradzimy i pomożemy
w zakupach. Konkurencyjne! ceny - 513
556 324
TYNKI maszynowe - regipsy - 723 614 587
TYNKI - maszynowe gipsowe i cementowowapienne oraz docieplenia regipsy malowanie
i płytki - rozsądne ceny, solidne wykonanie
- 723 930 278
UKŁADANIE glazury - profesjonalnie - 607
730 648
USŁUGI Bruki - granatowo betonowe. Doradztwo i wykonanie - 511 324 011
USŁUGI budowlane - dachy - wykonujemy
nowe pokrycia i więźby oraz elewacje - 504
997 671
USŁUGI budowlane - remonty szybko niedrogo - 667 582 338
USŁUGI budowlane - wykonam roboty
ogólnobudowlane w powiecie jeleniogórskim
- 782 141 611
USŁUGI dekarskie - wykonujemy: nowe
pokrycia dachowe, remonty starych dachów,
więźby dachowe, elewacje i docieplenia - 500
062 371
USŁUGI ogólnobudowlane - malowanie, tapetowanie, tynkowanie, układanie glazury, suﬁty
podwieszane, montaż drzwi i okien, prace
murarskie i wiele innych - 608 026 379
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USŁUGI remontowo budowlane - Jesteśmy
ﬁrma specjalizującą się w remontach mieszkań, domów, biur i sklepów jak i w wykańczaniu
nowych budynków. Oferujemy profesjonalne,
solidne i szybkie wykończenie w konkurencyjnych cenach - 608 026 379
USŁUGI budowlane - Kompleksowe usługi
budowlane. Remonty mieszkań, biur, sklepów... Budowa od podstaw... - 509 565 541
USŁUGI budowlane - Poszukujecie dobrej i
fachowej ekipy budowlanej? Dobrze Państwo
traﬁliście. Wykonujemy prace począwszy od
wykończeń po montaż wyposażenia - 691
123 746
USŁUGI budowlane - remontowe - mieszkań,
domów i biura. Wykończenia itp. płytki, regipsy,
tynki maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane
- 721 207 152
USŁUGI hydrauliczne - Usługi hydrauliczne
- 513 194 392
USŁUGI koparko ładowarką CAT - Usługi
koparko ładowarką CAT - 502 101 743
USŁUGI koparko-ładowarką - Usługi koparkoładowarką - 505 558 603
USŁUGI ogólnobudowlane - Usługi ogólnobudowlane - 607 515 688
USŁUGI remontowo - budowlane – tynki, gładzie, płytki, regipsy, montaż okien - drzwi. Instalacje wodno kanalizacyjne - 883 761 213
USŁUGI remontowo - wykończeniowe panele, gładzie, płytki, regipsy - inne. Tanio,
solidnie, wycena prac gratis. Zadzwoń, umów
się, wystawiam fakturę - 796 130 560
USŁUGI remontowo budowlane - wykonawstwo wnętrz pod klucz, projektowanie,
konkurencyjne ceny - 796 856 881

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

WYKONAM - malowanie mieszkania, remont
łazienki, kuchni, przeróbki hydrauliczne i elektryczne. Bez nałogów - 602 741 924
WYKONUJEMY kompletne dachy - więźby
strugane, wiaty, zadaszenia - 697 090 301
WYKONUJEMY remonty oraz stawiamy
domki jedno rodzinne od a do z - 663 560
278
WYKOŃCZENIA a - z - tanio szybko i solidnie,
z największą starannością malowanie tapetowanie płytki regipsy itp Mamy tez hydraulika
elektryka i wielu innych - złota rączka - 500
505 002

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

WYKOŃCZENIA wnętrz - dekoracyjne wykończenia wnętrz - 500 199 232

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

WYLEWANIE posadzek - 11zl/m2 - 661
837 156

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

WYNAJEM rusztowań - 721 074 711
WYWROTKI Tatra, koparko-ładowarka świadczę usługi: dwie wywrotki tatra 815 s3
15ton ładowność każda, w razie potrzeby jest
też koparko-ładowarka - 601 544 549

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

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

JACEK

ABSOLWENT niemieckiego liceum - udzieli
tanio korepetycji dla podstawówki, gimnazjum i
liceum. Posiadam materiały naukowe, możliwy
dojazd do ucznia - 668 401 455

Tel. 508 082 888

ANGIELSKI - korepetycje - gimnazjum, przygotowanie do matury, z możliwością dojazdu
do ucznia - 663 369 045

LENA

CENTRUM Szkoleniowe ACADEMICUS
- organizuje szkolenia zawodów - 609 107
379
CHEMIA korepetycje - Udzielę korepetycji
z chemii. Możliwy dojazd do ucznia - 793
443 004
JĘZYK niemiecki - mgr germanistyki udzieli
korepetycji - każdy poziom - 781 402 004
KOREPETYCJE - matematyka, ﬁzyka, angielski, informatyka. Student Automatyki i Robotyki
udzieli korepetycji. Wojcieszów, dojazd do
Jeleniej Góry i Złotoryi - 603 559 698

e-mail: marketing@jelonka.com

e-mail: lena@jelonka.com

UDZIELĘ korepetycji - z języka angielskiego
do matury, testu gimnazjalnego i inne Gryfów
Śląski i okolice - 781 072 955

KOREPETYCJE z matematyki - centrum
Jeleniej, również w godzinach rannych,
wszystkie poziomy do natury, mila atmosfera,
zapraszam - 500 101 667

UDZIELĘ korepetycji z języka angielskiego
- osoba początkującym lub dzieciom z podstawówki bądź gimnazjum - tanio - 608 413 586

KOREPETYCJE z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

KOREPETYCJE, powtórki z historii - kilkanaście lat praktyki, centrum JG - 603 367 256
KURS obsługi komputera - poczta, Word,
Excel, Internet itd. Dla osób starszych i młodszych. Od podstaw - 608 618 941
MATEMATYKA & ﬁzyka - wieloletnie doświadczenie; zakres szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły średniej (łącznie z przygotowaniem
do matury) - 603 630 164
NIEMIECKI - Oferuje pomoc w odrabianiu
zadań, przygotowanie do matury, naukę od
podstaw oraz na poziomie zaawansowanym
- 506 481 118
PISANIE opowiadań, tekstów - wierszy (8 zł.
1000 znaków) - 515 176 575
PRACE lic., mgr, zaliczeniowe - różne dziedziny. Szybko, tanio, fachowo i terminowo.
Osoba z doświadczeniem i kompetencjami
- 663 359 461
PRACE maturalne - szybko, tanio i fachowo.
Koszt 150 zł., w cenie: konspekt, praca,
prezentacja, pytania, odp. Doświadczenie i
kierunkowe wykształcenie - 663 359 461

ELEKTRYK - tanio instalacje elektryczne i
pomiary - 661 813 117
INSTALACJE elektryczne - pomiary elektryczne, odbiory. Usuwanie awarii - 507
057 949
INSTALACJE elektryczne - ppoż, domofony,
TV-przemysłowa, alarmy, pomiary do odbioru
- 882 442 777
INSTALACJE elektryczne - przyłącza, instalacje elektryczne w dobrych cenach - 791
961 112
INSTALACJE Elektryczne - tanio i fachowo
wykonam instalacje elektryczne - 794 247
958
INSTALACJE plus pomiary - wykonam
instalacje elektryczne z pomiarami. Remonty
mieszkań kompletne, tanio - 697 224 902
POMIARY elektryczne - instalacji i urządzeń
elektrycznych okresowe i odbiorcze - 605
886 237

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%)

Tel. 663 663 648

REDAGOWANIE i korekta prac - licencjackich,
magisterskich. Przepisywanie. Szybko. Solidnie - 604 649 796

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

FIRMA Ster-Instal to znak jakości na rynku
usług elektrycznych. Świadczymy usługi
w zakresie zakładania nowych instalacji,
wymiany starych-kompleksowo. Ceny konkurencyjne! - 602 659 842
USŁUGI elektryczne - instalacje alarmowe,
domofonowe, sieci komputerowe, pomiary,
przeglądy okresowe - 510 043 183
WYKONAM instalacje elektryczne - od A do
Z - 603 199 021

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
FOTOGRAFIA ślubna, okolicznościowa tanio i profesjonalnie. Jestem również otwarty
na rożne formy współpracy z ﬁrmami - 508
137 505

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

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

DUET muzyczny Carlos - poleca się na wesela
dancingi zabawy nagłośnienia Gitara na żywo
- 501 576 923

USŁUGI
MUZYCZNE

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

ACUSTIC błogosławieństwo - wesele, poprawiny. W przerwach biesiada przy akordeonie
- 603 363 959
DJ na imprezy - Imprezy wszelakiego rodzaju
18 stki od 250 zł. Wesela od 650 zł - muzyka
70-90s. Hity, disco, R&B, full oświetlenia,
lasery, nag.2x1200w+4000w. - 882 445 991

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

FOTOGRAFIA ślubna, okolicznościowa - tanio
i profesjonalnie - 513 762 267

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

%
10
15
20
25

MUZYCZNY duet - wesela, bankiety, dancingi
- 609 851 863
ORKIESTRA Najlepsi z Najlepszych - zawodowi muzycy-obecnie najlepsza orkiestra na
rynku zapewni profesjonalna oprawę Twojej
zabawy studniówki, wesela - 603 560 398
POGOTOWIE muzyczne - Szeroka oferta
usług muzycznych od małych przyjęć, wesel
aż po festyny na wolnym powietrzu KOLMUZ
- 609 299 524
PROFESJONALNA Orkiestra - na każdą
okazję. W skład zespołu wchodzą zawodowi
muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym skład m.in. Sax akordeon z wokalem
- 603 560 398
SUMMY Swoi-Band - Zawodowi muzycy
- obecnie najlepsza orkiestra na rynku
zapewni profesjonalna oprawę Twojej zabawy
studniówki, wesela. Pomyśl już teraz - 603
560 398
ZESPÓL Prestiż - wesela - Specjalizacja
wesela, studniówki i imprezy karaoke. Pełny
profesjonalizm i duże doświadczenie. Najlepsze w okolicy nagłośnienie i oświetlenie
sceniczne, e-mail kontakt@zespolprestiz.
pl - 517 900 425
ZESPÓŁ „Pieszczochy” - wesela, zabawy,
dancingi, imprezy okolicznościowe - 604
186 987
ZESPÓŁ muzyczny - z akordeonem na twoje
wesele - 607 832 176

OPIEKA - starsza pani 5-6 godz. dziennie
- 075 75 59 522
DOMOWE przedszkole - profesjonalna całodobowa opieka - 604 612 827
MAŁŻEŃSTWO z dzieckiem - zaopiekuje się
dożywotnio starsza osobą w małym domku w
zamian za zamieszkanie i przepisanie domu.
Tylko Jelenia Góra i okolice - 888 758 245
OPIEKA - Mam 23 lata, właśnie ukończyłam
studia na KK (ﬁzjoterapia). Podejmę się opieki
nad dzieckiem lub osobą starszą, w obu przypadkach zdobyłam już pewne doświadczenie
- 509 056 904
ZA 450 zł miesięcznie - zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu - doświadczenie, dobre
warunki - 697 660 125
ZAOPIEKUJE się dzieckiem - najchętniej u
siebie w domu-posiadam doświadczenie 697 660 125
ZAOPIEKUJĘ się - dzieckiem 2 letnim i wyżej,
najlepiej Zabobrze, inne propozycje również do
rozpatrzenia - 75 755 16 77
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - pani niepaląca,
wieloletnia praktyka - 501 083 152
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem - 695 151 461
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, albo starszą
osobą - 756 428 707

USŁUGI
RÓŻNE
BIURO Rachunkowe - KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i ﬁnansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT –
alakow@onet.eu lub 601 837 677

ZESPÓŁ muzyczny Elear - trzyosobowy
skład. Dużo dobrej muzyki i wiele wesołych
konkursów - 606 778 341

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka
jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300, 075 75 242 66

USŁUGI
OPIEKA

KARCHER – podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji,
kosmetyka samochodowa – 075 64 203
15, 609 600 807

PRYWATNY dom „Jesienny Liść” oferuje:
pobyty osób potrzebujących opieki, usługi
pomocowe i opiekuńcze w domu klienta 516 067 924, 75 76 12 393
SZUKAM pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906
PODEJMĘ się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906

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
POPROWADZĘ księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu

KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa, ryczałt
ewidencjonowany, książka przychodów i
rozchodów - prowadzimy kompleksową
obsługę ﬁrm - 782 020 635
BIURO Rachunkowe poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowo-ﬁnansowej - 601 837 677
SKUTECZNE i profesjonalne pisanie CV,
LM, podań, umów, pism procesowych 665 592 427
ALARMY, kamery, domofony - monitoring 607 421 168
ANTENY tv-sat - montaż, serwis, ustawianie,
Telewizja na kartę. Polsat, N, Cyfra + sprzedaż
zestawów telewizji na kartę - 693 355 889
AUTOHOLOWANIE, naprawa aut - 24h,
naprawa i przygotowanie aut do przeglądu i
sprzedaży - 694 518 216
AUTOMATYKA przemysłowa - Firma Ster-Instal świadczy usługi w zakresie napraw,
modernizacji maszyn i urządzeń przemysłowych - 602 659 842
BIURO Rachunkowe - KO-ALA zakładanie
działalności, rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości, PIT, VAT, ZUS, KPiR itd.
- alakow@onet.eu - 601 837 677

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

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

Domowe wyroby - pierogi, krokiety, bigos i
wiele innych smacznych potraw. Zapraszamy
- 883 979 176

Pogotowie antenowe - montaż zestawów
TV-SAT, anteny naziemne, instalacje RTVSAT naprawa, sprzedaż, Telewizja N, TV na
kartę - 792 859 985

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

Dorabianie kluczy - Dorabianie kluczy
domowych i samochodowych, naprawa
obuwia, awaryjne otwieranie zamków. Ekspresowo i tanio! ul. Karłowicza 39 pawilon
- 793 687 758

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

Czysty dom i ogród - sprzątanie w domu pranie dywanów, koszenie trawników, żywopłotów,
prace ziemne a także pielęgnacja nagrobków.
nie czekaj zadzwoń! - 781 039 217

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

Czyszczenie dywanów – itp. dywanów,
wykładzin, materaców, tapicerek zapewniamy
profesjonalne czyszczenie chemiczne najlepszym sprzętem na rynku - 605 135 001

Auto - Laweta 24h - Polska - Europa - 505
092 579

Firma sprzątająca MAJA - Maja posprząta
tu i tam - Firma Maja zapewnia profesjonalne
sprzątanie mieszkań, ogrodów, a także
pielęgnacje nagrobków. Maja zrobi porządek
- 781 039 217

Berlin prywatnym autem - w jedną lub dwie
strony, termin do uzgodnienia. Golf IV - 509
908 822

Cyklinowanie - tanio profesjonalnie
wszystkie powierzchnie - 609 738 468
Detektywi - Rozwody, windykacje, poszukiwania - zawsze do usług - 693 873 473

Dotacje dla firm - osób rozpoczynających
działalność, wnioski, doradztwo, biznes plany
- 600 888 487
Firma Metalmag oferuje usługi - piaskowania
(felgi alu, konstrukcji stalowych) - spawania
MIG/MAG wszelkich konstrukcji - malowanie
natryskowe - cięcia precyzyjne - 511 495 985
Hydraulika od a do z - montaż-pieców
na gaz, drewno, miał węglowy - kominków
- instalacji grzewczych, sanitarnych, gazowych-ogrzewania podłogowego Podłączenia
- kuchenek - junkersów profesjonalista! Nie
złota rączka - 603 237 605
Instalacje elektryczne - Firma Ster-Instal
to znak jakości na rynku usług elektrycznych.
Oferujemy wykonanie nowych instalacji,
wymianę starych - kompleksowo. Konkurencyjne ceny - 602 659 842
Interpretacja snów - 515 176 575
Kolonia językowa nad morzem - od 26.06
do 07.07 - atrakcyjne wycieczki, bezpieczeństwo pod okiem doświadczonej kadry. Cena:
1480 zł. - 510 566 771
Kolonia językową nad morzem - od 26.06
do 07.07 - atrakcyjne wycieczki, bezpieczeństwo pod okiem doświadczonej kadry. Cena:
1480 zł. - 607 244 457
Kontenerowy wywóź gruzu i śmieci Wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery 5m
7m i 8m3. Zsyp budowlany Konkurencyjne
ceny. Zapraszamy - 511 508 841
Kredyty dla każdego! - Bez ograniczeń
wiekowych - 693 873 473
Mąż nie ma czasu? - Jest zapracowany?
Nie ma czasu na naprawy? Od tego jestem
Ja - „maż zastępczy” gotów wszystkiemu
sprostać - zadzwoń - 513 194 392
Montaż mebli - tanio, szybko i solidnie, z
największa starannością Złota raczka - 500
505 002
Naprawy serwisowe ksero - Ricoh, Sharp,
Canon oraz inne - 502 564 529
Odwodnienia - kanalizacje - 723 379 850
Oferujemy zorganizowanie komunii chrzcin oraz imprez okolicznościowych 70 zł./
osoba. Hotel Pod Zwariowanym Koniem w
Zachełmiu - 668 165 816
Ogrodzenia z siatki i nie tylko tanio i solidnie
- 601 614 289
Pierogi z dostawą - pyszne domowe
pierożki. Sterylne wykonanie, dużo farszu,
pyszne. Ruskie i z mięsem. 10 szt. - 5 zł.
Posiadam książeczkę SANEPID- u. - 883
943 511
Po włamaniu - zabezpieczenie mienia po
włamaniu, wymiana zamków naprawa drzwi,
wstawianie krat itp. Ochrona - stróż 24h, wystawimy fakturę dla ubezpieczyciela. Złota
Rączka - 500 505 002

Pomogę w kupnie auta - w Niemczech
oraz auto z laweta do dyspozycji cała
Europa - 722 303 006
Strony internetowe - projektowanie,
przebudowa stron internetowych. Skuteczna reklama w Internecie. Faktury VAT
- 695 299 500
Strony www, ulotki - wizytówki, zdjęcia
okolicznościowe i reklamowe. Profesjonalnie i niedrogo. F-ry VAT dla firm. Ginger
Art - 601 904 412
Szybka pożyczka - Szybka pożyczka 509 675 760
Ścinka drzew - oraz obcinanie gałęzi
nawet w trudno dostępnych miejscach.
Tanio i solidnie. Wystawia rachunki - 798
428 031
Świadectwa energetyczne - dla budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych,
audyty energetyczne, usługi geodezyjne,
rozliczanie opłat za środowisko - 660
408 360
Usługi piaskowania – np. felg, konstrukcji
stalowych, hal, budynków, mostów, kostki
brukowej, drewna itp. możliwość piaskowania u klienta - 668 007 610
Usługi ślusarskie - wykonujemy z metalu:
ogrodzenia, bramy, kraty, schody, balustrady inne lekkie konstrukcje. Posiadamy
różne ciekawe wzory kwietników ogrodowych i balkonowych. - 721 753 590
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
Wsparcie informatyczne 24h - sprzedaż,
naprawa, rozbudowa, fachowa konsultacja
dla firm i osób prywatnych - 600 149 928
Wspólnoty mieszkaniowe - zarządzanie, bieżąca informacja o rozliczeniach finansowych, sprawozdania roczne.
Remonty. Pomoc w odejściu od Zgl-u - 601
148 430
Wspólnoty mieszkaniowe - zarządzanie, bieżąca informacja o rozliczeniach finansowych, sprawozdania roczne.
Remonty. Pomoc w odejściu od Zgl-u - 691
703 713
Wychodzenie z pieskiem 10 zl./h - 515
176 575
Wychodzenie z psem - jeżeli nie masz
czasu wyjść z pupilem a zależy Ci na nim
- zadzwoń do mnie, a Twoje zwierzątko
będzie szczęśliwe 0,5h - 10 zł. inne kwestia dogadania ZAPRASZAM - 721
787 698
Wykonuję drzwi drewniane - wejściowe,
ciekawe wzory - 509 160 060
Wywoź szamba czyszczenie - kanalizacji
WUKO udrażnianie rur kanalizacyjnych.
Wywóz gruzu śmieci odpadów kontenery.
Jelenia Góra Zapraszamy - 511 508 841

Posprzątam dom, mieszkanie - Posprzątam dom, mieszkanie - 694 797 388
Posprzątam, umyję - posprzątam mieszkanie, umyję okna i inne prace domowe.
Solidnie - 791 506 740
Pranie dywanów tapicerki meblowej i samochodowej. Doświadczenie sprawdzone środki
Karcher. Polecam - 602 741 924
Pranie, czyszczenie - dywanów, wykładzin,
tapicerek samochodowych i meblowej. Systemem Karchera - 509 789 324
Sprzątanie mieszkań, domów - tanio,
solidnie - 695 151 461
Sprzątanie obiektów - klatki schodowe,
kamienice, domy, mieszkania, ogródki,
działki, strychy-poddasza, tereny zielone 512 441 518
Wyczyszczę posprzątam - w koło pomników, naprawię ławeczkę, płotek położę kostkę
w koło nagrobków - tanio, solidnie - 883
979 176

Autoholowanie 24 h - miasto - tanio 694 518 216

Lotniska - Praga, Wrocław, Drezno,
Poznań, Warszawa, Kraków, Katowice. F-ra
VAT - 602 120 624
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice F-ra VAT.
Door to door - 607 763 204
Najtańsze przeprowadzki w JG i okolicach
- transport towarowy - tanio i solidnie, kraj i
zagranica - 518 661 290
Speed - trans - przewozy na berlińskie lotniska codzienne transfery - 507 804 737
Transport - meble, AGD, przeprowadzki,
cena umowna - 791 740 667
Transport - przeprowadzki - tanio i solidnie
- 503 004 482
Transport 1 zł km - usługi transportowe
na terenie całego kraju, przewóz aut itp.
autolaweta - 885 775 445
Transport 1 zł. km - kraj zagranica, miasto
50 zł. godz. bus maxi. Szybko i solidnie - 500
219 600
Transporter T 4 - do usług blaszak long
- podejmę współprace z firmami na przewóz
towarów do 1000 kg. Własna działalność 691 466 704

Masaż, sauna, laseroterapia - magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia, rehabilitacja,
komputerowe odchudzanie, vibroacustic migrena, depresja, nerwica - 600 106 329
Problemy zdrowotne – alergia, astma,
bakterie, cukrzyca, łuszczyca, miażdżyca,
migrena, nadciśnienie, nowotwory, padaczka,
stwardnienie, tarczyca - 693 104 420
Rehabilitacja, masaż - Stany pourazowe,
po udarowe, bóle kręgosłupa. Wizyty domowe.
Atrakcyjne ceny - 792 963 630

Tipsy tanio i solidnie - żelowe, dłonie i stopy,
zelowanie naturalnych paznokci, dopełnienia,
atrakcyjne ceny - 661 305 201
Tipsy, żel - z gwarancją. Tanio-40 zł. z
dojazdem. Duża praktyka. Ładnie, szybko.
Także henna, pedicure, regulacja - 883
943 511
Układanie diety - dobór suplementów,
plany treningowe, treningi personalne, indywidualne konsultacje - 792 852 464

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Przyjmę nieodpłatnie lub niedrogo kupię
kuchenkę gazową lub elektryczną - 888
752 630
PlayStation 2 - przyjmę dla dziecka 796 489 564

ZA DARMO
ODDAM
Monitor - do komputera - 756 434 300

Usługi transportowe - i przeprowadzki kompleksowe 10 % taniej - 601 561 366

MOTORYZACJA
KUPIĘ

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

Zawiozę grupę do 4 osób w Polsce - (Łódź
po towar itp.) zagranicę (Czechy do Pragi po
towar, Niemcy do pracy itp.) Jestem dyspozycyjny. Toyota Avensis kombi - 608 583 137

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

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

Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 18 kwietnia 2010 a od 19 kwietniaa wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej,
leczenie bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji narządu ruchu, mgr Eryk Olszak - 75
613 74 28, 697 855 631
Czesanie okolicznościowe - tanio, profesjonalnie i z dojazdem do domu - loki, koki,
prostowanie itp. Tipsy od 35 zł, bądź piękna na
wiosnę za małe pieniądze - 601 580 344
Dietetyk Jelenia Góra - Skuteczne, indywidualne diety. Trwałe efekty. Darmowy pomiar
poziomu tkanki tłuszczowej. Wizyty również w
domu klienta - na terenie Jeleniej Góry dojazd
GRATIS! - 696 441 067

CZĘŚCI
SPRZEDAM

RÓŻNE
SPRZEDAM

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

Niemcy – przewozy osobowe – super ceny,
co szósty przejazd gratis – 075 75 182 55,
607 222 369

Vw Polo - 92 rok 1.1 pojemności fiolet metalik. Ważne OC i przegląd
do drobnych napraw. 900 zł. - 889
227 568

Siłownia i fitness - Body-Gym Siłownia i
fitness Jelenia Góra - Cieplice ul. Jagiellońska
26 wjazd od ul Sobieszowskiej teren byłego
szpitala. Zapraszamy - 691 186 192

USŁUGI
TRANSPORTOWE

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

Audi B4 1993 rok – TD (75 km)
przebieg 203, 286 tys. elektryczne
szyby, lusterka, szyberdach, centralny
zamek + alarm, cena 6500 zł. - 665
943 348

Nowe i używane części - do Łady
2103: silnik, skrzynia - 607 587 157

Kartony - Jelenia Góra w dni robocze 530 759 530

Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
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Salon fryzjersko kosmetyczny - Bikey zaprasza na zabiegi kosmetyczne w atrakcyjnych
cenach (pakiety promocyjne) oraz usługi fryzjerskie. JG ul. Górna 10-11 - 602 235 256

Najtańsze przeprowadzki w JG i okolicach,
transport towarowy, tanio i solidnie - kraj i
zagranica - 518 661 290

Usługi transportowe - wywrotki tatra 815
s3, ładowność 15 ton oraz koparko-ładowarka
- 601 544 549
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Auto całe, zdekompletowane - bez przeglądu i OC - 600 062 698

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
120-180 zł m - 695 725 857
Monitor 19 CRT - cena 20 zł. - 600
773 688
Monitor Samsung - syncmaster 940
nw za 350 zł. - 503 067 720
Procesor AMD Athlon - XP3000 +
BOX (wiatrak radiator) cena 50 zł. i
uszkodzona płytę główną EpoX 8KDA3I
cena 20 zł. do negocjacji. Cieplice - 693
243 281
Biała suknia ślubna - Gorset + spódnica. Po praniu chemicznym - 661
961 721
Drzewo - sezonowana więźba
dachowa: belki, deski, łaty, około 17
m2 - 605 321 875
Garnitur komunijny - kolor grafit 606 401 609
Garnitur komunijny - na 152 wzrost.
Trzyczęściowy w idealnym stanie. 100
zł. - 889 227 568
Kurtka i spodnie na motor - skórzane
dwa komplety po 200 i 150 złotych - 728
896 454
Nowa dachówka - 1000 sztuk po 2 zł.50
gr. - 728 896 454
Ogrodzenia z siatki i nie tylko, tanio
i solidnie - 601 614 289

Autoskup - powypadkowe, uszkodzone
i całe. Również angliki. Posiadam własny
transport - 507 736 710

Owerlok 5 nitkowy - stębnówka, prasowalnica przemysłowa, powiększalnik
Opemus z ciemnią - 519 892 021

Autozłomowanie - 663 393 415

Rowerek dziecięcy - Telefon po godz.
16.00 - 602 355 831

Każde auto w rozsądnej cenie - kupię,
przyjmę również za wyrejestrowanie - 723
879 996
Kupię każde auto do 500 zł - Kupię każde
auto do 500 zł - 603 985 346
Kupię każdy samochód do 500 zł. - Może
być uszkodzony, bez opłat, niekompletny itp.
Posiadam własny transport. Odpowiadam
również na SMS - 504 554 515
Powypadkowe, całe - skup - auta cale i
uszkodzone również ‘’angliki’’ lub bez prawa
rejestracji - 510 522 968

FELGI
SPRZEDAM

Szafa trzy drzwiowa - z lustrami biała,
przesuwane - 500 069 229
Używane i nowe zagraniczne ciuszki dziecięce dla noworodka i do 6 miesięcy.
Buciki, kaftaniki, śpiworki wszystko od 2
zł. do 15 zł. za sztukę - 511 560 346
Szafa oraz komoda - antyk - 695 702 259
Bilard - 75 76 732 208
Bojler elektryczny 120 l. - cena 120 zł.
Sprawny, używany. Piec CO elektryczny
używany, sprawny, cena 120 zł. - 500
647 510

RÓZNE
KUPIĘ

Fryzura na wiosnę - koloryzacja włosów,
balajage, strzyżenie, modelowanie, atrakcyjne ceny profesjonalnie - zapraszam - 506
190 702

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

Kosmetyczka - dojazd - wszystkie zabiegi
kosmetyczne. Tipsy - 40, manicure - 25,
pedicure - 35, henna - 20, regulacja - 10,
oczyszczanie twarzy - 80, masaż - 20/ pół
godz. - 883 943 511

Opony Uniroyal 185/65 R 14 - 2 sztuki,
używane cena 75 zł. - 500 647 510

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

Alufelgi do Citroena xm - z oponami, 15,
600 zł. - 665 951 366

Zabytkowe meble do renowacji 075 76 210 36

Felgi aluminiowe - wraz z oponami rozmiar
4 x 100/15, 7” idealne do VW POLO rozmiar
opon 175/50/15 cena 780 zł. do malej negocjacji - 509 282 553

Skupujemy makulaturę - Bema
F a b r y k a Te k t u r y - P i l c h o w i c e 8 2 .
Płacimy gotówką 20 zł. za 100 kg. 602 366 931

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

ZWIERZĘTA
ODDAM

VW Polo - 1400 cm3, benzyna, niebieski
metalik, 3 drzwiowy, 1997 rok, stan bardzo dobry - 8100 zł - 601 940 871

Oddam dwie wiewiórki - koszatniczki
z klatką i zapasem jedzenia - 502
137 511

Toyota Corolla 1.4 - rok produkcji
2001, kupione w salonie, I właściciel, przebieg 89 tys. zł. - 516
790 278

ZWIERZĘTA
SPRZEDAM

Audi A3 1.9 TDI - 98 rok - 110 km
lub zamienię na Golfa 4 również w tdi
cena 15 tys. zł. - 500 110 534

Żółw wodno - lądowy - plus akwarium z kompletnym osprzętem 200
zł. - 791 603 837

OD GÓRY DO DO£U

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ (duże)
FOT. ANNA PISULSKA, KONRAD PRZEZDZIĘK, ARCHIWUM (małe)

12 kwietnia 2010 r.

Prezentowane dziś dwie fotografie są już archiwalnym dokumentem. Na dużym zdjęciu lotniczym oraz mniejszym – w białej obwódce – widzimy rozebraną w minionym tygodniu ruderę, pozostałość po dawnej zabudowie oficyny browaru, a także nieczynną od lat
fontannę, która także znikła rozorana z krajobrazu miasta. Póki co tablica informuje jedynie o rozbiórkach. Wiadomo jednak, że w planach było wybudowanie w tym miejscu nowoczesnego pięciopiętrowego budynku mieszkalno-usługowego. W narożniku projektowane
są usługi i biura, w obiekcie zaprojektowano także około 80 mieszkań i 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 32 na zewnątrz. Czy ta wizja się ziści? Pokaże przyszłość.
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Fot. Angela

PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE II
KUPON
PLEBISCYTOWY
Przyjazne
przedszkole to:
………………..................
.......................................
.......................................
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)

W tym tygodniu do głosowania
na Przedszkole nr 10 zachęca
ponad dwieście uśmiechniętych maluchów z ośmiu grup.
Przedszkole położone jest
przy ulicy Zjednoczenia Narodowego 15 w Cieplicach.

Placówka zaczęła funkcjonować
tuż po wojnie i opiekowała się
dziećmi, które straciły rodziny.
Dzisiaj pod swój dach przedszkole
przyjmuje dwieście dziesięć maluchów, którym zapewnia fachową
opiekę od godziny piątej trzydzieści
rano do osiemnastej trzydzieści, rze-

telną naukę i pełną ciepła i miłości
rodzinną atmosferę.
Przedszkole mieści się w przestronnym budynku otoczonym zielenią,
ogrodem i placem zabaw dla dzieci, co
stwarza najmłodszym spore możliwości rozwoju i swobody. Przedszkolaki
mają własną pracownię komputerową,

pracownie plastyczno-artystyczną,
gabinet logopedyczny, przepięknie
wyposażone sale zajęciowe, w których
wszystko urządzone jest z myślą o
dzieciach, dlatego też między innymi
nie ma tam biurek dla nauczycieli.
W ofercie przedszkola najmłodsi
znajda tu liczne zajęcia dodatkowe,

m.in.: język angielski, arteterapię,
rytmikę, zajęcia z gliną, warsztaty
teatralne i tańce oraz trening
pamięci. Nad bezpieczeństwem
podopiecznych czuwa szesnastu
pedagogów. Dyrektorem placówki jest Bogumiła Lepieszo.

(Angela)
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