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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE
Specjalistka od powrotów.
Miała w swym życiu różne zawirowania, ale nigdy się nie poddawała. Jest związana z Teatrem im. Norwida od początku kariery.
Pomimo, że grała w ostatnich latach niewiele, wciąż pozostawała
popularną i cenioną artystką. Na początku sezonu 2007/2008 gdy
Wojciech Klemm dokonywał zmian kadrowych, została brutalnie
zwolniona z pracy. W okresie czasowego odosobnienia pisała
wiersze. Powróciła jednak
na scenę wiosną ubiegłego
roku i zabłysnęła w epizodycznych rolach w przedstawieniu Karola Dickensa
„Scrooge. Opowieść wigilijna”. Niestety,
w czasie upadku doznała ciężkich obrażeń i
po operacji przez dłuższy czas była przykuta do
łóżka, a w zastępstwie jej sceniczne role odgrywała
Elwira Hamerska-Kijańska. Dziś złapała wiatr w żagle.
Po rehabilitacji powraca ponownie na scenę w premierowym musicalu „Przygody rozbójnika Rumcajsa”, gdzie
O najnowszej premierze
ze swojej trzecioplanowej kreacji Dobosza wywiązała się
Teatru im. Norwida czytaj na
znakomicie.

Co po Nich zostanie
– str. 5
Pakt dla Sobieszowa
– str. 5
Rumcajs! Uśmiechnij się!
– str. 6
Sposób na bandytę
– str. 8

Ranking, o którym mowa organizowany jest w ramach projektu
„Interaktywny Samorząd – Lider
Internetu 2010”. Głównym celem
tego programu jest budowanie bogatego merytorycznie i atrakcyj-

Porcja rozmaitości
– str. 9
Nasza Sowa kochana
– str. 10
Informator
– str. 11
Fuzja ich dobije
– str. 12
Przestępcy za kratkami
– str. 12

Klaudiusz Leśniak, uczeń Gimnazjum nr 2 w Jeleniej
Górze, awansował
do dalszego etapu
55. Konkursu Recytatorskiego i Poezji
Śpiewanej podczas

stronach oraz stopień
nego wizerunku poszczególnych interaktywności danegmin w przestrzeni internetowej. go serwisu.
Ser wisy oceniano według na(Karolina)
stępujących kryteriów: zawartość funkcjonalno-merytoryczna, funkcjonowanie techniczne

Nasz Presley górą
kolejnej fazy tych zmagań, które
odbyły się w Bolesławcu. Nazywany
jeleniogórskim Elvisem Presleyem
młody jeleniogórzanin śpiewa niemal
tak samo jak legendarny Król Rocka.
Wielu zauważa też fizyczne podobieństwo. Sam Klaudiusz jest wielbicielem
muzyki wielkiego Elvisa i zna na
pamięć wszystkie jego piosenki. Dodajmy do tego talent sceniczny. Gimnazjalista wcielił się w rolę swojego
idola w sztuce „Gość z Ameryki” Teatru
Metafora. Była ostatnio prezentowana
na X JFTD w ODK, o czym piszemy na
stronie 19.

(tejo)

Nie dla Lema kropidło
– str. 13
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– str. 13
Sztuka też lekarstwo
– str. 14
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– str. 15
Lirycznie i muzycznie na
pracownię
– str. 17
Boisko grzęzawisko
– str. 18
Starsi za burtą XJFTD
– str. 19
Cenne trzy punkty
– str. 20
Rozrywka
– str. 21
Z lotu ptaka
– str. 30
Jubileusz „trójki”
– str. 31
Przyjazne przedszkole
– str. 31

O książce Koryny Opali-Wnuk czytaj na
stronie 14

Szklarska Poręba zajęła czwarte miejsce w dolnośląskim ran- strony, autor yzacja
kingu serwisów samorządowych, w kategorii gmin miejskich. serwisu, nawigacja po

Fot. Konrad Przezdzięk

– str. 4

(tejo)

SUKCES POD SZRENICĄ

DZIŚ W JELONCE

bezpieczeństwie

A także teatrolog, specjalistka komunikacji niewerbalnej, wspierającą rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Jest znawczynią wielu innych
metod pomocy psychologicznej. Związana
obecnie z Jeleniogórskim Centrum Kultury a
także z wieloma placówkami oświaty specjalistka pracowała terapeutycznie także w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, we Włoszech
i w Niemczech. Z pracą i działalnością
pani Koryny mają okazję zapoznać
się czytelnicy dzięki jej książce
„Sztuka, która pomaga dzieciom”.
Wbrew tytułowi pozycja ta może
wesprzeć każdego, kto chciałby
dogłębnie poznać samego siebie.

(tejo)

stronie 6.

Ogrom wiedzy o

Koryna Opalę-Wnuk
arteterapeutka

W dobrym
kierunku
W minioną środę podczas
IV edycji Festiwalu Miast i
Regionów odbywającego się w
Warszawie rozstrzygnięty został Konkurs „Złote Formaty”
skierowany do samorządów.
Promocyjny projekt „Jelenia
Góra…i jedziesz w dobrym kierunku” otrzymał wyróżnienie
w konkursie Złote Formaty dla
Urzędu Miasta Jelenia Góra w
kategorii: event. Miasto otrzymało też Specjalne Wyróżnienie czasopisma „Elle”, partnera konkursu. Projekt polegał
na kampanii wizerunkowej
miasta podpartej postacią Mai
Włoszczowskiej, wicemistrzyni olimpijskiej z Pekinu w
kolarstwie górskim. Nagrody
odebrał Marek Obrębalski,
prezydent stolicy Karkonoszy.
Zgłoszenia oceniali ekspertów
w zakresie budowania marek
miast, komunikacji społecznej
i marketingowej, przedstawicieli środowisk akademickich
oraz osobistości i postaci życia
publicznego.

Narkotyki
w torbie montera
Ponad 700 porcji narkotyków oraz kilkaset woreczków
strunowych ze śladowymi ilościami amfetaminy i marihuany – to wszystko znajdowało się w mieszkaniu i piwnicy
mężczyzny, którego w miniony wtorek zatrzymała policja.
Sprawca najpewniej handlował narkotykami. Do aresztowania doszło po tym, jak funkcjonariusze otrzymali
informację, że wspomniany osobnik mógł zajmować się
dystrybucją środków odurzających.
Najwięcej narkotyków policjanci znaleźli w torbie monterskiej w piwnicy. Było to ponad 670 porcji amfetaminy.
W przeszukaniu brał udział również pies tropiący. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia. Policja wystąpiła z
wnioskiem o areszt tymczasowy dla przestępcy.

(tejo)

Żniwo akcji „Bus”

W minioną środę policja prowadziła na drogach
regionu działania pod kryptonimem „Bus”. Policjanci
skontrolowali 110 pojazdów, w tym 30 autobusów i
35 samochodów ciężarowych. Zatrzymano jednego
nietrzeźwego, zabezpieczono osiem dowodów rejestracyjnych za usterki techniczne oraz jedno prawo jazdy.
Łącznie ukarano mandatami 28 kierujących, w tym
12 za przekroczenie dozwolonej prędkości. Działania
te mają na celu ujawnienie i wyeliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, a w
(tejo) szczególności dzieci i młodzieży.

Z Niderlandów do Jeleniej Góry

(tejo)

Holendrzy zapoznali się z prezentacją policyjnych statystyk i metod dotyczących zjawisk patologicznych wśród
młodzieży. O problematyce działań
Czy w Polsce picie alkoholu w miejscach publicznych jest dozwolone? Od jakiego wieku można spożywać trunki nie łamiąc prawa? policyjnych wobec małoletnich sprawJak tu jest z narkotykami – to tylko nieliczne pytania gości z Rotterdamu, którzy w miniony wtorek odwiedzili Komendę Miejską ców czynów karalnych i przestępstw
Policji, gdzie poznali problematykę tyczącą przestępczości nieletnich.
mówił Zbigniew Markowski. Gościom
przytoczono
Około pięć- resocjalizacyjnej
kilka przyP
ro
centowy d
dziesięciooso- Kolegium Karkoylemat p a d k ó w
b owa g r u p a noskiego. Holen- Gości interesowała także
relacja młodych do alko- ł a m a n i a
Holendrów z drów przyjęło 20 holu. – Od jakieg
o
wie
ku
mo
żna u was pić alkohol prawa przez
Hogeschool z kwietnia szefo- legaln
ie? – pytano. Dowiedzi
eli się, że bariera to osoby, które
Rotterdamu w stwo komendy
nie ukońJeleniej Górze miejskiej z insp. 18 lat. W Holandii, natomiast, od lat 16
mo
żna
c
z y ł y 18 .
sp
oży
wa
ć napitki do z zawartoś
przebywała Zbigniewem
cią do 18 procent roku życia.
w Jeleniej Gó- Ciosmakiem, alkoholu, a od lat 18 – mo
cniejsze.
Z. Markowrze w ramach komendantem
ski zaznaczył
w s p ó ł p r a c y miejskim, oraz
także, jak duży
ze studentami podisnp. Zbigniewem Markowp e d a g o g i k i skim, jego zastępcą. Liderem grupy wpływ na przestępczość nieletnich
ma rzeczywistość wirtualna i chęć
opiekuńczej i jest Han Bakker.
przeniesienia agresywnych postaw w
codzienne zachowanie. Mówiono także
o przestępczości narkotykowej, która w
Nie tylko zwiedzanie
szczególny sposób interesowała gości z
Holendrzy przebywali w Jeleniej Górze do minionego czwartku.
Rotterdamu. Jak bowiem wiadomo, w
Zajmowali się nimi studenci KK. Goście zapoznali się z polską kulturą.
ich ojczyźnie dozwolone jest posiadanie
Odwiedzili Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a także
niektórych narkotyków.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Marta Łącka, aktorka

PLUS TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk

2

Pamiątkowe zdjęcie z szefostwem KMP w Jeleniej Górze.

Biuro Wystaw Artystycznych. Byli w Szklarskiej Porębie, zwiedzili Dwór
Czarne oraz warsztaty zajęciowe dla osób niepełnosprawnych.

(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WIADOMOŒCI

26 kwietnia 2010 r.

3

4

26 kwietnia 2010 r.

AKTUALNOŒCI / OPINIE

Oszust „satelitarny”

Podając się za pracownika firmy jednej z telewizji cyfrowych
pobierał zaliczki od różnych
osób na montaż zestawów
satelitarnych. Z umów się nie
wywiązywał. 25-latka zatrzymała policja.
– Mężczyzna od listopada 2009 roku
do 10 lutego br. był pracownikiem jednej
z jeleniogórskich przedstawicielstw
telewizji cyfrowych. Po zwolnieniu z
pracy nadal podawał się za pracownika
tej firmy wprowadzając w ten sposób
klientów w błąd – ustaliła policja.
Od osób zainteresowanych mon-

tażem zestawu do odbioru telewizji
satelitarnej pobierał zaliczki w różnych
kwotach od 100 do 250 zł. W ten sposób
oszukał co najmniej cztery osoby. Ponadto od jednego z klientów zabrał na
wymianę dekoder, którego w efekcie nie
wymienił. W ten sposób przywłaszczył
sobie 1300 zł – informuje podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka policji.

(tejo)
Oszust trafił do policyjnego aresztu. Miał już
wyrok za przywłaszczenie mienia. Teraz za
popełnione przestępstwa grozić mu może
kara do ośmiu lat więzienia.

Spłonęła smażalnia ryb

Pożar widoczny
był z okien
wieżowców na
Zabobrzu
O płonącym budynku handlowo-usługowym zwanym „Rybaczówka” w Jeżowie Sudeckim
strażacy odebrali zgłoszenie
w miniony wtorek kwadrans
po północy.
Gaszenie ognia trwało niemal dwie
godziny. Żywioł opanowano z pomocą
trzech samochodów gaśniczych i jednego z podnośnika hydraulicznego. Mimo
szybkiej i sprawnej akcji strażaków,

Około 500 osób przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z dawnego
województwa jeleniogórskiego
wzięło udział we wtorkowych półfinałach konkursu pt. „Uczę się bezpiecznie
żyć”. Uczestnicy musieli
się wykazać wiedzą i
umiejętnościami
prakt ycznymi
w zdarzeniach nagłych.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KRÓTKO Z MIASTA
I REGIONU
Wtorkowe absolutorium

Jutro (27 kwietnia) w ratuszu zbierają się radni na kolejnym posiedzeniu, podczas którego będą głosowali
za udzieleniem absolutorium prezydentowi Markowi Obrębalskiemu
za realizację budżetu w 2009 roku.
Pozytywną opinię o realizacji planu
miejskich finansów w ubiegłym roku
wydała już Regionalna Izba Obrachunkowa. Początek posiedzenia o
godz. 9 w ratuszu.

(tejo)
Szukają sponsorów

Dzieci z Kowar wezmą udział w
VIII Dolnośląskiej Olimpiadzie Osób
Niepełnosprawnych. Odbędzie się
ona 15 czerwca we Wrocławiu.
Urząd miasta sfinansował wyjazd
uczestników. Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski poszukuje
sponsorów, którzy zakupiliby strój
sportowy lub prowiant. Osoby lub
firmy, które chciałyby pomóc mogą
wysłać w tej sprawie emaila na adres:
tpd@kowary.pl

(Ania)
Wspólnie na ratunek

straty poniesione w wyniku pożaru
wstępnie oszacowano na około 100
tys. zł. Jak na razie nie wiadomo co
było przyczyną pojawienia się ognia w
obiekcie. Ustali to policja.

(Angela)
FOT. POREWIT
We wtorek przy ulicy Kruszwickiej spłonęła
szopa z królikami. Część zwierząt zginęło w
płomieniach.

Ponadgraniczna współpraca służb
Ratownictwa Medycznego w Euroregionie Nysa to temat dwudniowej konferencji (29 i 30 kwietnia)
organizowanej przez Pogotowie
Ratunkowe w piechowickim Hotelu
Las. Zapowiedziano udział około 120
osób z Polski, Czech i Niemiec, w tym
przedstawicieli władz i jednostek
samorządowych różnych szczebli,
służb ratowniczych, NFZ, uczelni
wyższych i szkół, jednostek służby
zdrowia.

(tejo)

Z PRAWEJ STRONY

Czas wyzwań
Skończyła się żałoba narodowa. Dziś we Wrocławiu
odbędzie się pogrzeb naszej
koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości Aleksandry Natalii
- Świat. Niebawem pochowamy wszystkich tragicznie
zmarłych podczas katastrofy
pod Smoleńskiem. Nie oznacza to jednak końca naszego
bólu, lecz przejście do etapu
refleksji nad przesłaniem
tej tragedii oraz przyszłością
naszego kraju. Czeka nas
również czas przyspieszonej
kampanii prezydenckiej.
Sądzę, że to co wydarzyło się na
ziemi smoleńskiej, stanowi wyzwanie
dla naszej elity politycznej. Liczymy
wszyscy, a szczególnie sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, na zakończenie
etapu nienawiści i szyderstwa, w którym
tkwiliśmy do 10 kwietnia. Argumenty i
poszukiwanie rozwiązań powinny za-

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

stąpić pusty w swej istocie
konflikt o rzeczy trzeciorzędne. Trudno o lepszy
moment na refleksję. O
lepszy moment na przyjęcie nowych zasad uprawiania polityki opartej o
fachowość i troskę o nasz
kraj, a nie słowne utarczki
i wojny o krzesła. Mam
nadzieję, że nie wrócimy
do czasów „dożynania [pisowskiej] watahy”. Polska
na to liczy.
Jako naród wychodzimy z tej próby zwycięsko. Pokazaliśmy
w tym trudnym okresie duszę i siłę woli.
Udowodniliśmy, że jesteśmy przywiązani do naszego Państwa, do jego osiągnięć
i historii. Potrafiliśmy się zorganizować,
być razem, wyciszyć spory. Oddaliśmy
też cześć poległym na służbie z należnymi im honorami i szacunkiem. Setki
tysięcy ludzi na ulicach, miliony przed
telewizorami, niezależnie od wieku
i statusu – wszyscy pokazaliśmy, że
potrafimy docenić ofiarę i dokonania
tych którzy od nas odeszli.
My wszyscy, którzy wierzymy w Rzeczpospolitą, w tych ciężkich dniach zobaczyliśmy ilu nas jest, ilu myśli podobnie.
Gdy byłam pod Pałacem Prezydenckim
podczas uroczystości żałobnych w Warszawie, zaskoczyła mnie wymowna cisza
i skupienie. Tysiące ludzi szepczących,
niosących flagi, kwiaty i świece. To przemawiała Polska…

Marzena Machałek – poseł ziemi jeleniogórskiej, wieloletni samorządowiec,
nauczycielka, była wicekurator oświaty,
prywatnie mama 26 letniego Mateusza,
wielbicielka wszelkich odmian jazzu,
książek i pieszych wycieczek.
Zbliża się święto Konstytucji 3
Maja. Potraktujmy je jako okazję, by
ponownie być razem i odczuć dumę
z faktu bycia członkiem narodu, który
jako pierwszy w Europie uchwalił
nowoczesną konstytucję. 2 maja, w
święto flagi państwowej ponownie
wywieśmy biało -czerwone flagi w
oknach. Bądźmy razem, udowodnijmy, że katyńska ofiara nie poszła
na marne.

Tekst sponsorowany

Ogrom wiedzy o bezpieczeństwie
Wszyscy mieli do wykonania
zadania w poszczególnych stacjach rozmieszczonych m.in. w
parku na
Wzgó-

Zawody rozgrywane były w scenerii Wzgórza
Kościuszki.
Dolnośląska edycja Konkursu dla dzieci i młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” odbywa się pod
patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. Organizatorami Konkursu są Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Współorganizatorami są Wojewódzkie Ośrodki
Ruchu Drogowego z Dolnego Śląska.

rzu Kościuszki. Areną zawodów niej kolejności skutkuje odjęciem
była też hala przy ulicy Złotniczej. punktów, ale wszystkie dotychczasowe zespoły
W sędziowanie na poszczególnych stacjach włączyła się policja,
straż miejska, Państwowa Straż
Pożarna, ratownicy z Pogotowia
Ratunkowego w Jeleniej Górze i
inni. Wśród zadań przygotowanych
dla uczestników pojawiły się m.in.
uratowanie ludzi z zadymionego,
płonącego pomieszczenia.
– W jednej stacji sprawdzamy
czy dzieci potrafią się zachować
podczas pożaru. W tym celu ustawione zostały specjalne namioty,
w których są ustawione drzwi
oraz oznakowane są kierunki
ewakuacyjne. Sprawdzamy czy
dzieci potrafią z tych dróg
ewakuacji korzystać, czy
potrafią przekonać osoby
niezdecydowane do wyjścia
z pomieszczeń zagrożonych
– mówił Maciej Górzycki ze
Straży Pożarnej w Jeleniej
Górze.
– W drugiej stacji natomiast
realizujemy zadania z zakresu
zachowania się podczas pojawienia się powodzi, gdzie sprawdzamy czy dzieci znają kolory
sygnałów jakie wysyłamy do ratowników czy załóg śmigłowców
Oceniamy bardzo szczegółowo i
nawet nie zachowanie odpowied-

były na tyle przygotowane,
że w sytuacji realnego zagrożenia z pewnością by
sobie poradziły.
Dzieci świetnie radziły
sobie w udzielaniu pierwszej pomocy nieprzytomnym oraz osobom, które
odniosły rany podczas wypadku na wycieczce.
O zwycięstwo dzielnie
walczyła Marlena Hercuń
z osobami wspomagającymi Alą Rauch i Michałem
Mackiewiczem. Prawdziwy
hart ducha pokazały też maluchy: Zuzia Mołok i Oliwia
Maciejewska. Niestraszna
im była krew płynąca z
ręki koleżanki. Zarówno
one, jak i inne maluchy
doskonale wiedziały co, i
w jakiej kolejności trzeba
zrobić.
Z roku na rok poziom
wiedzy uczestników
jest coraz wyższy. Najlepsi 17 maja wezmą
udział w finale, który
odbędzie się we Wrocławiu.

(Angela)
FOT. ANGELA/
ARCHIWUM

Wyniki
W kategorii sześciolatków:
I miejsce Miejskie Przedszkole nr 27 w Jeleniej Górze
II miejsce Miejskie Przedszkole nr 4 w Jeleniej Górze
III Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu
W kategorii klasy I – III
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 w Jeleniej Górze
III miejsce Zespół Szkół z Marciszowa
W kategorii IV – VI
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze
III miejsce Zespół Szkół z Marciszowa
W kategorii gimnazjum:
I miejsce Gimnazjum nr 3 z Jeleniej Góry
II miejsce Gimnazjum z Gryfowa Śląskiego
III miejsce Gimnazjum z Karpacza
W ramach konkursu odbyły się także eliminacje w kategorii międzynarodowej, którą rozpatrywano osobno.
Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej z miejscowości Zasada w Czechach, drugie Szkoła
Podstawowa w miejscowości Radlo z Czech, a trzecie
Szkoła Podstawowa nr 8 z Jeleniej Góry.
(Ania)
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W poszukiwaniu lidera
Na pewno powstanie nie jedna książką, film czy program
opisująca to co się wydarzyło w Smoleńsku. Będą powstawać
liczne analizy polityczne i wspomnienia. Będziemy pamiętać
o tych, którzy odeszli. Jednak niedługo już zauważymy jak
nam brakuje wielu, którzy byli tam na pokładzie tego nieszczęsnego samolotu.
Jeszcze niedawno gościłem w
programie kandydata na prezydenta Pana Marszałka Jerzego
Szmajdzińskiego. Działacze lewicy
wiedzą, jak był On ważny dla tej
organizacji. To On dostawał naj-

Nie tylko w wielkiej polityce, ale
i w dniu codziennym. Taką sytuację ma SLD na Dolnym Śląsku już
dziś. Nie tylko straciło kandydata
w wyborach prezydenckich ale
prawdziwego lidera.

Zgodnie z ordynacją wyborczą
na miejsce opuszczone przez
posła wchodzi osoba, która na
liście wyborczej uzyskała najlepszy rezultat. W przypadku
lokalnego SLD jest tu problem.
Posła Jerzego Szmajdzińskiego
zastąpić ma radna sejmiku wojewódzkiego Elżbieta Zakrzewska,
która wybrała klub PO i – jak
mówią jej koledzy – spowodowane było to pragmatyzmem. A to
oznacza, że jeśli obejmie mandat
po Marszałku, to może wybrać
klub rządzącej partii i SLD straci
swojego przedstawiciela.

Co po Nich zostanie?

Rondo przy ulicy
Zgorzeleckiej. Miejsce to –
póki co – nie ma patrona.
Rondo im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego? Hala
sportowa im. Posła Jerzego Szmajdzińskiego? Szkoła im.
Lecha Kaczyńskiego? Coraz więcej propozycji uczczenia
pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem nadaniem imienia zmarłych osób szczególnie związanych z Jelenią Górą
wpływa do organów odpowiedzialnych za nazewnictwo w
stolicy Karkonoszy.

Pamiętają o Wieszczach

Jeleniogórscy kibice wystąpili z apelem, aby w celu upamiętnienia wielkiego fana sportu, jakim
był Wicemarszałek Sejmu Poseł Jerzy
Szmajdziński, Jego imię nosiła hala przy
ulicy Złotniczej. Jest już niemal pewne, że

zmarły
tragicznie Poseł będzie
patronował sali sportowej w Karpaczu.
Już prowadzone są działania organizacyjne uroczystości nadania Imienia
Parlamentarzysty temu obiektowi, w
którego otwarciu J. Szmajdziński uczestniczył. Do Karpacza ma przyjechać
Małgorzata Szmajdzińska. Wręczy
też stypendia dla zdolnych uczniów,
które ufundował Jej Małżonek.
– Pojawia się coraz więcej głosów,
aby w Jeleniej Górze nadać imiona
ofiar katastrofy różnym fragmentom
ulic, ulicom i skwerom, a także innym
miejscom – mówi Marek Obrębalski,
prezydent miasta. Wśród propozycji
jest, na przykład, nadanie imienia Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego
Obywatela Jeleniej Góry i ostatniego
Prezydenta II RP, rondu przy ulicy
Zgorzeleckiej. Miejsce to – póki co –
nie ma patrona.

Pakt dla Sobieszowa

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki za życia się nie spotkali, Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dzięki dzieciom i ich Wszystko za sprawą Piotra Grosmana, nauczyciela ze Szkoły Podstacharyzmatycznemu nauczycielowi.
Dziś (poniedziałek) o godz. 11
w Bibliotece i Centrum Informacji
Naukowej Kolegium Karkonoskiego
(sala seminaryjna) odbędzie się
krótka impreza nawiązująca do zeszłorocznej „Juliuszady” pod hasłem
„Z romantykami za pan brat”.
W trakcie spotkania zetknięte ze
sobą zostaną postaci dwóch wielkich poetów romantyzmu: Adama

Fot. Konrad Przezdzięk

Mam jedynie nadzieję, że przykład Pana Marszałka Szmajdzińskiego, spowoduje, że wielu młodych ludzi zaangażuje się dziś w
pracę publiczną. Nie tylko politykę,
ale we wszystkie sfery naszej rzeczywistości. Zrozumieją, że warto
w coś wierzyć i o to walczyć. Wtedy
jest szansa, że za kilkanaście lat,
niektórzy z nich staną się liderami.
Bo bez nich jesteśmy słabsi.
Zapraszam do obejrzenia dyskusji na ten temat na stronie
jelonki.com.

Wasz Wiktor Marconi

Zdaniem prezydenta Obrębalskiego nie należy zbyt pochopnie
podejmować działań związanych z
takim wyrazem pamięci o ofiarach.
– To zadanie komisji statutowej rady
miasta. Lepiej jednak poczekać, aż
opadną emocje związane z tragicznymi wydarzeniami – dodaje szef
miasta.

(tejo)

Nie chcą wiercić

W minionym tygodniu miały zostać otwarte oferty w przetargu na
wyłonienie wykonawcy zamknięcia odwiertów term cieplickch.
Żadna z firm do przetargu nie
stanęła, przez co unieważniono go.
Miasto ogłosi teraz drugi, a o jego
wynikach dowiemy się za około
dwa tygodnie. Jeśli i tym razem
żadna z firm nie złoży dokumentów, ustawa o zamówieniach publicznych daje miastu możliwość
podjęcia negocjacji z firmami bez
ogłaszania przetargu.

Piszę o tym wszystkim, aby
pokazać, jak brakuje nam w życiu
publicznym ludzi z prawdziwą
pasją, ludzi którzy żyją dla pewnych idei. Dziś brakuje nam ludzi
zakorzenionych w regionie. Takich
jakim był Pan Marszałek, który
robił wielką karierę w Warszawie,
ale nie zapomniał, że reprezentował naszą ziemię. Bywał we
wszystkich powiatach, można był
się z nim umówić i rozmawiać
o problemach wielkich i tych
naszych małych. Dziś nie widzę
takich ludzi, którzy mogli by Go
zastąpić.

wowej nr 7, który wraz z uczniami
przygotował przedstawienie „Sen
nocy wiosennej Adasia”. W ubiegłym
roku ten sam pedagog znany z wielu
ciekawych realizacji teatralnych z
najmłodszymi opracował „Balladynę” J. Słowackiego. Ten spektakl
zostanie zebranym przypomniany
w krótkim filmie.

(tejo)

Imprezę uzupełnią wykłady. Rektor KK dr Henryk Gradkowski powie o kobietach w życiu autora
„Kordiana”. Z kolei prof. Ewa Ferenc-Szydełko ustosunkuje się do praw autorskich w czasach
poety. Uroczystość zakończy złożenie kwiatów pod pomnikiem Słowackiego, patrona KK, w holu
gmachu biblioteki.

„Sen nocy wiosennej Adasia” w wykonaniu
uczniów „siódemki”

Fot. Konrad Przezdzięk

Śledztwo w sprawie legalności
działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego podczas czynności
dotyczących prowokacji wobec
byłej posłanki PO, jeleniogórzanki
Beaty Sawickiej zostało umorzone. Prokuratura Okręgowa w
Lublinie, która nie doszukała się w
postępowaniu CBA przestępstwa.
Doniesienie na Biuro złożyła była
parlamentarzystka skompromitowana w głośnej aferze korupcyjnej,
kiedy to – wskutek zaplanowanej
prowokacji – skusiła się jesienią
2007 roku na 100 tysięcy złotych
łapówki. Beata Sawicka poddała
pod wątpliwość legalność działań
agenta CBA. Decyzja prokuratury
nie jest prawomocna.
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Fot. Konrad Przezdzięk

CBA wygrywa z Sawicką

więcej głosów w regionie, był jej
autentycznym liderem. To On bywał
w każdej miejscowości i dostawał
tam wyrazy sympatii i poparcia.
Dziś SLD na Dolnym Śląsku
jest niezmiernie osłabiona. Jej
działacze mówią, że uda im się,
dzięki wyborom samorządowym
wypromować nowych, młodszych
liderów, ale jest to niemożliwe.
Prawdziwi liderzy nie są efektem
promocji, ale „wyrastają” dzięki
swojej pracy i poświeceniu.

26 kwietnia 2010 r.

Halina Moszyńska i Marek Obrębalski
Deklarację o zobowiązaniu
się do dokonania najistotniejszych dla mieszkańców
dzielnicy pod Chojnikiem
prac i zadań podpisali 19 IV w
ratuszu Halina Moszyńska z
Zespołu Aktywności Społecznej oraz prezydent Jeleniej
Góry Marek Obrębalski.
Dopinamy formalności rozpoczętych
podczas ostatniego spotkania z sobieszowianinami – powiedział prezydent
miasta przed przeczytaniem treści
deklaracji. W dokumencie szef miasta
zapewnia, między innymi, o gotowości
do remontów nawierzchni najbardziej
zniszczonych sobieszowskich ulic, wykonania remontu kładki nad Wrzosówką,

instalacji póki co pięciu kamer monitoringu wizyjnego, remontu boiska
przy Szkole Podstawowej nr 15, a także
uporządkowania terenu rekreacyjnego
w pobliżu ulic Dębowskiego.

(tejo)

Miasto powtórnie wyłoży do konsultacji
projekt planu zagospodarowania przestrzennego. Wykona też inwestycje w
ramach gospodarki ściekowej warte ponad
120 milionów złotych, w tym budowę sieci
kanalizacyjnej za 17 mln złotych. Będą one
zrealizowane w latach 2010 – 2014. Nowe
oblicze uzyska też sala widowiskowa w
MDK Muflon.

Jak smutny jest
los patrona
Od 1958 roku patronem stadionu przy ulicy
Złotniczej jest Janusz Kusociński, zamordowany przez hitlerowców w Palmirach złoty
medalista olimpijski. Niestety, upływający
czas zatarł pamięć o tym patronie. Przy
obiekcie nie ma nawet tablicy czy jakiegokolwiek znaku, który by o tym przypominał.
Nazwa nie jest też uwzględniana w planach
miasta i innych opracowaniach.

Po tragedii w Smoleńsku w wielu
miastach w Polsce podjęto decyzję o
upamiętnieniu ofiar katastrofy lotniczej, w szczególności Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego. W Bydgoszczy,
na przykład, Jego imieniem nazwano
jeden z mostów.
WIEŚCI SPOD CHOJNIKA
Komu basen?

Magistrat zobowiązał się
do wyraźniejszej prezentacji
możliwości kupna terenów po
byłym basenie przy ulicy Łazienkowskiej, zarówno podczas
rozmaitych targów tyczących
nieruchomości, a także na portalach internetowych. W planach
jest także zakup nowego wozu
strażackiego dla miejscowej OSP,
a także poprawa warunków
bytowych w remizie. Póki co
miejscowi strażacy jeżdżą do
pożarów ponad 20-letnim autem,
którego stan pozostawia wiele do
życzenia.

Trakt w budowie

Marek Obrębalski, prezydent
Jeleniej Góry, zapewnił, że w Sobieszowie trwają prace związane
z budową ośrodka sportowego i
wytyczeniem tras narciarskich,
z których latem mogliby także
skorzystać biegacze i „nartorolkowcy”, nie tylko ci związani z
KKS „Sporty zimowe”, lecz także
turyści i amatorzy aktywnego
spędzania czasów. Pod Chojnikiem ma powstać 50 km takich
tras, częściowo utwardzonych i
oświetlonych. Nie sprecyzowano daty oddania inwestycji do
użytku.
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Rumcajs!
Uśmiechnij się!

Pełne pogody i fantazji „Przygody
rozbójnika Rumcajsa”, które najwyraźniej długo nie będą schodziły z afisza,
pozostawiły po sobie jak najlepsze wrażenia. Widzowie na premierze, choć tych
najmłodszych, do których tak naprawdę
adresowana jest sztuka, zbyt wielu nie
było, reagowali bardzo spontanicznie
nagradzając piękne taneczne sceny w
układzie Juliana Hasieja oklaskami w
trakcie spektaklu.
Rozbójnik Rumcajs w wykonaniu
Igora Kowalika choć zabawny, traktuje
swoich widzów poważnie; nie moralizuje, a przecież trudno mu odmówić
takiego właśnie oddziaływania. W
Rumcajsie-Kowaliku wyczuwa się
siłę, odwagę, pogodę w sercu
i życzliwość dla świata.
Emanuje z niego

Rumcajs sprzed lat z Krzysztofem Janczarem w roli
Słoneczka.
Wnuk. Dowcip dialogowy uzupełnia
błyskotliwy dowcip sytuacyjny Magdaleny i Andrzeja Kępińskich w nieodparcie
komicznej i dyskretnej grotesce na temat
zramolałych arystokratów. Zabawnie
wypadają: Elwira Hamerska-Kijańska
i Iwona Lach jako wszędobylskie
zające, a Marta Łącka mając

która równie zabawnie poprzebierała
aktorów podkreślające kontrast pochodzenia i charakterów postaci.
Po premierze, na której finał z
balkonów pofrunęły na wszystkich
kolorowe baloniki, Kazimierz Mazur
podziękował dyrektorowi Bogdanowi
Kocy za moż-

Scena ﬁnałowa, z lewej – Igor Kowalik.
– Sprawiedliwość musi być jak but, aby starczyło też miejsca na małe palce – to uniwersalne
przesłanie emanującego pozytywną energią Słoneczka i pozostałych bohaterów musicalu
„Przygody Rozbójnika Rumcajsa”, którego premiera wybrzmiała w sobotni wieczór w w i e l koduszTeatrze im. Norwida burzą oklasków i gradem z pękających baloników.

ność. I w tych właśnie cechach dostrzegać
należy jego atrakcyjność i
walory wychowawcze.
Przepysznie wiarygodny
w swojej roli Kowalik porusza się po scenie i zgodnie z
rodzajem przedstawienia
Magdalena i Andrzej Kępińscy w udanej parodii arystokratów.
tańczy i śpiewa, potrafi
wykorzystać przy tym
większe możliwości pawrodzoną łatwość budowania postaci liwość realizacji musicalu. Bardzo
nowania nad rozwojem akcji i odnajduje
charakterystycznych ze swojej roli wer- chwalił aktorów. – To bardzo zdolny i
się wokalnie w
blisty wywiązała się znakomicie.
świetny zespół. Cieszę się, że mogłem tu
Z godnych uwagi ról pracować – powiedział. Podziękowania
nie można pominąć skierował też do obsługi technicznej,
Anny Ludwickiej jako bez której spektakl nie mógłby się
wrednej siostrzyczki Han- odbyć. Na scenę wyszła także obecna na
ki. Uśmiech na twarzy premierze autorka muzyki Katarzyna
wywołuje pojawienie się Gärtner, pojawił się także scenograf
Kazimierza Krzaczkow- Jan Polívka.
skiego w roli wojskowego.
Spektakl sam w sobie jest uroczy.
Wielkie brawa udanie roz- To wspaniała propozycja dla dzieci,
śmiesza widzów Robert choć młodzież i dorośli także nie będą
Dudzik jako starszy szere- się nudzić.
gowiec.
Konrad Przezdzięk
Ważnym elementem w
FOT.
ARCHIWUM
TEATRU
tym widowisku jest bajkowo
NORWIDA
kolorowa dekoracja, która
pobudza wyobraźnię. W tym
przypadku także mamy do
czynienia z wielkim twórcą
Jak James Bond
W sztuce nie brakuje ciekawych efektów, choćby
w tej dziedzinie plastyki. Przy
Kazimierz Mazur rolę tytułowego Rumcajsa
realizacji spektaklu towarzyszył
wystrzałów z armaty.
powierzył uzdolnionemu i dobrze przygotoJan Polívka, scenograf współwanemu muzycznie Igorowi Kowalikowi.
pracujący z teatrami w Czesię w wieTaka konfrontacja kruczowłosego Rumcajsa
chach
i
Polsce,
oraz
projektantka
lonakładowej książce, a także posłużyły czadowym
kostiumów Elżbieta Terlikowska,
telewizyjnego z jasnowłosym Rumcajsem
w 1967 roku jako inspiracja do liczącej brzmieniu reggae, rocka i hip-hopu.
blisko czterdzieści odcinków czeskiej
scenicznym była zapewne ryzykownym
Hanka jest wdzięcznie zagrana przez
animowanej serii w reżyserii Ladislava Małgorzatę Osiej-Gadzinę, która mimiprzedsięwzięciem. A obsadzenie młodego
Čapka z charakterystycznymi rysunka- ką, gestem, uśmiechem oraz dobrym
aktora w roli ludowego brodatego rozbójnimi Radka Pilařa.
i ładnie brzmiącym urokliwym głoka przypomina nieco sytuację brytyjskiego
Serial emitowały telewizje sem wyposażyła tę kreację
artysty Daniela Craiga. Obydwaj panowie
wszystkich „demoludów”, a w kobiece ciepło. Na czoło
postać brodatego zbójnika w wysuwa się rozpromiesą przecież blondynami. Gdy producenci
charakterystycznym kapeluszu nione Słoneczko w inprzygód Jamesa Bonda ogłosili Daniela
stała się ikoną tamtych terpretacji rozśpiewanej
Craiga nowym odtwórcą postaci agenta
czasów. Poniekąd czyściutkim sopranem
007, epitety jakie padały pod jego adresem
animacja seria- Elżbiety Koseckiej, a do
można by mnożyć bez końca. Craig
lowych postaci tego dobre były legata,
zainspirowała smakowite osiągane
był bowiem pierwszym w historii
Juliana Ha- bez najmniejszych
filmu blondynem. A jednak po
sieja, który problemów wypremierze „Casino Royal”
„kazał” w sokie dźwięki –
spodobał się fanom cyklu,
niektórych pewne, podpara film zarobił na świecie
scenach te i stabilne.
bohatenajwięcej ze wszystPopis swych
rom po- umiejętności
kich Bondów.
ruszać się wok alno-akz charak- torskich w roli
terystycz- grubiańskiego
ną sztyw- i pyszałkowan o ś c i ą tego Starosty
stawów, co dał także
Gefrejter (Robert Dudzik) jako
Rumcajs i Hanka, czyli wielka
zresztą dało Tadeusz
żywo uosabia postać z cesarkomiłość: Małgorzata Osiej-Gadzina
przekomiczkrólewskich czasów.
oraz Igor Kowalik.
ny efekt.

Nasz teatr ma dobrą rękę do „Przygód pewno nie będzie raziła uszy widzów
rozbójnika Rumcajsa” na motywach po- przyzwyczajonych do ostrych brzmień
na koncertach
wieści słowackierockowych. Na
go autora Václava
SPEKTAKL SAM W SOBIE
Čtvrtka w poetyc- JEST UROCZY. TO WSPANIAŁA pewno taka muzykiej adaptacji Er- PROPOZYCJA DLA DZIECI, ka stanowiła duże
nesta Brylla. Przed CHOĆ MŁODZIEŻ I DOROŚLI wyzwanie dla natrzydziestu sześciu TAKŻE NIE BĘDĄ SIĘ NUDZIĆ. szych aktorów,
dla których było
laty wysmakowany plastycznie i
muzycznie spektakl wyreżyserowała to pierwsze tego rodzaju
sama Alina Obidniak. Teraz ten musical wokalne doświadczenie.
zrealizował Kazimierz Mazur, który Melomanom bajka może
swego czasu grał niesfornego Tomaszka się wydać zbyt hałaśliwa
Niechcica, syna Barbary i Bogumiła z (z hukiem armat włączlegendarnego filmu Jerzego Antczaka nie). Są oczywiście sceny
bardzo liryczne, choćby
„Noce i dnie”.
Treść powiastki jest – jak to w bajkach randka Hanki i Rumbywa – banalna. Starosta Jiczina Hampál cajsa.
Na pewno widowi(Tadeusz Wnuk) wyrzuca z miasteczka
szewca Rumcajsa (Igor Kowalik), bo ten sko spodoba się wielbiwyśmiał potężne starościńskie stopy. cielom nowych trenRumcajs osiedla się w Rzacholeckim dów w muzyce. Może
Lesie, gdzie zgodnie z archetypem szla- zawieść tych, którzy
chetnego, ale wyjętego spod prawa zbója liczą na echa czeskiej
(Juraj Jánošík, Robin Hood, Wilhelm „dechowki” (orkieTell czy Václav Babinský) – pomaga stry dętej) pobrzmiebiednym i słabym. Tu zaprzyjaźnia się wające z jiczińskiego
z Zajączkami (Iwona Lach i Elwira Ha- ryneczku. Zbiorowe
merska-Kijańska) oraz ze Słoneczkiem popisy wokalne
(Elżbieta Kosecka). Tu poznaje Hankę, przygotował Jacek
którą poślubia. Popada w konflikt z Księ- Szreniawa. Zaciem Panem i Jego Małżonką (Andrzej i dbano o zmiany
Magdalena Kępińscy), ale – po różnych nastrojów między
perypetiach – wszystko – jak to w baj- poszczególnymi scenami. Duża w tym
pewnie zasługa nie tylko pomysłowości
kach bywa – szczęśliwie się kończy.
O ile – jak wiadomo z przekazów i inwencji speca od inscenizacji muzycz– Rumcajs Aliny Obidniak był bajką nych Kazimierza Mazura, ale także wpasubtelną, wręcz momentami
dających w ucho piosenek autorstwa
poetycko-nastrojową, o
jego żony Katarzyny
tyle inscenizacja KaGärtner. Musical
zimierza Mazura poz
szła nieco bardziej z
rytmem czasów
dostosowując
się do nich
tempem i
decybelami. Sztuka
na

pewnością doprowadzi w stan estetycznej ekscytacji wielbicieli tańca. Tu
bowiem, dzięki choreografii Juliana Hasieja, dopracowanej do najdrobniejszego
szczegółu, widowisko jest perfekcyjne.
Postać Rumcajsa na pewno świetnie
kojarzą ci, którzy dorastali w latach 70.
i 80 XX wieku. Przygody odważnego
i uczciwego rozbójnika osadzone w
cesarsko-królewskiej epoce AustroWęgier ukazały
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Szkołę jutra wybierz dziś

M

rosnące zainteresowanie kierunkiem
można śmiało powiedzieć, że był to
strzał w dziesiątkę. Dużo osób
wybiera także technikum żywienia i gospodarstwa
domowego.

L

A

(Gabi)
FOT. GABI

E
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W Zespole Szkół Licealnych i
Zawodowych nr 1 odbyła się
w minionym tygodniu pierwsza odsłona dni otwartych.
Uczniowie starali zaprezentować się jak najlepiej, odpowiadali na wszystkie pytania,
pięknie przystroili gabinety
oraz korytarze szkoły.

R

Do promowania placówki ochoczo
przyłączyli się także nauczyciele.
ZSLiZ nr 1 to nie tylko technikum, ale
także zasadnicza szkoła zawodowa i
gimnazjum. Od przyszłego roku szkolnego powstanie nowa klasa sportowa
w gimnazjum. Szkoła, oprócz licznych
kierunków kształcenia o profilu rolniczo-weterynaryjno-żywieniowym
prowadzi też specjalizację: architektura krajobrazu.
Odbywać się będzie trzeci nabór.
Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne programy do projektowania
zieleni, komputery, szybki Internet,
który ułatwia pracę. Biorąc pod uwagę

Kolejne dni otwarte w ZSLiZ nr 1 odbędą się 14 maja (piątek) i 20 maja (czwartek) od godziny
9:00-15:30. Serdecznie zapraszamy!
R

E

K
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®

/+.! $2:7)

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

Komfort mieszkania
Czy jest nam potrzebna? Bez wątpienia tak ponieważ wykorzystujemy ją wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe. Kiedy? Praktycznie codziennie bo bardzo ułatwia nam
realizację zwykłych obowiązków takich jak gotowanie, sprzątanie czy zmywanie.
Sprawia nam również wiele przyjemności np. podczas gorącej kąpieli w wannie czy
pod prysznicem. Ciepła woda – to takie proste.

Fot. Thegreenj, CC - pewne prawa zastrzeżone

Wystarczy odkręcić kran a
ciepła woda popłynie niemal
natychmiast. Dzięki zainstalowaniu węzła cieplnego w jednym
pomieszczeniu (najczęściej w
piwnicy), mieszkańcy mają
gwarancję bezpieczeństwa w
swoich mieszkaniach, mają także większą powierzchnię użytkową wolną od podgrzewaczy
gazowych i elektrycznych, a co
za tym idzie możliwość lepszego
zagospodarowania swoich lokali
i poprawy ich estetyki – mówi
jeden z projektantów realizują-

cych koncepcję uciepłownienia
kolejnych obiektów w Jeleniej
Górze. Zresztą, takich kompleksowych rozwiązań poszukują coraz
częściej wspólnoty, inwestorzy i
deweloperzy. Jeden sprawdzony
dostawca to mniej problemów i
większe oszczędności.
- Strasznie się cieszę bo już
wkrótce będę mogła z niej korzystać o każdej porze dnia i nocy.
Szybki dostęp do wody o stałej
temperaturze naprawdę bardzo
ułatwi mi domowe prace – mówi
Pani Maria, mieszkanka budynku

w którym wkrótce rozpoczną się
prace mające na celu przyłączenie
jej mieszkania do Ciepła Systemowego. Do tej pory korzystaliśmy
tylko z zalet centralnego ogrzewania, a już za chwilę będziemy
mogli korzystać kompleksowo
z usługi Ciepła Systemowego.
Prawdopodobnie najlepszego
rozwiązania w zakresie dostaw
ciepła na potrzeby ogrzewania i
ciepłej wody przez cały rok – dodaje z uśmiechem.
Jeleniogórska Spółdzielnia
Mieszkaniowa wraz z PEC Jelenia Góra przyłączy w tym roku
pierwsze 375 mieszkań z blisko
6000 nie korzystających jeszcze
kompleksowo lub w ogóle z
Ciepła Systemowego. Jeżeli inwestycja spotka się z satysfakcją i
zadowoleniem mieszkańców, tak
jak to miało miejsce m.in. w Krakowie, Szczecinie czy Warszawie,
będzie zapewne kontynuowana.
Zainteresowanie jest coraz większe: To dobry pomysł – mówi Pan
Tomasz z żoną Aliną – Kiedy to
tylko będzie możliwe również w
naszym budynku, natychmiast
się zdecydujemy. Z mediów dowiedzieliśmy się o planowanej inwestycji JSM i z uwagą będziemy

się jej przyglądać. Czekamy też
kiedy nasza wspólnota zdecyduje
się na ten krok.
Ciepła woda użytkowa (cwu),
często nazywana ciepłą wodą
na życzenie bądź ciepłą wodą
przez cały rok, jest rzeczywiście korzystnym rozwiązaniem.
Zapewnia ona wzrost bezpieczeństwa i zdrowia lokatorów z
tytułu zmniejszenia zużycia gazu
i likwidacji emisji tlenku węgla
(tzw. niewidzialnego zabójcy).
Pozwoli również zredukować
koszty związane z przeglądami
kominiarskimi i czyszczeniem
przewodów spalinowych oraz
remontami tych przewodów.
Jeżeli jest to możliwe, przewody wykorzystuje się do poprowadzenia instalacji cwu i tym
samy ogranicza się ilość prac w
mieszkaniach do minimum. Ponadto kompleksowe korzystanie
z Ciepła Systemowego pozwala
także obniżyć koszty ogrzewania
ponieważ spada zapotrzebowanie
na świeże powietrze niezbędne do
spalania gazu. Jego nadmiar w
konsekwencji wychładza mieszkanie. Dzięki ciepłej wodzie w formie Ciepła Systemowego poprawi
się wentylacja grawitacyjna w
mieszkaniach (nie będą występować nawiewy zimnego powietrza jak dotychczas) i zniknie
znaczna część zbędnej instalacji
(podgrzewaczy, rur spalinowych,
niepotrzebnych rur gazowych i
wodnych) dzięki czemu zwiększy

się powierzchnia do indywidualnego wykorzystania. Warto
wspomnieć również o tym, że
każdy będzie miał kontrolę nad
zużywaną ciepłą wodą ponieważ
zainstalowane zostaną wodomierze w mieszkaniach.
- Jesteśmy przekonani, że
wszystko pójdzie jak należy –
mówi o realizacji wspomnianej
inwestycji Andrzej Latuszek, Prezes Zarządu PECJG. To naprawdę
dobre rozwiązanie – bezpieczne,
ekologiczne i oszczędne pod
wieloma względami. Dlatego
też latem planujemy uruchomić
stronę internetową poświęconą
ciepłej wodzie w ramach Ciepła
Systemowego – tak jak to miało
miejsce w Krakowie (www.cwu.
krakow.pl). Planujemy również
zamieścić na niej więcej informacji i materiałów w ciekawej oprawie. Już dziś można wysyłać do
nas deklaracje zainteresowania i
pytania związane z cwu. To nam
pozwoli przygotować odpowiedzi
oraz niezbędne materiały dla zainteresowanych oraz uaktualnić
nasze plany dotyczące kolejnych
przyłączeń w mieście. Wszelkie
pytania najlepiej wysyłać poprzez Formularz kontaktowy,
zamieszczony na naszej stronie
internetowej www.pecjg.pl w
dziale kontakt, wpisując na początku wiadomość „CWU – Ciepło
Systemowe”.
Więcej na www.pecjg.pl oraz
www.cieplosystemowe.pl.
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Damski sposób na bandytę
dwa praktyczne
kursy samoobrony, do komendy
policji cały czas
dzwonią kolejne
zainteresowane
z zapytaniem,
czy można jeszcze zapisać się
na zajęcia. Obecnie na liście jest
ponad 60 osób.
Dlaczego kobiety
zdecydowały się
na uczestnictwo
w takim kursie?
– Wierzymy,
że po kursie będziemy miały
więcej pewności
siebie – mówią
Dorota KropielOd kilku do kilkunastu kobiet rocznie zostaje w regionie nicka, Joanna Myszka oraz Anita
jeleniogórskim napadnięte, okradzione, a często i pobite Wabin.
Kornelia Macutkiewicz przyznaje,
czy zgwałcone. Jeleniogórzanki postanowiły stawić czoła
że boi się sama wychodzić z domu
tym przykrym realiom. Policyjni specjaliści uczą panie, jak po zmroku. – Po takim kursie będę
nie dać się pokonać złoczyńcom.
potrafiła zareagować, obronić się,
jestem zdeterminowana i nawet jeśli
Bardziej drastyczne przypadki do- ten kurs będzie ode mnie wymagał
Najczęstszymi przestępstwami wobec kobiet są tzw. wyrwy. Głównym tyczą pobicia, a nawet gwałtu. Jaka sporego wysiłku, jestem na to przycelem sprawców nie jest zrobienie jest liczba kobiet, wobec których gotowana – usłyszeliśmy.
Ania i Karolina Kulig już po
krzywdy poszkodowanym, ale kradzież stosowana jest przemoc w domu?
posiadanych przez nich wartościowych Nikt takich danych nie posiada. dwóch zajęciach są przekonane,
rzeczy. Łupem złodziei najczęściej pada- Większość z poszkodowanych kobiet że po zakończeniu szkolenia będą
ją torebki. Policja rocznie odnotowuje boi lub wstydzi się o tym mówić. potrafiły się obronić.
Podobnie nie mówi się publicznie o
kilkanaście takich zdarzeń.
gwałtach. Warto jednak przy- Przepis na ratunek
pomnieć lipiec 2007 roku w
Trudno się temu dziwić, skoro
Kowarach,
gdzie
Adam
Z.
prowadzący,
m.in. asp. sztab.
Na wyrwę i nie tylko
już skazany prawomocnym Janusz Malczewski, przekazują
28 grudnia minionego roku na komendę policji
wyrokiem na dożywocie, na tych zajęciach gotowe, proste
zadzwoniła poszkodowana, której dwóch mężczyzn w brutalnie zabił i zgwałcił „przepisy” na uratowanie swojego
wieku 18 i 19 lat wyrwało torebkę i uciekło. Świadek dwie kobiety, które szły do życia i mienia. Trójka prowadzązdarzenia przekazał ich rysopis oraz trasę ucieczki. pracy, po czym schował ich cych w bardzo przystępny sposób
Wówczas powiadomieni o zdarzeniu policjanci rozpo- ciała w studzience kanaliza- tłumaczy poszczególne techniki samoobrony, ze szczególnym
częli pościg za sprawcami kradzieży. Dzięki dokładnej cyjnej w lesie.
To tylko kilka z przy- uwzględnieniem tych, które nie
informacji od świadka kilka ulic od zdarzenia sprawcy kładów zagrożeń, jakie co- wymagają użycia zbyt wielkiej
zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Za dziennie czyhają na kobiety, siły, a jedynie wykorzystania siły
które często nieświadome napastnika.
kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.
swoich możliwości i bez
Na pierwszych zajęciach uczestodpowiednich umiejętno- niczki dowiedziały się, które części
W listopadzie minionego roku 32-letni mieszkaniec
ści samoobrony skazane są ciała są najbardziej wyczulone na
Piechowic na swoje ofiary wybrał dwie samotne, star- na utratę mienia, zdrowia, ból, gdzie i jak uderzyć czy przysze kobiety. Kradzieży damskich torebek dokonał w godności a nawet życia. Ich cisnąć, by powalić nawet o wiele
Jeleniej Górze i w Karpaczu. W Jeleniej Górze wyrwał sytuację mają zmienić kursy silniejszego napastnika na ziemię.
torebkę idącej 72-letniej kobiecie i uciekł. Jego łupem samoobrony. Jedne z nich Nauczyły się też zdecydowanie koprowadzi po raz kolejny po pać i uderzać pięścią oraz palcami.
padły dokumenty, okulary oraz ponad 300 zł.
dłuższej przerwie Komenda Nie zabrakło wysiłku fizycznego,
Miejska Policji w Jeleniej Gó- który ma podnieść ich kondycję
W Karpaczu wyrwał torebkę z aparatem fotogra- rze w ramach programu pre- fizyczną.
ficznym turystce. Niedługo później sprawca został wencyjnego pn. „Bezpieczna
Stopą w twarz
zatrzymany przez policję w swoim domu i osadzony w swoim mieście”.
Kobiety potrafią uwolnić się z
w areszcie.
uścisku mężczyzny i zadać ciosy,
Wciąż są chętne
W tym roku zaintereso- które zniechęciłyby nawet najbarNa początku maja 2009 roku natomiast inny 20 – wanie przerosło organiza- dziej napastliwego. Na kolejnym
letni złodziej zaskoczył 81-letnią kobietę wysiadającą torów. Choć odbyły się już spotkaniu dowiedziały się, jaki
sposób noszenia torebki jest najz autobusu komunikacji miejskiej przy ulicy Wolności
bardziej bezpieczny i jak nie dać się
w Jeleniej Górze i od tyłu wyrwał jej torebkę, po czym
podejść złodziejowi. Co więcej ćwizaczął uciekać. Świadkiem zdarzenia był emerytowany
czyły uwalnianie się
policjant, który po krótkim pościgu ujął złodzieja i odzyz najbardziej niebezpiecznego
skał łup: pieniądze, dokumenty oraz inne przedmioty

o łącznej wartości 200 zł.
W kwietniu 2009 roku nieletni okradł też dwie inne
kobiety. 14-latek dokładnie zaplanował miejsce i czas
kradzieży. Wytypował potencjalne ofiary. Na miejsce
przestępstwa nieletni złodziej wybrał jeden z jeleniogórskich parków, gdzie czekał na pokrzywdzone.
Policjanci ustalili, że dwukrotnie na „wyrwę” ukradł
dwóm kobietom torebki. Jego łupem padły dokumenty,
karty bankomatowe oraz pieniądze.

uchwytu stosowanego przez bandytów podczas uprowadzenia:
zaciśnięcie ręki na szyi od tyłu.
Uczestniczki dowiedziały się, jak
nie dopuścić do zaciśnięcia ręki na
tętnicach, co może doprowadzić do
utraty przytomności, a następnie
oswobodzić się z zacisku prostym
wyprowadzeniem ręki napastnika
do tyłu i zadaniem kopnięcia w twarz.
Prowadzący w bardzo prosty, a czasem
i humorystyczny sposób tłumaczyli
kolejne ruchu rąk i nóg, sprawdzali
poprawność wykonywanych zadań
u każdej z ćwiczących par.
– Program jest tak dostosowany,
że są do wykonania przez przeciętnie sprawnego człowieka. Prowadzę
już piątą edycję tego kursu. Kobiety
są chętne do ciężkiej pracy i bardzo
szybko się uczą. Po kursie będą wiedziały, jak się zachować w myśl starego prawidła, że każda uniknięta
walka jest walką zwycięską – mówi
asp. sztab. Janusz Malczewski.

Angelika Grzywacz
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

OKIEM EKSPERTA
Destina Tyblewska-Kundzicz
psycholog
– W jaki sposób na psychice kobiety odciskają się takie sytuacje jak napady rabunkowe,
pobicia czy gwałty?
– Kobiety po takich traumatycznych zdarzeniach najczęściej czują się winne za to, co się
stało. Utwierdza je w tym często otoczenie, które wmawia im, że to ich wina bo akurat
szły nie tą drogą co trzeba, miały za krótką spódniczkę, wyzywający strój czy zbyt dużą
torebkę, która przyciągnęła złodzieja. To oczywiście jest nieprawda. W wielu przypadkach
kobiety tracą też poczucie bezpieczeństwa, mają zaburzenia snu.
Jak w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia działa nasza psychika?
– Przede wszystkim zniekształca rzeczywistość, sprawia, że często nie jesteśmy w
stanie poprawnie zinterpretować tego, co się dzieje. Wielokrotnie nie pamiętamy w ogóle
tego co się stało. U jednej grupy kobiet uruchamia się działanie obronne i wydobywają
one z siebie wszystkie siły, których wcześniej nie były świadome. U innych pojawia się
paraliżujący strach.
Czy takie kursy samoobrony mogą nam pomóc w opanowaniu tych emocji i obronie
własnej?
– Oczywiście. Te kursy uczą nie tylko umiejętności fizycznych, ale i psychicznych.
Kobiety, które były po kursie i zostały napadnięte czy pobite, świetnie radziły sobie z
wyjściem z kryzysu.
Gdzie może szukać pomocy osoba, która przeszła przez traumatyczne przeżycia w
życiu i nie potrafi sobie z tym sama poradzić?
– Przede wszystkim u specjalistów, np. w ośrodku interwencji kryzysowej. Kobieta nie
powinna się na pewno zamykać w domu, w sobie. Powinna się przełamać do rozmowy,
nie tylko przed rodziną, ale właśnie przed fachowcami. Rozmowa jest bardzo ważna.
Dziękuję za rozmowę

Sałatki na każdą porę

Lekkie sałatki i surówki są niezwykle modne. Wynika to nie tylko z rozwijającej
się mody na zdrowy tryb życia, ale także z niezaprzeczalnych walorów smakowych
i urozmaicenia jakie wnoszą do codziennego menu.
Przepisów na sałatki jest
naprawdę bez liku.
Mięsne, jarskie, egzotyczne, na
słodko , ostro czy słono z
przeróżnymi sosami oraz
wymyślnymi dodatkami jak
ziarna, pędy czy tez grzanki
z powodzeniem występują
w roli pełnowartościowego
posiłku lub stają się dodatkiem do potraw. Każdy, kto
ma fantazje i chęć do komponowania może we własnej
kuchni wyczarowywać coraz
to nowe i bardziej wymyślne sałatki i surówki testując
przy tym przeróżne zestawienia produktów. Takie
testy nie zawsze gwarantują
sałatkowy sukces smakowy,
ale warto próbować chciałby
po to, aby wśród sporządzanych surówek wyłaniać te
najpyszniejsze i wyjątkowe.
Ci, którzy zamiast tworzyć,
wolą po prostu konsumować
mogą skorzystać z bardzo
szerokiej gamy gotowych sałatek oraz surówek. Bardzo
ciekawą propozycją jest sałatka Sałatka warzywna z pieczarkami o smaku łagodnym marki
Łabimex. Jest to kompozycja, na którą składa się świeża papryka i cebula oraz pokrojone w
plasterki pieczarki. Wszystko to doprawione jest aromatycznymi przyprawami i zanurzone
w kwaśno – słodkiej zalewie octowej.
Sałatka doskonale nadaje się jako dodatek do dań obiadowych oraz kolacji na ciepło. Jest
także świetnym urozmaiceniem kanapek. Może stać się nieodłącznym dodatkiem do dań z
grilla. Pasuje do tak wielu dań, że bez względu na porę nie pozostaje nic innego jak tylko
odkręcić wieczko słoiczka , zasiąść do stołu i po prostu rozpocząć ucztę.
Więcej kulinarnych inspiracji na www.labimex.pl

Do wygrania kosz produktów marki Łabimex: wytnij kupon i przyjdż w poniedziałek 26.04.2010 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com,
mieszczącej się przy ul. M. C Skłodowskiej 13/2

ROZMAITOŒCI

WIDZIANE Z DYSTANSU

Cmokanie
wiewiórek
Na początek dwie podsłuchane wydawać z pożytkiem dla tychże i
rozmowy. Obydwie w jeleniogór- optymalizować ponoszone nakłady.
Jak ktoś leczy się tylko w cieplarniaskim środowisku medycznym.
nych warunkach rządowo-sejmoRozmowa pierwsza:
– Słuchaj, Andrzej przyjął dyżury wych, traci kontakt z prawdą życia
w szpitalu (chodzi o Szpital Woje- medycznego.
Prawda, że pieniądz państwowy,
wódzki w Jeleniej Górze)...
– A co, zwariował, czy aż tak to nie mój i łatwiej się go wydaje,
zakończyła się bankrutctwem PRL
potrzebuje kasy?
i mimo upływu przeszło 20 lat i
Rozmowa druga:
– Wasz szpital wykupiła pry- rozmaitych prób zaklinania rzeczywatna spółka ( chodzi o szpital w wistości, model ten nadal obowiązuje. No bo czy marszałek sejmiku
Bukowcu)?
– Ty wiesz ile oni tam inwestują. A wojewódzkiego musi się znać na
atmosfera taka, że za żadne skarby zarządzaniu szpitalnictwem? A – w
świetle panujących ustaw – okazuje
nie chciałabym stamtąd odejść.
się, że powinien.
– Pewnie będą redukowali?
On ma postawić ramowe wyma– Nie, mają rozbudowywać i już
gania placówkom ochrony zdrowia
szukają chętnych do roboty.
Teraz opinia chorego, który trafił i jedynie kontrolować, czy ci, którzy
do szpitala wojewódzkiego (frag- otrzymują licencje na wykonywanie
usług medycznych je wypełniają.
ment rozmowy):
– Weźcie mnie z tego brudu i Musi także mieć uprawnienia do cochamstwa. Nie wytrzymam tu ani fania licencji w wypadku stwierdzenia odstępstw. Broń to jest ogromna,
doby dłużej...
bo w polskim systemie ubezpieczeń
Tyle cmokania wiewiórek.
I tyle o wyższości Świąt Wielkiej zdrowotnych żaden szpital nie przeNocy nad Świętami Bożego Naro- żyje bez kontraktów z NFZ.
Należy zapomnieć o bzdurnym i
dzenia.
I tak, na kotlinskim podwór- demagogicznym twierdzeniu, jakoku można obserwować wyższość by komercjalizacja służby zdrowia
miała podzielić
oplutego liberapacjentów na
lizmu nad soW CZASIE TRUDNYCH
cjalistyczno-ko- WYBORÓW WARTO O TAKICH t ych, którzy
munistycznym RZECZACH ROZMAWIAĆ, A mogą sobie na
solidaryzmem. NIE SŁUCHAĆ WIEWIÓREK, leczenie poKTÓRE UPORCZYWIE
zwolić i tych,
Jeszcze w ubiegłym roku, wi- CMOKAJĄ, ŻE SMOLEŃSK, TO których na to
zytujący Jelenią NIE MÓGŁ BYĆ PRZYPADEK. nie stać. A dziś,
przepraszam,
Górę, były minister zdrowia pan Balicki opluwał jak jest? Ten, który ma, leczy się
koncepcję – jak on to mówił w prywatnie i płaci, a biedniejszy czeka
chórze z PIS-em – prywatyzacji w kolejkach do świadczeń NFZ. Jest
to olbrzymia szara strefa.
zakładów służby zdrowia.
Oczywiście jej beneficjentami są
Oczywiście prywatne przychodnie mogą być takie, jak KCM, ale lekarze i oni bronią unormalnienia
również takie, jak Promed. Wszystko tego rynku. Każda kioskarka jest
zależy od właścicieli i zarządzają- rozliczana według kasy fiskalnej,
cych. Proste zasady konkurencji. a lekarz? – Pan Doktor jest, proszę
Przeżyje ten, kto jest sprawniejszy bardzo, na ryczałcie. A czym jego
i bardziej profesjonalny, ale prze- działalność usługowo-gospodarcza
żyje lub padnie dzięki rachunkowi różni się od tej wykonywanej przez
ekonomicznemu, a nie budżetowej fryzjerkę.
W czasie trudnych wyborów
kroplówce.
Oczywiście prywatyzacja ogra- warto o takich rzeczach rozmawiać,
niczy rządzącym możliwości na- a nie słuchać wiewiórek, które
gradzania dyrektorskimi pensjami uporczywie cmokają, że Smoleńsk,
swoich wyznawców. Wyznawców to nie mógł być przypadek.
trzeba jednak werbować w inny
Paweł Kucharski
sposób, a pieniądze podatników

Niezapomniany koncert w Filharmonii Dolnośląskiej upamiętniający Rok Chopinowski
i będący jednocześnie
wyrazem pamięci dla
zmarłego rok temu
Stefana Strahla dała
w minioną środę Orkiestra Symfoniczna
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Stanisława Moniuszki,
która wraz z solistami
wzbudziła burzę oklasków licznie przybyłych
słuchaczy.

Fot. Konrad Przezdzięk
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W TRZECH KADRACH

„Chopin inaczej” – bo
taki był tytuł tego koncertu – narzucił z repertuar po części związany
z trwającym właśnie Rokiem Chopinowskim. Nowością było zestawienie
dzieł F. Chopina na fortepian solo z ich orkiestrowymi opracowaniami
dokonanymi przez szefa
orkiestry młodzieżowej,
kompozytora i pedagoga
Sławomira Kupczaka. Po
wykonaniu danego dzieła
przez uczniów (soliści na
zdjęciu), rozbrzmiewała
orkiestra pod batutą Sławomira Kupczaka grając
ten sam utwór.
W drugiej, symfonicznej, części wieczoru
szkolna orkiestra wzniosła
się na wyżyny swoich
umiejętności. Dowód:
perfekcyjne wykonanie
„Intermezza” Sławomira
Kupczaka, Cantabile in
h Krzesimira Dębskiego
oraz popularnego tematu
Monty Normana z filmu o
agencie 007 Jamesie Bondzie. Partyturę opracował
uczeń klasy perkusji Wojciech Gąsowski. Dodajmy,
że perkusyjni instrumentaliści ze szkolnego zespołu są w świetnej formie.
Później: burza oklasków!
Szef orkiestry Sławomir
Kupczak stanął ramię w
ramię z muzykami.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEDZIĘK

OKIEM NACZELNEGO

Zło dobrem
zwyciężaj
W nakręconej przez różne siły
sprawcze spirali zła zapomina
się o rzeczach dobrych. Gorzej:
dobrych i pozytywnych zjawisk
nawet się nie zauważa. Pomija się
je milczeniem. Wskazane bywają
pretekstem do kpin. Bo przecież to
takie mało atrakcyjne, nieżyciowe
i potwornie nudne.
Kiedy na łamach internetowej
Jelonki.com napisaliśmy o kierowcy. Nie takim, co z upiornym
grymasem satysfakcji na obliczu
wjeżdża w kałuże rozbryzgując
bagno na odzienie przechodniów.
O takim, który – widząc akwen zaległy w dziurze na jezdni – grzecznie zatrzymał się i pozwolił przejść
mieszkance miasta. Była ona na

tyle zdziwiona w sumie – wydawać
by się mogło – normalnym gestem
szofera, że zadzwoniła do nas, aby
go pochwalić. Ku uwadze i naśladownictwu innych.
Po publikacji takiego newsa
oczywiście spadły na nas cięgi
niedowartościowanych trolli internetowych. Że już jesteśmy jak
„Fakt”, że nie mamy o czym pisać
(choć obok było chyba z 10 tekstów
o czymś zupełnie innym), że to
w sumie taki bzdet! Po co sobie,
a Czytelnikom zwłaszcza głowę
taką bzdurą zawracać. Pojawiły
się też głosy, że takie pozytywne
informacje są potrzebne, bo jakoś
rozbudzają jeszcze wiarę w ludzką
twarz człowieka. Były jednak na

tyle nieliczne, że wręcz niezau- dowanym ze składek społecznych
pręgierzu obok ratusza.
ważalne.
Jednak – i tu biję się w piersi
Podobnie jest z młodzieżą. Sam
niejednokrotnie wpadłem w pu- – niezwykle mało miejsca połapkę tej wspomnianej już spirali, święciłem młodzieży dobrej. Norktóra nakręcała mnie jedynie na malnej, poukładanej, grzecznej,
same młodzieżowe negatywy. Że kulturalnej. Pewnie podświadomie
kapturowcy, młodzi degeneraci, wyszedłem z założenia, że te cechy
zepsuci gimnazjaliści, bandy- są na tyle oczywiste, że pisanie
o nich nie ma
ci w krótkich
sensu. Bo po co
spodenkach,
KIEDY SKUPIAMY SIĘ NA
pisać, że słońhip-hopowcy,
OPISYWANIU ZJAWISK
ce jest okrągłe
przeklinające że
I PRZEJAWÓW ZŁA,
i zachodzi na
szewc się chowa
NA DROBIAZGOWYM
zachodzie? Koń
chłopo-baby i
ANALIZOWANIU AGRESJI,
jaki jest, każdy
inna swołocz,
NA SZCZEGÓŁOWYM
widzi.
która zatruwa
ROZPISYWANIU SIĘ O
Tymczasem,
życie nam, poCZYNACH HANIEBNYCH,
kiedy na dłuższą
rządnym i praTYM BARDZIEJ MY SAMI
wym. Tych słów SPIRALĘ ZŁA NAKRĘCAMY metę skupiamy
się na opisywanie wypieram
się, bo musiałbym zanegować rze- niu zjawisk i przejawów zła, na
czywistość, która niemal każdego drobiazgowym analizowaniu
tygodnia dostarcza argumentów agresji, na szczegółowym rozpisyzwolennikom powrotu do łask waniu się o czynach haniebnych,
dyscypliny i kary chłosty na zbu- tym bardziej my sami tę spiralę

nakręcamy. Oczywiście nie chodzi
tu, aby spuścić kurtynę milczenia
na gówniarzy, którzy – po ucieczce z ośrodka resocjalizacyjnego
– bawili się puszczaniem opony
pod koła pędzących samochodów.
Pewnie podniecała ich myśl, że
zobaczą krwawą jatkę, a perspektywa wysłania na tamten świat
jakiegoś kierowcy była dla nich
tylko fragmentem wirtualnej rzeczywistości, w której tacy osobnicy
żyją. To trzeba piętnować i dążyć
do tego, aby takie ośrodki nie
były przechowalniami przyszłych
bandytów.
Tylko jak to zrobić, kiedy nie
daje się przykładów pozytywnych?
Im jest ich mniej, tym bardziej
drażnią. Tym bardziej stają się
jakimś zupełnie anachronicznym
elementem tej układanki życia
zbudowanej jedynie z morderstw,
gwałtów, pobić, katastrof, tragedii,
pyskówek, przepychanek i innych
przejawów, gdzie zło – jeśli nie

jest siłą sprawczą – to na pewno
maczało swe brudne łapska.
Spójrzmy na to, co dobre, budujące. Zobaczmy w szkołach nie
tylko łysych osłów w kapturach
prymitywnie maszerujących w
za dużych gaciach jakby w nie
– za przeproszeniem – narobili.
Delektujących się jazgotem z komórek. Zauważmy ludzi zdolnych,
mądrych, z sukcesami, pasjami i
radością życia.
Mam wrażenie – i nie tylko
zresztą ja – że wcale nie jest ich
tak mało. Tylko rycząca i zbydlęcona mniejszość stanowi „towar”
atrakcyjniejszy do opisywania. I
podniecający złem, które w niej
drzemie lub już obudziło się ze
wszystkimi tego skutkami. Ignorowani na pewno będą mieli mniej
powodów, aby dymić i pylić. A
może i całkowicie wygaszą wulkan
swoich młodzieńczych buntów.

Konrad Przezdzięk
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Nasza
Sowa
kochana!

Krystian Lupa w Jeleniej Górze. 30 X 2008. Alina
Obidniak – pierwsza od prawej.

Alina Obidniak. 23 kwietnia. Godzina 17. 12. Książnica Karkonoska.
Gdy była nastolatką, lekarze nie wróżyli jej długich
lat żywota. Była poważnie chora, między innymi
na gruźlicę. Jednak wbrew tym diagnozom, drobniutka artystka nazywana
od swojej postury „Przecinkiem”,
wykazała w życiu wiele hartu ducha
i charyzmy, które pomogły jej przejść
przez mur przeciwności. Werwy, energii
i weny twórczej Alinie Obidniak mogą dziś
pozazdrościć panie w sile wieku!
– Jest w Polsce taka kraina wyobraźni, której królowa to Alina
Obidniak – to zdanie długoletnia
dyrektorka Teatru im. Norwida usłyszała w Paryżu od Jeana Pradiera. – I
tak oto we Francji zostałam królową
Karkonoszy – powiedziała w miniony
piątek Cesarzowa Teatrów Ulicznych,
która w Książnicy Karkonoskiej

promowała swoją książkę „Pola
energii – wspomnienia i rozmowy”.
Zdanie o Królowej Karkonoszy
Alina Obidniak usłyszała w kontekście
zaproszenia Teatru im. Norwida do
paryskiego Maison d’Imaginaire
(Domu Wyobraźni), elitarnej placówki
skupiającej w latach 70. XX wieku
najwybitniejszych intelektualistów

Janusz Nagórny i Henryk Szoka – wierni
współpracownicy Aliny Obidniak sprzed lat.

Charyzma to jest to!

W 1984 roku Alina Obidniak oczarowała swoim wykładem o misji sztuki przedstawicieli najsłynniejszych grup teatrów ulicznych, którzy – usłyszawszy słowa dyrektorki – zrezygnowali z bardzo wysokich honorariów (ponad sześć tysięcy dolarów za
występ) i z entuzjazmem zgodzili się przyjechać na Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych do Jeleniej Góry. Wówczas na ulicach naszego miasta i innych ośrodków
w województwie prezentowało się około 40 światowej klasy artystów wędrownych.
Alina Obidniak z nostalgią wspominała niepowtarzalną atmosferę tamtych dni, kiedy
o jeleniogórskim karnawale teatrów ulicznych mówiło się niemal na całym świecie.
W ciepłych słowach mówiła też o współpracowniczce, Irenie Kornackiej, która do dziś
koordynuje wydarzenia związane z MFTU.

Europy i Ameryki. Był to tylko wzruszenia. Tym bardziej, że jej książjeden z wielu przejawów ka sprowadzona do KK rozeszła się
jak świeże bułeczki i wielu chętnych
na zakup musi poczekać, aż pozycja
pojawi się na księgarskich półkach.
Zgromadzeni
obejrzeli film
zrealizowany
przez Henryka
Szokę i
Zbigniewa

dostrzeżenia
sceny jeleniogórskiej w
wielkim świecie. – Założyliśmy
sobie, że będziemy robić teatr
na najwyższym poziomie –
wspomniała Alina Obidniak. I to się
udało.
Wydana przez Instytut Grotowskiego książka to zbiór artykułów
prasowych, fotografii, recenzji wbudowanych we wspomnienia Autorki,
napisane obrazowym językiem, który
przenosi czytelnika w epokę narracji.
Dodatek specjalny to subtelne, często
zmysłowe listy Jerzego Grotowskiego
do Aliny Obidniak. Zaczynają się w
większości od zwrotu: – Moja Sowo
kochana!
– Skąd to się wzięło? – zapytano
Alinę Obidniak podczas spotkania.
– Grotowski powiedział mi: wiesz,
kobiety są z reguły głupie, a ty jesteś taka mądra. Jesteś moją sową!
Odpowiedziałam: – Mogę być
sową, ale ty będziesz puchaczem
– wyjaśniła Alina Obidniak.
Z takich opowieści i anegdot z
przebogatego życia Aliny Obidniak
złożyło się dzisiejsze spotkanie
prowadzone przez Marcina Zawiłę,
dyrektora Książnicy Karkonoskiej,
i Bogdana Kocę, szefa Teatru im.
Norwida. – Te „Pola energii” mają
rzeczywiście magiczną moc, bo
stały się magnesem dla tak wielu
przyjaciół i wielbicieli pani Aliny –
powiedział Marcin Zawiła witając
bardzo licznie zgromadzonych
wielbicieli talentu i charyzmy pani
Aliny. Przybył, między innymi,
jej długoletni współpracownik
Henryk Szoka, jej zastępca w
czasach dyrektorowania teatrem.
Bohaterka popołudnia nie kryła

Będzie Gloria Artis?
Alina Obidniak urodziła się 29 czerwca 1931 roku. Jej ojciec był ludwisarzem (zajmował się
wykonywaniem dzwonów). Matka prowadziła gospodarstwo i opiekowała się rodzeństwem
pani Aliny: starszą siostrą i bratem. Studiowała przez 12 lat w krakowskiej szkole teatralnej,
łódzkiej „filmówce” oraz na stypendium w moskiewskim instytucie kinematografii. Była
dyrektorką Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu (1946 – 1970), a w latach 1973 – 1988
(oraz przez kilka miesięcy roku 2000) prowadziła Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze. Za jej
kadencji patronem placówki stał się Cyprian Kamil Norwid. Wymyśliła i rozpowszechniła
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Zafascynowana ekologią zaangażowała się w
propagowanie ekologicznych idei oraz w działalność kilku organizacji. Lista nagród i wyróżnień
dla Aliny Obidniak jest imponująca. Wśród wielu najwyższych odznaczeń brakuje jednak jednego:
Medalu Gloria Artis nadawanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrekcja
Teatru Norwida i Książnica Karkonoska zamierzają wystąpić o przyznanie Alinie Obidniak tego
zaszczytnego wyróżnienia.

Dygdałowicza,
w którym Alina
Obidniak wspomina swoją
młodość, twórcze niepokoje i
poszukiwania, sukcesy prowadzonego
przez siebie teatru, a także obszernie
opowiada o swojej fascynacji ekologią. Po
tym wstępie Autorka czytała fragmenty
„Pól energii”. Dodała, że książki tej
nie byłoby, gdyby nie Janusz Degler,
bliski współpracownik Aliny Obidniak,
który – widząc ogrom dokumentacji i
archiwów u twórczyni – namówił ją do
umieszczenia tego wszystkiego w jednym
wydawnictwie. Udało się, a okazją był
Rok Grotowskiego, którego postać
patronowała minionym 12 miesiącom.
Czy Alina Obidniak zaistnieje

jeszcze na scenie Teatru Norwida?
– zapytał Bogdana Kocę jeden z
gości spotkania. – Alina Obidniak jest
częścią tego teatru (15 lat była dyrektorką – przyp. red.) – odpowiedział
B. Koca. Dodał też, że nie może na
razie nic konkretnego o przyszłości
powiedzieć, bo najpierw musi o tym
porozmawiać z samą zainteresowaną.

Po spotkaniu do stolika, przy którym
pani Alina podpisywała książki, ustawiła się kolejka fanów realizatorki.
Gratulacjom, kwiatom i życzeniom
nie było końca.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Sposób na Lupę
– Jak to się stało, że udało się Pani sprowadzić do Jeleniej Góry Krystiana Lupę? – zapytano
Alinę Obidniak. – Obserwowałam wiele egzaminów dyplomowych na różnych uczelniach, aby
móc zaangażować do teatru zdolnych i młodych twórców. Trafiłam na dyplomowy spektakl
nieznanego jeszcze Lupy. Podczas sztuki odczułam to, co niezmiernie rzadko się czuje: prawdziwy dreszcz przenikających emocji. Takie drżenie. Tam wszystko było dograne, wypełnione.
Pomyślałam sobie: to jest prawdziwie wielki artysta! Po sztuce do Lupy ustawiła się kolejka
znanych dyrektorów. Myślę sobie: nie mam szans. Zabiorą mi go! Szybko wcisnęłam się
pierwsza i pogratulowałam dyplomancie mówiąc, że jest wielki i teatr w Jeleniej Górze na niego
czeka. Wyjechałam w poczuciu pewności, że Lupa dostanie atrakcyjniejsze oferty. Jakież było
moje zdziwienie, kiedy za kilka dni Lupa zadzwonił do Jeleniej Góry i umówił się na rozmowę.
Zaprzyjaźniliśmy się szybko. Wyznał mi wówczas, że wielcy dyrektorzy też mu gratulowali
„reżyserskiego pazura”. I zachęcali go do przyjazdu do swoich teatrów, gdzie „miałby się jeszcze
czegoś nauczyć”. Krystian Lupa uznał, że najkorzystniejszą propozycję usłyszał od Aliny Obidniak
i na osiem sezonów związał się z Jelenią Górą tu tworząc wybitne widowiska, pokazywane w
Ameryce Południowej oraz w Paryżu, w Maison de Culture Mondiale.

Alina Obidniak – w środku. Obok: Bogdan Koca i
Marcin Zawiła.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zaczną od Tyma
lub Centrum Informacji Turystycznej w Cieplicach lub
na ul. Bankowej 27.
Z kolei w poniedziałek, 3 maja, około
godz. 15 odbędzie
się impreza plenerowa w Parku
Zdrojowym. Od
godz. 15 przewidziano zabawy,
ko n k u r s y d l a
dzieci i młodzieży. Będzie
także piknik dla
mieszk ańc ów,
turystów i kuracjuszy.
Wystąpi m.in. FEDERACJA oraz Michał Rudaś.
To wyjątkowy na pol-

skiej scenie artysta, nominowany
obecnie do FRYDERYKA 2010 w
kategorii NOWA TWARZ FONOGRAFII. W maju 2009 r. wydał swój
pierwszy album „Shuruvath”, jest
to propozycja zarówno dla fanów
melodyjnego popu, klubowego
jazzu oraz muzyki etnicznej w
nowoczesnym brzmieniu. Był laureatem „Szansy na Sukces”, występował w Teatrze Roma, programie
telewizyjnym „Jaka to melodia”
oraz śpiewa w orkiestrze Tomka Szymusia w telewizyjnym
show „Taniec z Gwiazdami” oraz
współpracuje jako wokalista z
Orkiestrą Adama Sztaby.

Tańcowała igła z nitką

Z „Jelonką” na „Dobrze”

Fot. Gabi

Odbywają się w środy po południu.
Prowadzi je Agnieszka Chmielowska.
Jest ona konstruktorem odzieżowym. Ukończyła szkołę odzieżową i
wiele specjalistycznych kursów. Jest
osobą ciepłą, sympatyczną i bardzo
otwartą. Najbardziej lubi pracować
na materiałach naturalnych. Zastanawia się nad wprowadzeniem do
siatki zajęć pracy na filcu, z którego

(Gabi)
FOT. ORGANIZATOR

Po jednym podwójnym zaproszeniu na spektakle zatytułowane
można zrobić bardzo dużo różnych porad dotyczących rodzajów tkanin, „Dobrze” w dniach 28 i 30 kwietnia
wzorów. Pod koniec cyklu zajęć adeptki w godz. 19 proponuje naszym Czytelciekawych ozdób.
Obecnie w zajęciach w Muflonie krawiectwa powinny potrafić uszyć na nikom Teatr im. Norwida.
uczestniczy kilka osób. Rozpiętość siebie spódnicę, bluzkę podstawową i
wiekowa jest duża od kilkunastu do sukienkę.
Warunkiem uzyskania zaproszeZajęcia będą cykliczne nia jest podanie w kasie teatru hakilkudziesięciu. Na zajęciach
i od przyszłego roku sła „Jelonka”. W „pomarańczowym
uczestniczki
i są na propozycje. najprawdopodobniej, domu” z ogrodem mieszka sobie
poza nauczeOrganizatorzy otwarc
Państwo na jeśli będą chętni, będzie optymistycznie patrzący w przyniem się skraszczegółów znajdą
ownia więcej godzin. Agniesz- szłość samotny emeryt kolejarz,
cania spodni itp. Więcej
nu w dziale: pr ac
ka Chmielowska plamają nauczyć stronie Muf lo
ia,
y te zajęc które nuje także krótkie, Dziadek (Kazimierz Krzaczkowsię szyć nastoją krawiecka. Polecam
ski). W swym wyimaginowanym
.
ne
cz
te
ży
po
kilkudniowe kursy. świecie stara się odnaleźć tę jedną
miarę. Panie uczą niewątpliwie są przyjemne i
Planowane są także jedyną. Wdowca odwiedza córka
się na własnych
zajęcia i kursy wakacyjne. Odbywać (Magdalena Kępińska), a następnie
maszynach, nie
jest to jednak wymóg. ODK dysponuje się one będą w ODK Muflon. Na pewno sąsiad - mechanik samochodowy
maszynami do szycia. Uczą się projek- będą to zajęcia twórcze i pomogą zdobyć pan Stanisław (Jarosław Góral)
towania ubioru w oparciu o analizę nowe umiejętności między innymi z i wreszcie wnuczek Robuś (Igor
sylwetki, konstruowania szablonów, krawiectwa, tworzenia dodatków.
Kowalik). Każde z nich przychodzi
krojenia oraz szycia ubioru. Poza tym
(Gabi) głównie, aby wyżalić się i opowieprowadząca udziela praktycznych

“Stacja Raj” Janusza Radka
W Filharmonii Dolnośląskiej piątkowy wieczór
należał do Janusza Radka,
który wykonał program
autorski pt. „Koncert na
głos i ręce”.
Towarzyszył mu jedynie Paweł Piątek grający
na fortepianie. Niewielkie
oświetlenie jeszcze bardziej potęgowało intymną
atmosferę. Można było wyczuć, tak cenną, bliskość
między artystą a widzem.
Zaprezentował on swoje
największe hity. Nie zabrakło niezwykłych interpretacji piosenek z piwnicy
Pod Baranami i własnych
kompozycji. Brawurowo
wykonał takie utwory jak:
Halina, Stacja Raj, Groszki
i Róże, Sur le pont d’Avignon.
Koncert był pełen nastroju i różnorodności. Janusz
Radek okazał się równie
dobrym aktorem, który
zobrazował zebranym
swoje utwory. Należy tu
wspomnieć o świetnych
wokalizach piosenkarza.
Słuchacze byli zachwyceni.

(Gabi)

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Śpiewem najmłodszych

XII Festiwal Piosenki Dziecięcej
„Ósemka” dla dzieci ze szkół podstawowych, uczestnicy (soliści)
będą oceniani w trzech kategoriach
wiekowych – godz. 9.00 w sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30.

Rozbawi Daniec

Recital znanego kabareciarza
Marcina Dańca odbędzie się w nadchodzący wtorek o godz. 20.00 w
Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida. Bilety w cenie 50 zł, 40 zł i 30 zł
do nabycia w kasie teatru lub pod nr
tel. 697 56 58).
Ekoprezentacje najmłodszych
VIII Ekologiczne Prezentacje Twórczości Dziecięcej zaczynają się w na o
godz. 10.00 w sali widowiskowej przy
ul. Bankowej 28/30. Organizatorem
jest Miejskie Przedszkole Nr 19 im.
Kubusia Puchatka oraz Jeleniogórskie Centrum Kultury.

córka, która marzy o dużo młodszym partnerze życiowym, sąsiad
„złota rączka od serca” z problemami
dzieć o problemach spodziewając małżeńskimi i beztroski wnuczek
się dobrej rady.
na wyrost rozmyślający o studiach
Gdy jednak Dziadek stawia wszyst- filmowych, zaczynają uważnie go
ko na jedną kartę i chce wyjechać słuchać.
do Ameryki, zarówno rozwiedziona
(tejo)
Fot. Tejo

Czy oferta Osiedlowych Domów Kultury oscyluje wokół
tańca, zajęć plastycznych i
nauki gry na instrumentach?
Nie wszędzie. Miejski Dom
Kultury Muflon proponuje
mieszkańcom Sobieszowa i
wszystkim chętnym zajęcia
krawieckie.

Areną występu Kabaretu CIACH i
Stanisława Tyma będzie Sala Błękitna w Pałacu Schaffgotschów (Politechnika Wrocławska). Bilety w cenie
30 zł można kupić do 25 kwietnia w
przedsprzedaży w Przystani Twórczej
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Performance dwa w Galerii BWA

Po jednym podwójnym zaproszeniu
na spektakle zatytułowane „Dobrze”
w dniach 28 i 30
kwietnia w godz. 19
proponuje naszym
Czytelnikom Teatr
im. Norwida.

„Jelonka”. W
„pomarańczowym domu”
z ogrodem
mieszka sobie
opt ymist ycznie patrzący w
przyszłość samotny emer yt
ko l e j a r z , D z i a dek (Kazimierz
Warunkiem uzyskania Krzaczkowski). W
zaproszenia jest podanie swym wyimaginow k asie t eatr u hasła

wanym świecie stara się
odnaleźć tę jedną jedyną.
Wdowca odwiedza córka
(Magdalena Kępińska),
a następnie sąsiad - mechanik samochodowy
pan Stanisław (Jarosław Góral) i wreszcie
wnuczek Robuś (Igor
Kowalik). K ażde z
nich przychodzi
głównie, aby wyżalić się i opowiedzieć

o problemach spodziewając się
dobrej rady.
Gdy jednak Dziadek stawia
wszystko na jedną kartę i chce
wyjechać do Ameryki, zarówno
rozwiedziona córka, która marzy
o dużo młodszym partnerze życiowym, sąsiad „złota rączka od
serca” z problemami małżeńskimi
i beztroski wnuczek na wyrost rozmyślający o studiach filmowych,
zaczynają uważnie go słuchać.

(tejo)

MARCIN WYROSTEK ZAGRA W JELENIEJ GÓRZE
Zgodnie z daną zimą obietnicą
jeleniogórski akordeonista, który
zdobył rozgłos dzięki zwycięstwu
w popularnym teleturnieju „Mam
talent!”, wystąpi w Teatrze im. Norwida. Koncert odbędzie się 24 maja
w Teatrze im. C. K. Norwida. Będzie
to impreza biletowana. Repertuar
jeszcze nie jest znany. Wiadomo, że
będzie to koncert specjalnie dedykowany dla jeleniogórzan. Podczas imprezy odbędzie się także wręczenie
platynowych krążków związanych
z sukcesem płyty „La magia del tango”, którą Marcin Wyrostek nagrał
z zespołem Tango Corazón Quintet.
Tenże zespół wystąpi wraz z artystą.
Należy się spodziewać repertuaru z
płyty, ale z pewnością nie zabraknie
niespodzianek.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Dziś zaczyna się tradycyjna Wiosna Cieplicka. Na
początek coś śmiesznego:
gwiazdy kabaretu ze Stanisławem Tymem na czele

26 kwietnia 2010 r.
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Ta fuzja ich dobije
Pacjent Konrad Amelian z pielęgniarką oddziałową
są przeciwni połączeniu szpitali.

naprawdę to nie o to chodzi.
Zdajemy sobie sprawę, że
trzeba się rozwijać, coś robić,
zmieniać. Obawiamy się, że
odebranie nam kontraktu pulmonologicznego spowoduje,
że będziemy przynosić straty
jako zakład i rzeczywiście zostaniemy zlikwidowani. Wtedy
nie będzie mowy o zachowaniu
miejsc pracy – mówi szefowa
NSZZ „Solidarność”, Monika
Poczykowska – Związki zawodowe nie działają w oderwaniu od
dyrekcji szpitala. Naszym celem
jest uzyskanie pełnej informacji na
temat losów placówki – dodaje.

chorób płuc i jednocześnie anestezjolog, Maria Lewandowska – Holewik.
Obecnie jest także zastępcą ordynatora. Wyszkoliła wielu młodych
lekarzy.
– Bardzo dobra atmosfera, a
przede wszystkim bardzo dobry
personel. Mimo iż muszę pokonać
czterysta kilometrów, żeby tutaj
przyjechać, przyjeżdżam dwa razy
do roku, bo bardzo mi się tutaj
podoba. W ogóle nie można narzekać. Chciałabym, żeby ten szpital

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

przetrwał jak najdłużej, bo
chcemy z niego korzystać
– mówi Jadwiga Kostrubiec
z Piły, podobne zdanie na
temat szpitala mają jej koleżanki z sali: Henryka Dudek
i Danuta Ponitka z Bolkowa
oraz Katarzyna Jaworska
z Kowar.

Anna Pisulska
FOT. ANIA

Zmiany są bez sensu
Pacjenci cenią sobie „Wysoką Łąkę” ze względu
na to, że podczas pobytu w szpitalu poprawie
zdrowia ulega zarówno ich ciało, jak i duch.
Psychika w leczeniu ma bowiem ogromne
znaczenie. Wielu z nich podkreśla, że to nie tylko
lekarze i pielęgniarki, ale przede wszystkim
ludzie, znający swoich pacjentów.
Poza tym mówi się także o tym, że coraz
więcej osób choruje na gruźlicę. Do szpitala w
Kowarach trafiają pacjenci, wymagający natychmiastowej pomocy. To często ludzie biedni, nie
mogący liczyć na pomoc z zewnątrz. Gruźlica
atakuje także ludzi młodych, dlatego też tak
wielu pacjentów i mieszkańców regionu chce,
żeby Szpital „Wysoka Łąka” funkcjonował tak,
jak do tej pory.

Pracownicy Szpitala „Wysoka Łąka” w Kowarach nie chcą połączenia ze Szpitalem Wojewódzkim w
Jeleniej Górze. Obecnie zbierają podpisy pod deklaracją,
Pacjenci popierają
która ma przypieczętować protest.
Decyzję o połączeniu placówek
podjął zarząd województwa dolnośląskiego. Opracowany został program
pulmonologiczny, według którego
w Kowarach zostanie jeden oddział
gruźliczy, a także pulmonologiczny i rehabilitacyjny. Jak tłumaczy
Jerzy Łużniak, zastępca marszałka
województwa dolnośląskiego ma
to wpłynąć na korzyść „Wysokiej
Łąki”. Wyjaśnia bowiem, że szpital
nie spełnia warunków, jakie przed
placówkami medycznymi stawia
Unia Europejska. Do 2012 roku
kwestia ta musi być uregulowana, a
w przypadku kowarskiego szpitala
wymagałaby bardzo kosztownych
inwestycji, których nikt nie jest

w stanie sfinansować. Zapewnia
jednocześnie, że pracownicy nie
stracą pracy.
Takie argumenty nie przekonują
jednak samych zainteresowanych.
Pracownicy obawiają się bowiem, że
połączenie w rezultacie zakończy się
zamknięciem ich placówki. Obecnie
w szpitalu pracuje ponad dwieście
osób i jest to największy pracodawca
w mieście. Tłumaczą ponadto, że ich
placówka nie jest zadłużona w porównaniu do szpitala wojewódzkiego
w stolicy Karkonoszy, a niezbędne
inwestycje trzeba przeprowadzić
w obu.
– Protestujemy przeciwko takiemu
sposobowi restrukturyzacji. Tak

Pod topór dla bezpieczeństwa
W Kowarach-Wojkowie trwa
wycinka drzew, jakie rosły
przy drodze powiatowej. Poprzedza remont nawierzchni, na który starostwo pozyskało dofinansowanie z
tzw. „schetynów- ki”.
Wycinka nie spodobała się mieszkańcom.
Obawiali się, że nie
ma na nią stosownego pozwolenia. Okazało się jednak, że
wydała je gmina po
porozumieniu z Rudawskim Parkiem
Krajobrazowym,
który na tym tere-

Połowa kosztów remontu drogi w Wojkowie
zostanie sfinansowana ze „schetynówki”,
natomiast dwadzieścia pięć procent, czyli
około dwustu pięćdziesięciu tysięcy wyda
na ten cel gmina kowary, a pozostałą kwotę
powiat jeleniogórski.

nie opiniuje tego typu decyzje.
Burmistrz Kowar, Mirosław Górecki dodał, że są to drzewa stare,
w wielu przypadkach zniszczone.
Przy drodze w Wojkowie rosły m.in.
dęby, buki, orzechy i inne gatunki.
Zostały wycięte również dlatego,
że z powodu bliskości z ulicą korzenie uszkadzały

Przeciwnicy połączenia to także
wiele osób z powiatu jeleniogórskiego, a nawet wielu innych miejscowości. Nie policzono jeszcze wszystkich
głosów, jakie złożyły oponenci, ale
szacuje się, że pod deklaracją jest
już około dwóch tysięcy podpisów.
Stanowiska pracowników Szpitala
„Wysoka Łąka” bronią nawet niektórzy mieszkańcy Wałbrzycha,
a przede wszystkim kowarzanie i
pacjenci. To właśnie ci ostatni mogą
stracić na połączeniu placówek. W
„Wysokiej Łące” panuje bowiem
rodzinna atmosfera, a pacjenci nie
są traktowani przedmiotowo. Jest to
szpital z tradycjami, a pracownicy
oddają serce temu, co robią. To tutaj
już pięćdziesiąt lat pracuje specjalista

Rozwiązali stare,
powołali nowe
W Kowarach powołano nowe
Koło Platformy Obywatelskiej,
na jego czele stanęła znana ze
społecznej działalności Irena
Wałasiewicz. Jej zastępcą jest
Aneta Jenny, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa Koła
Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski w Kowarach. W mieście
nad Jedlicą od kilku lat działało
Koło Platformy Obywatelskiej.
Zostało jednak rozwiązane, ponieważ w terminie nie wybrano nowego przewodniczącego.
Część jego członków działa w
nowoutworzonym kole.

(Ania)
Stare leki do kosza
nawierzchnię, a poza
tym drzewa zagrażały bezpieczeństwu kierowców.

(Ania)
FOT. ANIA

Trwają rozmowy dotyczące
zakupu specjalnych pojemników, do któr ych jeleniogórzanie mogliby wyrzucać
przeterminowane leki. Takie
skrzynki od dłuższego czasu
funkcjonują w innych miastach. W tym roku kilka sztuk
stanie przy aptekach w stolicy
Karkonoszy. Jeszcze nie wiadomo, które będą to placówki.
Trzeba także znaleźć firmę,
która będzie te leki odbierała.
– Na realizację całego pomysłu
potrzebne są pieniądze – mówi
Jerzy Lenard, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Koszt
takiego pojemnika jest uzależniony od rodzaju zabezpieczeń
i wynosi od kilkuset do kilku
tysięcy złotych.

(Angela)

- Tu panuje rodzinna atmosfera. Zmiany są nam
niepotrzebne – mówią zarówno pacjenci jak i
personel medyczny.

Bandyci za kratkami
13 kwietnia wieczorem dwóch
zamaskowanych w kominiarkach mężczyzn wykorzystując
moment, kiedy nie było nikogo w sklepie Żabka przy ulicy
Sudeckiej, weszło do środka i
przedmiotem przypominającym broń zastraszyło kasjerkę żądając wypłacenia z kasy
pieniędzy. Sprzedawczyni
wydała złodziejom cały utarg.
Sprawcy chwilę później uciekli kradnąc kilkaset złotych.
Trzy dni później o podobnej porze
napadają na kolejny z punktów, tym
razem stację paliw przy ulicy Zgorzeleckiej. W podobny sposób, dodatkowo
używając gazu łzawiącego ukradli kilka
tysięcy złotych i uciekli.
Policjantom w działaniach pomógł
pies tropiący, który doprowadził ich do
samochodu, którym przemieszczali

Przedmiot przypominający broń, którym posługiwali się sprawcy, został zakwalifikowany
jako niebezpieczne narzędzie. Bandytom grozi kara pozbawienia wolności
nie krótszy od trzech lat do lat 15.
Sprawcy zostali już tymczasowo
aresztowali na trzy miesiące.
Sklep „Żabka”, na który napadli złoczyńcy, był okradany co najmniej trzy
razy. Sprawcy napadów rabunkowych
byli zatrzymywani przez policję i trafiali do
więzienia.
się złodzieje. Auto zostało porzucowne w pobliżu miejsca napadu.
Do poszukiwania i ujęcie sprawców
włączyli się zarówno prewencji, ruchu
drogowego, jak i policjanci wydziału
kryminalnego.

podinsp. Edyta
Bagrowska
Rozpoczęły się analizy miejsc przestępstw i typowania sprawców. Okazało się, że złodziei nie było dwóch,
ale trzech. Dwóch z nich udało się
policji zatrzymać następnego dnia po
ostatnim napadzie.
– Zatrzymaliśmy dwóch
mężczyzn z Jeleniej Góry w
wieku Dominik R. w wieku
21 lat i Przemysława W. lat
27. Jedne z nich był karany
za rozbój. Dwa dni później
zatrzymaliśmy trzeciego
współsprawcę tych przestępstw, 21 – letniego jeleniogórzanina, który był kierowcą samochodu, którym
przestępcy uciekali z miejsc
zdarzenia – mówi Edyta
Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w
Jeleniej Górze.

(Angela)
FOT. POLICJA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Jak wynika z wstępnych ustaleń Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, około 30 procent
podatników nie złożyło jeszcze
rocznych zeznań PIT. Ostateczny termin upływa w piątek (30
kwietnia). Statystycznie tych,
którzy czekają ze złożeniem
PIT – ów do ostatniego dnia jest
porównywalnie tyle samo co w
latach poprzednich. Można się
więc spodziewać, że podobnie
długie będą kolejki do punktów
przyjmujących roczne zeznania.
Od 26 kwietnia Urząd Skarbowy
przy ul. Wolności wydłuża godziny pracy do godziny 18.00.
Uruchomiony zostanie też punkt
przyjmowania rocznych zeznań
podatkowych w Książnicy Karkonoskiej, gdzie PIT – y można składać w godzinach 9.00 – 14.45..
Spóźnialscy muszą się liczyć z
wysokimi karami finansowymi.

(Angela)

Dzwon na krzyżówce

Fot. Ania

PIT-y: ostatni dzwonek

czego uderzył w niego, jadący w stronę Karpacza seat. W wyniku zderzenia
seat odbił się i uderzył w stojącego
naprzeciwko busa marki Volkswagen. Kierowcę seata profilaktycznie
przewieziono do szpitala.

(Ania)

Trzy samochody
zderzyły się w miniony czwartek po
godzinie 7:00 na
jednym ze skrzyżowań na trasie Jelenia Góra – Karpacz.
Zdrowiu uczestników
kolizji nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierujący samochodem
marki Renault jechał od strony miejscowości Ściegny . Na skrzyżowaniu
nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku

To kolejny wypadek na skrzyżowaniu uważanym za jedno z najgroźniejszych miejsc na
drogach regionu jeleniogórskiego.
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Nadzwyczajnie i na temat
W miniony wtorek w Urzędzie
Miasta Szklarska Poręba odbyła się sesja nadzwyczajna,
która trwała niespełna pół
godziny. Spotkanie radnych
i rządzących było potrzebne,
aby dokonać, między innymi,
przesunięć budżetowych.

unijne zostaną wypłacone, gmina
odbierze sobie wydane wcześniej
pieniądze. Podobnych zmian w budżecie wymagały wcześniej spłacone
kredyty, np. zaciągnięte na remont
ulicy 11-go Listopada.
Radni przyjęli też dwa projekty ważnych uchwał. Dzięki tym decyzjom
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
nadal może pozyskiwać środki unijJakiś czas temu w mieście pod ne i w ten sposób realizować dalsze
Szrenicą pojawił się nowy samochód projekty.
pożarniczy, którego zakup miał być
(Karolina)
refinansowany ze środków unijnych.
Okazało się, że pieniądze na
ten cel zostaną wypłacone
dopiero w przyszłym roku. W
takim przypadku burmistrz i
radni musieli znaleźć potrzebną kwotę w budżecie miasta.
– Dokonaliśmy przesunięć
budżetowych w celu uwolnienia środków unijnych –
powiedział przewodniczący
Grzegorz Sokoliński. W przyszłym roku, kiedy fundusze

Nie dla Lema kropidło

Na Cieplickiej w latarnię
W miniony wtorek kierowca opla astry
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną latarnię. Poza uszkodzeniami samochodu, nic poważnego
się nie stało.
Do zdarzenia doszło przed godziną 17.00 przy
ulicy Cieplickiej. Jeleniogórzanin z nieustalonych
przyczyn stracił panowanie nad kierownicą,
następnie zjechał na pobocze i uderzył w latarnię
wyginając ją. Na miejsce przyjechała policja i
straż pożarna. Kierowcy na szczęście nic się nie
stało. Gorzej wyglądał samochód, którego przód siłą
uderzenia został zniszczony. Kierującego ukarano
mandatem karnym.

(Angela)
FOT. MATEUSZ WIERZEJSKI

niekoniecznie muszą odgrywać ważną nie krytykował Kościoła a nawet współrolę w jego twórczości i u Stanisława pracował z prasą katolicką publikując
Lema wątki teologiczne mają charak- w „Tygodniku Powszechnym” .
ter marginalny. Wiemy też, że osobiście
Anna Pisulska

POD ŚNIEŻKĄ BEZ WYBOJÓW
Do sierpnia ma zostać wyremontowana ulica Kowarska w Karpaczu. To dobra
informacja dla mieszkańców, którzy narzekają na
brak chodników i zły stan
nawierzchni jezdni w tym
rejonie miasta.

nawierzchni oraz oświetlenia.
Mówi się również o budowie kładki
obok mostu, ale nie wiadomo, czy
wystarczy na to pieniędzy.
Przy ulicy Kowarskiej, Skłodowskiej-Curie, Narutowicza, Wilczej
oraz Sarniej wykonano także
kanalizację deszczową. Dzięki niej
woda nie popłynie, jak to bywało
do tej pory podczas większych opaRemonty przeprowadzane są na dów drogami, ale będzie zbierana i
wielu innych ulicach miasta m.in. wpłynie do strumieni.
Piastowskiej, Sadowej, Wilczej,
(Ania)
Sarniej, Narutowicza i innych. Na
FOT.
ANIA
Kowarskiej zostanie wybudowany
chodnik, po prawej stronie, jadąc
w stronę Kowar.
Planowana jest
t akże wymiana

Po remontach ma
się zwiększyć tzw.
tonaż dróg, ulice
będą więc przystosowane do dużego
natężenia ruchu .

Dyrektorka szkoły będzie się ponownie
starała o poświęcenie sztandarów. Zależy
jej także na uzyskaniu odpowiedzi, czy
odmowa tego rytuału jest jedynie odzwierciedleniem stanowiska proboszcza, czy
całego Kościoła katolickiego.

Opona
na nudę

tak spędzali czas po ucieczce z placówki resocjalizacyjnej w Szklarskiej Porębie. Złapała ich policja.
Przyznali się do czynu tłumacząc,
że w ten sposób zabijali nudę.
Mogli zabić kogoś. Odpowiedzą
Pięciu młodych ludzi puszczało przed sądem: młodsi rodzinnym,
na jezdnię w kierunku jadących a 18-latek – karnym.
(tejo)
samochodów oponę, co mogło doprowadzić do wypadku czy kolizji.
Sprawcy w wieku od 16 do 18 lat

REKLAMA

Ksiądz ostatnio nie zgodził się nawet
na udział pocztu sztandarowego we
mszy w intencji ofiar tragedii pod
Smoleńskiem. W końcu udało się
przekonać kurię w Legnicy. Duchowny
na ten temat wypowiedział się podczas
homilii. Stwierdził, że zgodził się na
wejście pocztów sztandarowych zespołu im. Stanisława Lema, bo ślubował
posłuszeństwo swoim zwierzchnikom.
Natomiast kwestię poświęcenia sztandarów biskup pozostawił jemu, dlatego
też podtrzymuje swoje stanowisko i
tego nie uczyni.
–Dyskusja na temat obecności
sztandarów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w
Kowarach w czasie liturgii mszy świętej
wynika z braku akceptacji osoby patro-

na tych szkół przez proboszcza parafii w mszy świętej 18 kwietnia 2010 r. –
Najświętszej Marii Panny w naszym mówi Grażyna Krakowiak.
Twórczość Stanisława Lema znana
mieście, który uważa, że w osobie
Stanisława Lema wybraliśmy wartości, jest na całym świecie. Jego dorobek i wkład do literatury jest tak
których nie da się pogoogromny, że nikogo nie dziwi fakt,
iż kowarskie szkoły (gimnazjum i
liceum) wybrały go jako swojego
patrona. Z drugiej jednak strony
Stanisław Lem był zdeklarowanym ateistą, dlatego też część
wiernych uważa, że opory dotyczące poświęcenia sztandaru
są słuszne.
Dyrekcja szkoły podkreśla jednak, że sztandar poświęca się
jako symbol społeczności szkolnej, a nie ze względu na osobę
patrona. Poświęcenie sztandaru
dla uczniów, jak i nauczycieli
ma więc znaczenie ważnego
symbolu.
– Gdybyśmy wybierając
patrona szkoły kierowali się przede
dzić z aksjologicz- wszystkim jego przekonaniami relinym porządkiem obowiązującym w gijnymi, musielibyśmy zignorować
Kościele. W konsekwencji tego otrzy- dorobek literacki Lema i nie zauważyć
małam informację, iż nasze poczty jego roli w kulturze – mówi Grażyna
sztandarowe nie mogą uczestniczyć Krakowiak. – Poglądy religijne autora

Fot. Archiwum FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

Ponieważ Stanisław Lem,
patron kowarskiego zespołu
szkół był zdeklarowanym
ateistą, miejscowy proboszcz
nie chce poświęcić sztandaru
placówki oświaty, która nosi
imię tego światowej sławy
literata.

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA TYGODNIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sztuka to też lekarstwo

Autorka podczas spotkania w Czekoladziarni.
Zawiły i Jerzego Pokoja.
– W tej książce nie ma nic, co
nie byłoby sprawdzone – mówi
Koryna Opala–Wnuk, autorka
pozycji „Sztuka, która pomaga
dzieciom”. Zaznacza jednocześnie, że nie jest to książka
tylko o najmłodszych. Może
pomóc każdemu, kto chciałby
uciec od schematów i móc w
pełni poznać samego siebie.
Korynę Opalę-Wnuk, teatrologa,
arteterapeutę, specjalistkę komunikacji
niewerbalnej, wspierającą rodziny z
niepełnosprawnymi dziećmi, a także
znawczynię wielu innych metod pomo-

cy psychologicznej, zna wielu jeleniogórzan. Ale nie tylko. Związana obecnie z
Jeleniogórskim Centrum Kultury a także
z wieloma placówkami oświaty specjalistka pracowała terapeutycznie także w
Stanach Zjednoczonych, Singapurze, we
Włoszech i w Niemczech.
– Zajmuję się tą problematyką od 20
lat. Wcześniej nie dokumentowałam
swojej pracy. Dopiero od dwóch, trzech
lat zajmuje się tym jedna z moich
koleżanek. Poza tym podczas różnych
warsztatów korzystałam ze skryptów.
Pytano mnie, gdzie są dostępne. Nigdzie
ich nie było – tak Koryna Opala-Wnuk,
która w miniony czwartek promowała
swoją książkę w Galerii Czekoladowej,

KPN na światowym poziomie
W Szklarskiej Porębie zakończyła się III Międzynarodowa
Konferencja z okazji Światowego Dnia Ziemi pt. „Rola parków
narodowych w kształtowaniu postaw społecznych”.
Do Karkonoskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej KPN przybyli przedstawiciele polskiego, czeskiego, słowackiego oraz amerykańskiego parku
narodowego. Gościem specjalnym był
Konsul Generalny USA, Allen Greenberg.
Głównym celem konferencji stanowiła
wymiana praktycznych doświadczeń
oraz szukanie wspólnych rozwiązań
z zakresu udostępniania obszarów
chronionych turystom i osobom niepełnosprawnym.

Pomysł organizacji tego przedsięwzięcia zrodził się w czasie wzajemnych
wizyt polskich strażników parków
narodowych w Stanach Zjednoczonych
i amerykańskich w Polsce. Inauguracja
konferencji odbyła się w Michałowicach
u właścicieli „Teatru Naszego”.
Jednym z głównych celów międzynarodowego spotkania było pozyskanie
społecznego poparcia dla idei ochrony
przyrody i udostępniania obszarów
chronionych. Była to próba zorientowania się czy zasady obowiązujące
w parkach budzą kontrowersje, czy
może są akceptowane przez opinię
społeczną.

(Karolina)
FOT. M. MARTINI

tłumaczyła kulisy powstania dzieła. Specjalistkę zaprosił na spotkanie
autorskie Dariusz Goetze, właściciel
lokalu. Wydarzenie cieszyło się sporym
zainteresowaniem.
Autorka podkreśla, że pozycja wychodzi naprzeciw wyzwaniom czasu. To
właśnie teraz współczesność, pogoń i
wiele problemów związanych z kryzysem społecznym i rodzinnym powoduje znacznie większą ilość zaburzeń
emocjonalnych u dzieci. – To nie jest
tak, że takie problemy były wcześniej,
tylko się ich nie widziało. Wiele z nich
to zjawiska zupełnie nowe – powiedziała Koryna Opala-Wnuk.
Jej zdaniem arteterapia, czyli
terapia sztuką, nie jest jedynym sposobem na wyprowadzenie dzieci (i
starszych) na drogę normalności, ale
pomaga wychodzić z wielu kryzysów.
Do ich zaistnienia przyczynia się także
system oświaty, wielokrotnie zupełnie
sprzeczny z możliwościami percepcji
dzieci i zdolnościami ich pojmowania. –
Powinniśmy poznać anatomię dziecka.
To da się zrobić, jednak żadna uczelnia
pedagogiczna nie uczy tego – podkreśliła

Kroki
do współpracy
Zarządzający parkami chcieliby wybrać taką
formę udostępniania, aby z jednej strony
zaspokoić oczekiwania turystów i lokalnej
społeczności, ale z drugiej strony nie doprowadzić do uszczuplenia obecnych zasobów.
Strażnicy parków myślą też o następnych
pokoleniach, którym chcą pozostawić obszary
chronione w stosunkowo dobrym stanie. Udostępnianie parków dotyczy głównie turystyki,
dlatego do wspólnej dyskusji zaproszono także
przedstawicieli samorządów, organizacji turystycznych i ekologicznych. Przewodniczący
rady miejskiej Szklarskiej Poręby, Grzegorz
Sokoliński przytoczył konkretne przykłady
z Czech i Słowacji, gdzie włodarze parków
polecają turystom miejsca noclegowe czy
punkty gastronomiczne.
Takiej współpracy brakuje jeszcze w mieście
pod Szrenicą, ale stosunki władz miasta z
dyrektorem KPN-u znacznie się polepszyły.
Prezentowano konkretne rozwiązania z Polski,
Czech, Słowacji i Stanów Zjednoczonych.
Czy zostaną one wdrożone u nas? Pokaże
przyszłość.

Nagrodzeni za wizję Rumcajsa
Przy okazji sobotniej premiery musicalu „Przygody Rozbójnika
Rumcajsa” w Teatrze im. Norwida ogłoszono wyniki konkursu.
Zadaniem uczestników było przedstawienie plastycznej wizji
dobrego zbója na deskach miejscowego teatru.
Prace oceniała komisja, w której skład
weszli: Jowita Bednarek (przewodnicząca) oraz Irena Kornacka, Jan
Polívka, Igor
Kowa-

O premierze
Rumcajsa
przeczytasz na
stronie 6.

wa Krzyżaka, Kamila Bartusia
i Patryka Łuczka z Gimnazjum
im. W. Rutkiewicz w Janowicach
Wielkich.
Wyróżnienia przyznano Agacie
lik i Izabela Datkun. Główne na- Pilarskiej z „zerówki” w Miejgrody zdobyli w kategorii
skim Przedprzedszkolaków młodzi
szkolu nr 10
Nag
rodzone prace będzie można obe
twórcy z Przedszkola nr
j- w J e l e n i e j
2 w Piechowicach: Ola rzeć 1 czerwca na okolicznościowej
Górze, Ewie
Górska, Dawid Miller wystawie w Teatrze im.
D
rozdowNor wida.
i Martyna Wysocka. Nagrody to bez
skiej z klasy
pła
tne
wej
ście caWśród uczniów łej
klasy na najnowsze widowisko V Szkoły Podpodst awówek
stawowej nr 2
n a j b a r d z i e j „Pr zygody rozbójnika Rumcajsa” w Jeleniej Gów y g r a ł w reż. Kazimierza Mazura z Igorem rze oraz całej
Szymon Kowalikiem w roli głównej.
klasie trzeciej
Szczojanowickiego
d r a k
Gimnazjum im.
z pier wszej klasy Wandy Rutkiewicz. Grand
Niepublicznej Szko- Prix trafiło do Ani Mukalled z klasy
ły Podstawowej w V a jeleniogórskiej dwójki.
Karpaczu. W kategorii
(tejo)
gimnazjów laury zdobyła praca
FOT.
TEJO
Macieja Adamsa, Przemysła-

ki. Szkoła zapomina o tym, jak ważne zafascynowane kolorem czarnym, i to,
jest nauczanie przez doświadczenie, a że nim rysuje, nie jest niczym nienornie zamykanie ucznia w ławce z tymi malnym – powiedziała. Zaznaczyła też,
samymi podręcznikami. – To nie jest że zdarzały jej się pomyłki w diagnozie,
nowość, mówili już o tym filozofowie ale też udało się wiele razy pomóc. W
w XVIII wieku – dodała. – Dziecko ten sposób wsparła policję w sprawach
rodzi się z wyobraźnią, a o molestowanie seksualne.
Wiele ciepłych słów Koryna Opalapotem idzie do szkoły.
Koryna Opala-Wnuk Wnuk powiedziała pod adresem dzieci
podzieliła się także swoimi niepełnosprawnych, dzięki którym na
spostrzeżeniami z zakresu poważnie zainteresowała się terapią
interpretacji rysunków sztuką i swoim obecnym zajęciem. –
dziecięcych. Bywa, że ro- Przebywanie z dziećmi niepełnosprawdzice widzą w nich nie- nymi daje mi wiele radości. To bardzo
pokojące sygnały. Zdarza szczere środowisko, bez fałszu, kłamstwa
Publiczność dopisała. się też często, że zabierają i innych złych cech – zaznaczyła.
najmłodszym czarne kredki,
Konrad Przezdzięk
które kojarzą się źle. – W
Wnuk
FOT. KONRAD
pewnym wieku dziecko jest
rozmaite sytuacje szkolne zabijają w
PRZEZDZIĘK
dzieciach wrażliwość, paraliżują je i
przyczyniają się do kłopotów w późniejszym okresie dorastania. – Zbyt dużą
„Sztuka, która pomaga dzieciom” jest pozycją bogato ilustrowaną. Zawiera opis technik
wagę przywiązuje się do werbalizacji,
arteterapii: mandali, relaksacji, wizualizacji, zabawy z kolorem, dramy oraz teatru terapeua tymczasem dzieci nie zawsze potrafią
tycznego. Koryna Opala-Wnuk zapowiedziała też chęć wydania kolejnej książki poświęconej
wyrazić swoje emocje słowami. Czynią
analizie dotyku. – Stymuluje mózg do lepszej pracy – tłumaczy – i jest podstawą dobrego
to z pomocą rysunku i tańca. Szkoła,
rozwoju dziecka
niestety, jest zamknięta na tego rodzaju
ekspresję ucznia – mówiła autorka książarteterapeutka. Zaznaczyła przy tym, że
nauczyciele często nie są winni zaistniałym kłopotom, bo pracują w takim, a nie
innym systemie.
W opinii Koryny Opali-

Patron jak malowany

Jubileusz
„Pomocnej Dłoni”

Już pięć lat istnieje Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych
„Pomocna Dłoń”. W minioną sobotę
jego członkowie oraz zaproszeni
goście spotkali się i wspólnie uczcili
jubileusz. Członkowie stowarzyszenia pomagają osobą niepełnosprawnym, zarówno udzielając wsparcia
w leczeniu jak i w uregulowaniu
kwestii administracyjnych. Działaczka PD Teresa Adamowicz, została „Dolnośląskim Wolontariuszem
Roku 2009”. Stowarzyszenie nie
ma własnej siedziby. Jego członkom
zależy więc na pozyskaniu lokalu.
Obecnie spotykają się w „Książnicy
Karkonoskiej”.

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona oraz 25-lecia istnienia tej placówki. Punktem kulminacyjnym
uroczystości było przekazanie szkole sztandaru, ufundowanego
przez Radę Miasta Szklarskiej Poręby.

(Ania)
Pomysł na przyszłość

Młodzi wychowankowie Domu
Dziecka w Szklarskiej Porębie już
teraz myślą, co zrobią ze swoim
dalszym życiem po opuszczeniu
placówki. Razem z dyrektorem i
panią psycholog wpadli na pomysł
organizacji spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. W ten
sposób chcieliby dowiedzieć się
czegoś nowego i małymi kroczkami przełamać stereotyp bezradnego wychowanka z tzw. bidula.
Zbierane są także pieniądze na
sprzęt multimedialny do celów
edukacyjnych.

(Karolina)
Perła Cieplic
pod nadzorem

Firma Komplet Invest SJ Tomasz
Granops, Elżbieta Prażanowska–
Nieboj z Gorzowa Wielkopolskiego
zostanie najpewniej inżynierem
kontraktu w planowanej modernizacji pięknego, aczkolwiek bardzo
zniszczonego zespołu pocysterskiego w Cieplicach. Zniszczony dawny
klasztor, przejęty przez miasto,
ma być przystosowany na nową
siedzibę dla Muzeum Przyrodniczego oraz dla Przystani Twórczej
Cieplickie Centrum Kultury. Projekt
będzie realizowany w partnerstwie
z Kolegium Zakonu Pijarów oraz
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
św Jana.

(Angela)

Obchody rozpoczęły się w miniony prezentacji multimedialnych. – Szkoła
piątek od porannej mszy świętej w jest placówką edukacyjną, ale także
kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała. kulturotwórczą. Szczególnie, gdy paWówczas poświęcono sztandar, który tronem szkoły jest tak wybitny artysta
miał zostać przekazany SP nr 5. Na- – powiedział dyrektor.
Wśród uczniów SP nr 5 nie ma takich
stępnie przeniesiono się do pobliskiej
sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce osób, które nie potrafiłyby powiedzieć
dwugodzinna akademia. Budynek wraz czegoś o swoim patronie. – Czujemy się
z salą przeszedł niedawno gruntowny zobowiązani do krzewienia pamięci o
Hofmanie – podkreślał Tomasz Frąc.
remont.
Na uroczystości pojawili się absol- Co roku w szkole odbywa się konkurs z
wenci, byli pracownicy oraz sympatycy wiedzy o życiu i twórczości tego artysty.
Podczas akademii nagroszkoły. Wśród gości był
dzono tegoroczburmistrz Arkadiusz
Wichniak, przewod- Burmistrz A. Wichniak, przewodniczący rady nych laureatów.
W kategorii najniczący rady miejskiej miejskiej G. Sokoliński oraz kilkoro rad
nych młodszych klas
Grzegorz Sokoliński, przekazało szkole sztanda
r. – Okazje tego
księża, radni oraz pra- rodzaju nie zda
rzają się na co dzień. Spotykamy zwyciężyła Gabriela Jachimocownicy magistratu się
tutaj z okazji 25-lecia szkoły –
i służb miejskich.
powiedział wicz, która zajęła
Na zaproszenie od- Grzegorz Sokoliński. – Będziemy godnie także pierwsze
miejsce w konkurpowiedziała także prezentować ten dar przy wszystkich waż
nych sie rysowniczym.
pierwsza pani dy- uroczystościach w życiu
szkoły – obiecał
rektor tej placówki, dyrektor Frąc.
Sztandar powstał w Pracowni Następnie dzieci
przedstawiły krótDanuta Arciuszkie- Haf
tu Artystycznego w Głubczycach.
wicz-Dubienecka.
Tło awer- ką inscenizację,
Był także Stanisław su ma kolor zielony, w jego centralnej części dotyczącą Wlastimila Hofmana,
Leszczawski, który znajduje się autoportret Wlastimila Hofma
na. opartą na książce
swego czasu pełnił Rewers sztandaru ma biało-cz
erwone barwy z pt. „Portret z pafunkcję inspektora polskim godłem
pośrodku.
mięci” Bogusława
oświaty.
Czajkowskiego.
Do dziś zachowały się zdjęcia, filmy i wpisy, o
(Karolina)
których obecny dyrektor Tomasz Frąc
FOT. KAROLINA
przypomniał zebranym podczas kilku
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Czy taka była Jelenia Góra?

naprawdę wyglądał zniszczony w
katastrofie budowlanej w XVIII wieku
ratusz. Oczywiście: jest grafika, która
przedstawia to smutne wydarzenie,
ale powstała ona wiek po nim. Z
całą pewnością stanowi więc owoc
wieże: bram przy murach obronnych, wyobraźni twórcy.
kościołów, w tym ta najwyższa, zda
się, że chmur sięga. To fara, kościół Rzeka wyobraźni
św. Erazma i
Wyobraźni nie zabrakło też Eugeniuszowi Gronostajowi,

Niełatwego zadania rekonstrukcji miasta sprzed setek
lat podjął się pasjonat Eugeniusz Gronostaj, który w
miniony czwartel w Książnicy Karkonoskiej przedstawił wyniki swoich wysiłków. – To cenna praca, ale
z wieloma nieścisłościami – mówili znawcy.
Ulica Bankowa. Tu, gdzie dziś
jest kłopot z przejściem na drugą
stronę ulicy z powodu natężenia
ruchu samochodowego, kiedyś też
przejść nie można było. Powód był
zupełnie inny: tu rozciągała się sucha
fosa. Wejście do miasta umożliwiały
jedynie zamykane na noc bramy,
do których prowadziły kamienne
mosty. Wszystko w cieniu potężnych
fortyfikacji, które chłodem kamienia i
otworami strzelniczymi miały odstraszać potencjalnych wrogów.

Było sielsko

Fot. Tejo

Jeśli wzniesiemy się lotem wyobraźni, zobaczymy jaskrawoczerwone spadziste dachy domów
kontrastujące z zielenią pól, upraw
lnu, otaczających miasto. Są tam,
gdzie dziś jeden za drugim suną auta
aleją Wojska Polskiego. Stado bydła
podąża wąskim duktem popędzane
przez ubranego w łachmany pastucha. Dukt wiedzie niemal identyczną
linią, co wytyczona później ulica, dziś
jeden z najruchliwszych traktów w
stolicy Karkonoszy.
A kiedy staniemy na moście od północnej strony grodu, w cieniu figury
Jana Nepomucena, pod którą wartko
płynie Bóbr (być może żyją tam jeszcze bobry?), zobaczymy majestatyczną sylwetę starego miasta, z zupełnie
inną wieżą renesansowego ratusza,
z zupełnie inną sylwetą kamienic.
Niektóre jeszcze kryte gontem, inne
już czerwieniące się amarantową
dachówką. Przy ratuszowej inne

Pankracego, który swoją
imponującą posturą nadaje całości
niepowtarzalnej kompozycji. Minie
nas od czasu do czasu skrzypiący
wóz ciągnący za sobą stajenny aromat konia. To okoliczni rolnicy i
rzemieślnicy podążają ku Rynkowi,
by tam – na kramach kupieckich –
rozłożyć towar, pokusę dla bogatych
mieszczan, których żywią okoliczne
wsie.
Czy taka była Jelenia Góra przed
trzema wiekami? Tego nie wie nikt,
bo ikonografia z tamtych czasów
jest niezwykle uboga. A jeśli się
zachowała, trudno przypuszczać,
że oddaje w pełni ówczesną rzeczywistość. Nie wiemy, na przykład, jak

który postanowił odtworzyć wygląd miasta
sprzed wieków z pomocą własnej
inwencji, starych map, grafik oraz
technik komputerowych. Uczynił to
w miniony piątek.
Spotkanie wzbudziło ogromne
zainteresowanie. Przybyli historycy,
muzealnicy, bibliotekarze. Zauważyliśmy zastępcę prezydenta miasta
Jerzego Lenarda, dziekan Wydziału
Technicznego KK dr Danutę Fjałkowską, byłego wojewodę jeleniogórskiego Jerzego Nalichowskiego,
dyrektorów muzeów: Karkonoskiego
Gabrielę Zawiłę, i Przyrodniczego –
Stanisława Firszta. Dotarli eksszef MP

Do Książnicy Karkonoskiej przybył komplet widzów. Temat jest bardzo
ciekawy i godny kontynuowania.

Andrzej Paczos i kierownik Archiwum
Państwowego Ivo Łaborewicz.
Marcin Zawiła, dyrektor Książnicy
Karkonoskiej i historyk zarazem,
przedstawił Eugeniusza Gronostaja
jako pasjonata wszelakich zjawisk, a
także „orientalistę”, czyli miłośnika
biegów na orientację. Pamiętamy go
z jesiennej prezentacji, kiedy to wraz
z Leszkiem Gańskim przybliżyli dzieje
sterowców.
Eugeniusz Gronostaj podkreślił, że
jego rekonstrukcja dawnej Jeleniej
Góry ma charakter roboczy. Nie
jest on bowiem ani historykiem,
ani archeologiem, ani kartografem.
Podjął się zadania zrekonstruowania miasta tylko jako pasjonat jego
dziejów. Chciał także zaspokoić w
pewnym sensie głód wiedzy o tym,
jak kiedyś Jelenia Góra
wyglądała – w czasach,
których nie udokumentowano ikonograficznie,
lub uczyniono to bardzo
pobieżnie.
Autor oparł się w dużej
mierze na porównaniu
dawnych map pozyskanych z archiwaliów ze
współczesnymi zdjęciami satelitarnymi Jeleniej
Góry i okolic. Zestawił
także ze sobą ukształtowanie powierzchni z
tamtych czasów i aktualne. Doszedł do wniosku, że – na przykład – w
średniowieczu teren był
zupełnie inaczej ukształtowany niż dziś. Zdaniem
E. Gronostaja inne były też koryta rzek,
a także znacznie więcej było rozlewisk,
ponieważ nie potrafiono zapobiegać
powodziom i ujarzmiać ich skutków.

Eugeniusz Gronostaj
Zdaniem historyków i znawców, prezentacji E. Gronostaja nie można rozpatrywać w kategoriach wiarygodnego źródła. – Jest w niej sporo nieścisłości i pomieszania stylów – mówi
Stanisław Firszt, dyrektor Muzeum Przyrodniczego i archeolog. – To na pewno ciekawa
praca pasjonata i amatora, ale należy bardzo dużo spraw w niej uściślić, usystematyzować
i sprostować – usłyszeliśmy od Andrzeja Paczosa. Sam autor zaznaczył kilka razy, że czeka
na uwagi, a jego dzieło jest jedynie próbą odpowiedzi na nurtujące go pytania. Zresztą próbą
niedokończoną, bo w przygotowaniu jest kolejna część opracowania.
Zebrani w Książnicy Karkonoskiej zobaczyli także komputerowe
wizualizacje dawnej Jeleniej Góry. E.
Gronostaj oparł je na bardzo dokładnych mapach geodezyjnych, które za-

podległości i ul. Długiej jest wyraźny
zarys dawnej wieży, być może to
baszta zamkowa – usłyszeli zebrani.
E. Gronostaj podczas swoich biegów
na orientację fotografuje też niektóre

chowały się w archiwach, a zawierały
szczegółowy podział miasta na działki
z wyszczególnieniem poszczególnych
kamienic. Odtworzył też wygląd i
położenie ratusza,
który w XVIII wieku uległ zniszczeniu
wskutek zawalenia
się wieży.
– Sugerowałem
się cieniami z zachowanych rycin. Ratusz
znajdował się mniej
więcej prostopadle
w stosunku do dzisiejszego budynku
magistratu – powiedział autor prezentacji. Odtworzył
też wygląd miasta z
murami obronnymi.
Zasugerował, że w
klatach schodowych
dzisiejszej zabudowy
zachowały się relikty
dawnych budowli.
– W kamienicy narożnej przy pl. Nie-

zakątki okolic miasta, a później – z
pomocą fotomontażu – wkomponowuje w nie elementy, które już
nie istnieją. Tak uczynił, między
innymi, z Helikonem, zniszczoną po
1945 roku świątynią dumania nad
Borowym Jarem.
Rzecz jasna – nie można rozpatrywać pracy Eugeniusza Gronostaja
jako przykładu podręcznikowego.
Trzeba jednak docenić otwartość
autora na problematykę, której
nikt nigdy przedtem nie tykał. Nie
ma wszak żadnego opracowania,
które choć w części uzmysłowiałoby współczesnym, jak wyglądało
miasto kiedyś. Zachowały się, co
prawda, kroniki, ale aż się prosi, aby
je po nowemu zilustrować. Eugeniusz
Gronostaj postawił odważny krok na
polu nieznanego i za to należą mu się
gratulacje i uznanie.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Kolejny odcinek cyklu „Cienie
Hirschbergu” opublikujemy za
tydzień.
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KOLPOSKOPIA
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

Na czym polega kolposkopia?
Kolposkopia polega na oglądaniu
powierzchni szyjki macicy, dolnej
części jej kanału oraz pochwy i sromu
przy pomocy urządzenia optycznego –
videokolposkopu

- inne obrazy kolposkopowe (grupa 4).
Stwierdzenie obecności zmian z 2 i
3 grupy jest wskazaniem do pobrania
wycinków celowanych lub pobrania
wymazów cytologicznych z kanału
szyjki macicy.

Czym jest kolposkop?
Kolposkop jest to rodzaj kamery
o wysokiej rozdzielczości obrazu,
przy użyciu której można uzyskać
obraz, w powiększeniu od 4 do 50
nabłonka pokrywającego tarcze części
pochwowej szyjki. W badaniu ocenia
się strukturę przestrzenną nabłonka,
jego barwę, układ i przejrzystość oraz
rysunek naczyń krwionośnych. Na tej
podstawie opracowano kolposkopową
klasyfikację zmian szyjki macicy:
- prawidłowe obrazy kolposkopowe
(grupa 1);
- nieprawidłowe obrazy kolposkopowe (grupa 2);
- niejasne obrazy kolposkopowe
(grupa 3);

Szybka diagnoza po kolposkopii
Kolposkopia pozwala w ciągu kilku
minut ustalić rozpoznanie, podjąć
odpowiednie decyzje dotyczące terapii
i w niektórych przypadkach przystąpić
od razu do leczenia.
Badanie umożliwia wykrycie przedklinicznych postaci raka szyjki macicy
(wyleczalność w tym stadium choroby
wynosi 100%).
Dokładność diagnostyczna kolposkopii dla raka szyjki macicy oceniana
jest na 79 - 97%, a cytodiagnostyki
- w granicach 77 - 98%, podczas gdy
dokładność diagnostyczną obu metod
stosowanych łącznie ocenia się na
90 - 100%.

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

Jakie badania wykonać przed
kolposkopią?
Zwykle kolposkopia poprzedzona
jest wykonaniem wymazów cytologicznych z szyjki macicy celem zwiększenia
czułości diagnostycznej badania.
Badanie kolposkopowe służy także
pobraniu wycinka celowanego, określeniu zakresu zabiegu na szyjce macicy, pochwie i sromie przed planowaną
operacją chirurgiczną oraz ocenie, czy
po interwencji elektrochirurgicznej
lub chirurgicznej zmiana chorobowa
została usunięta w całości.

Jak przygotować się do badania?
W okresie kilku dni przed badaniem
nie powinno się współżyć seksualnie
dokonywać irygacji pochwy ani poddawać się badaniu ginekologicznemu
gdyż może to wpłynąć niekorzystnie
na ocenę obrazu kolposkopowego.
Badania nie wykonuje się w okresie
krwawienia miesiączkowego.

OPIS BADANIA

Badanie wykonuje się przy ułożeniu
pacjentki na fotelu ginekologicznym.
Pacjentce zakłada się dopochwowo
wziernik samotrzymający, co pozwala
uwidocznić część pochwową szyjki
macicy i następnie obejrzeć ja w videokolposkopie.
Przed usunięciem wydzieliny pokrywającej szyjkę macicy badający ogląda
tarczę części pochwowej.
Charakter tej wydzieliny pozwala
wstępnie wnioskować o biologii pochwy i przyczynach np. upławów.
Drugie oglądanie lekarz wykonuje
po zmyciu części pochwowej roztworem 0,9% chlorku sodu. Trzecie oglądanie następuje po przemyciu części
pochwowej 3% roztworem kwasu octowego lub . Jest to najważniejszy etap
badania kolposkopowego, w którym
wnioskuje się o charakterze zmian. W
przypadku podejrzenia o dyspalazję
dużego stopnia lub o zmiany nowotworowe, badanie zostaje zakończone
pobraniem przez lekarza wycinka
celowanego i wyskrobin z kanału szyjki
macicy. Pobranie wycinka wykonuje
się po uprzednim ostrzyknięciu szyjki
macicy środkiem znieczulającym
(lignokainą). Badanie kolposkopowe
często kończy się barwieniem szyjki
macicy jodyną.

Wynik badania przekazywany jest w
formie opisu, niekiedy z dołączonymi
rysunkami lub zdjęciami fotograficznymi.
Jak długo trwa badanie?
Badanie trwa od kilku do kilkunastu
minut
Jakich informacji udzielić lekarzowi przed badaniem?
Przed badaniem należy poinformować lekarza o:
- Przebytych chorobach narządu
rodnego
- Liczby porodów,
- Daty ostatniej miesiączki.
- Ewentualnego współżycia seksualnego,
- Irygacji pochwy lub badania ginekologicznego, które miały miejsce
przed kilkoma dniami.
- Uczulenia na związki jodu.
- Skłonność do krwawień (skaza
krwotoczna).
W czasie badania należy poinformować lekarza o wszelkich nagłych
dolegliwościach (np. ból).
Powikłania po badaniu
Brak powikłań. Badanie może być
powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentek w każdym wieku, a
także u kobiet ciężarnych.
W przypadku gdy pobrano wycinki
z szyjki macicy, zaleca się nie współżyć
seksualnie przez okres 7 dni.
Zapraszamy do Karkonoskiego
Centrum Medycznego

Palenie papierosów zabije twoje dziecko
Instytut Badań nad Rakiem
opublikował raport na temat
matek palących papierosy w
ciąży. Okazało się, że aż 17 procent ciężarnych kobiet popala,
a dzieci palaczek są pięć razy
bardziej zagrożone zachorowaniem na raka nerek. Grozi im
także białaczka, rak centralnego
układu nerwowego i rak mózgu.
W przypadku raka nerek u dzieci,
których matki paliły w czasie ciąży ryzyko zachorowania wzrasta
nawet o 500 procent, o 1,7 raza
jest większe prawdopodobieństwo zachorowania na białaczkę
oraz 1,8 raza większe na raka
centralnego układu nerwowego
i raka mózgu. U dzieci urodzonych przedwcześnie, zagrożenie
wzrasta dwukrotnie.
Równie szkodliwe dla dziecka jest palenie po urodzeniu. Jeśli
kobieta pali po porodzie i jednocześnie karmi dziecko piersią
to dochodzi do przekazywania
wielu trujących substancji z dymu
tytoniowego wraz z pokarmem
matki. Do pokarmu przechodzi np. nikotyna, powodując u
dziecka występowanie okresów
niepokoju, bezsenności, wymiotów, biegunek, a także niefizjologiczne przyspieszenie pracy serca
i zaburzenia krążenia.
Niemowlęta wdychające dym z
papierosów wypalanych przez ich
matki bądź ojców, 2 razy częściej

Kobieta paląca tytoń w ciąży powoduje, że:

•jej dziecko nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, który jest potrzebny
do prawidłowego wzrostu i rozwoju,
•rozwijające się w jej łonie dziecko jest zmuszane do kontaktu z prawie
4.000 substancji chemicznych, w tym 40 rakotwórczymi, które są zawarte
w dymie tytoniowym,
•dziecko rodzi się znacznie mniejsze i podatniejsze na choroby wieku
niemowlęcego i wczesnodziecięcego w porównaniu z dziećmi, których
mamy nie palą,
•zwiększa się ryzyko komplikacji w czasie ciąży: samoistnego poronienia,
porodu przedwczesnego, krwawień z dróg rodnych, łożyska przodującego,
przedwczesnego odklejenia łożyska lub pęknięcia błon płodowych, a także
ciąży pozamacicznej.
•palenie przez matkę w ciąży znacznie zwiększa ryzyko urodzenia martwego
dziecka, wczesnej śmierci noworodka lub zespołu nagłej śmierci niemowlęcia
(tzw. śmierci łóżeczkowej).
Najbardziej negatywnie na rozwój płodu wpływa zwłaszcza palenie w ostatnich
2 miesiącach ciąży.
Korzyści wynikające z rzucenia palenia przez kobietę w ciąży:
•Jeśli kobieta paląca tytoń zrezygnuje z tego nałogu w pierwszej połowie
ciąży, a najlepiej w pierwszym trymestrze ciąży (tzn. pierwszych 3 miesiącach), to ryzyko niskiej wagi urodzeniowej u dziecka, wcześniactwa,
krwawień podczas ciąży lub martwego płodu będzie podobne jak u kobiet
nigdy nie palących.
•Nawet jeśli rzucenie palenia przez matkę nastąpi w 30 tygodniu ciąży
istnieje szansa na wyrównanie przez dziecko swojej wagi urodzeniowej.

zapadają na poważne choroby
układu oddechowego (zapalenia
płuc, oskrzeli, górnych dróg oddechowych). Poza tym palenie
papierosów przez rodziców w
istotny sposób zwiększa ryzyko
wystąpienia astmy oskrzelowej
u dziecka, a także przewlekłego
zapalenia ucha środkowego, które jest główną przyczyną głuchoty

w wieku dziecięcym. Istnieją
także dowody na związek palenia
tytoniu z innymi poważnymi chorobami, np. białaczkami.
Ponadto dzieci przebywające
w środowisku dymu tytoniowego
(np. z domów, gdzie palą ich
rodzice lub inni domownicy)
częściej chorują na nieżyty żołądkowo-jelitowe oraz gorzej

rozwijają się umysłowo. Według
badań wykonanych przez jedną z
amerykańskich organizacji zdrowia wynika również, że dziecko
kobiety palącej może przysparzać
w przyszłości więcej problemów
wychowawczych niż dziecko
kobiety niepalącej.

Fot. Jvjeran2001

Przedwczesne narodziny dziecka, zaniżona waga noworodka czy mniejsza jego odporność na choroby
to dotychczas znane skutki palenia w ciąży. Jak się jednak okazuje konsekwencje sięgania po papierosa
w stanie błogosławionym mogą być o wiele bardziej poważne.
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Muzycznie i lirycznie dla pracowni informatycznej

Uczniowie razem z nauczycielami i absolwentami II
Liceum Ogólnokształcącego
im. Norwida byli wykonawcami okolicznościowego koncertu zorganizowanego miniony wtorek w Filharmonii
Dolnośląskiej dla wsparcia
zmodernizowania pracowni
komputerowej w cieplickim
ogólniaku.
– Nasza pracownia już dawno powinna znaleźć się na emeryturze – mówiła witając gości Jadwiga Dąbrowska,
dyrektorka II LO po tym, jak zespół dęty
Jelonka Brass Band brawurowo wykonał na początek wieczoru Uwerturę
do opery Wilhelm Tell G. Rossiniego.
Szefowa „Norwida” witała honorowych patronów: posła Marcina Zawiłę
(absolwenta II LO), wicemarszałka
Jerzego Łużniaka (ojca absolwentów
II LO) oraz przewodniczącego Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego Jerzego
Pokoja (ojca uczennicy II LO).
R

rady miasta. Brawo bili bardzo licznie
Wpisując się w intencję koncertu
dwaj samorządowcy wojewódzcy zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i
byli obecni jedynie wirtualnie (nie- przyjaciele szkoły.
obecni usprawiedliwieni). Zjawił się
natomiast poseł

Później było
już tylko bardzo – jak to powiedziała Jadwiga Dąbrowska – muzycznie
i lirycznie. Przez estradę przewijali
się rozmaici wykonawcy, w tym
– między innymi – śpiewaczka
Anna Patrys (absolwentka II LO),

Marcin Zawiła z małżonką. Koncert oklaskiwał także patron honorowy Marek Obrębalski,
prezydent Jeleniej Góry oraz Anna
Ragiel, zastępczyni przewodniczącego
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jego uczennica i zarazem świetna
wokalistka Marzena Drozdowicz,
licealista i skrzypek Michał Kowal,
trębacz i absolwent Jędrzej Tomczyk. Z zupełnie innej strony dali
się poznać pedagodzy z II LO, którzy
zaskoczyli zebranych talentami artystycznymi: Magdalena Jaroszewicz,
Elwira Kozak oraz Anna Czajewicz.
Wystąpiły też zespoły uczniowskie
oraz niezawodny akompaniator i
świetny pianista oraz pedagog PSM I
i II stopnia Krzysztof Gotartowski. Na
repertuar złożył się szeroki przekrój
utworów: od pełnej powagi klasyki
poprzez poezję śpiewaną do słów
Stachury, aż po muzykę lekką,
łatwą, znaną i przyjemną.

(Gabi)
FOT. TEJO/GABI
Dochód ze sprzedaży cegiełek oraz programu koncertu wspomoże szkołę w
doposażeniu pracowni internetowej.
M

A

R

E

K

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
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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

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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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

AUTO - CAMPING PARK

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Boisko jak grzęzawisko
– Gorszego stanu boiska niż obecnie nie było nigdy – mówią władze Karkonoszy. – Przeprowadziliśmy wszystkie niezbędne zabiegi dla utrzymania płyty boiska w dobrym stanie
– ripostuje Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Wokół stadionu przy ulicy Złotniczej wybuchł
spór o grzęzawisko zagrażające murawie i bezpieczeństwu graczy.
nie zrobił – mówi Zygmunt Jankowski, członek zarządu klubu. Woda
zbiera się przy narożniku boiska i
praktycznie uniemożliwia wykonywanie rzutów rożnych. – Jutro jest
mecz i sędzia ma prawo odwołać spotkanie z powodu

Od kilku lat na obiekcie po zimowych roztopach powstaje grzęzawisko, z którym do tej pory administratorzy stadionu sobie radzili. W tym
roku z usunięciem wody są problemy.
Władze

się, że główna rura spływowa
jest zapchana i niemożliwe jest
jej przebicie – tłumaczy Tomasz
Kluch, kierownik gospodarczy w
Międzyszkolnym Ośrodku Sportu.
Podczas prac udrażniane były
po kolei wszystkie studzienki w
stronę rzeki Bóbr. Po przejściu
przez drogę do niedawno powstałego osiedla przy ulicy Złotniczej,
służby Wodnika stwierdziły, że
dalej nie można udrożnić studzienek – Rura prawdopodobnie jest zniszczona na długim
odcinku – tłumaczy Tomasz
Kluch, który odrzuca oskarżenia o bezczynność MOS-u – Gdy
tylko się dowiedziałem o tym,
że rura jest zniszczona zleciłem
specjalistom przygotowanie projektu. Kiedy poznamy jakie są
koszta naprawy będę mógł złożyć
w Urzędzie Miasta odpowiedni
wniosek – tłumaczy kierownik
gospodarczy MOS-u – Nie możemy
też podłączyć się do innych sieci, bo
wszystkie studzienki są wyżej niż
nasze – mówi Tomasz Kluch.
Tymczasem woda przy boisku
stoi nadal. Władze klubu Karkonosze obawiają się, że zawodnicy
drużyny przyjezdnej nie będą jutro
chcieli zagrać meczu – Jeśli piłka
wyjdzie za linię końcową to, który
piłkarz będzie chciał po nią pójść
– pyta Tadeusz Duda – Musiałbym
chyba ustawić za bramkami ludzi
w kaloszach, przecież tam jest po
kostki wody – mówi zdenerwowany prezes Karkonoszy.
Problem grzęzawiska nie zostanie rozwiązany szybko. Trzeba
będzie poczekać na przeprowadzenie odpowiednich procedur, aby
remont zniszczonej rury doszedł
do skutku. Woda z czasem w końcu
wsiąknie w glebę, ale problemy
związane z utrzymaniem obiektów

Jak tłumaczy Tadeusz Duda, prezes Karkonoszy, problem pojawił
się dziesięć lat temu, kiedy woda
po zimowych roztopach zaczęła się
zbierać na terenie za jedną z bramek
– Na początku myśleliśmy, że to przez
Jelfę. Były robione badania na skład
chemiczny wody, ale niczego

klubu
Karkonosze Jelenia Góra oskarżają Międzyszkolny Ośrodek Sportu nieprzygotowania
o bezczynność – Cały czas słyszymy boiska do gry – mówi Zygmunt nie wykazały – opowiada prezes Karkonoszy.
tłumaczenia, ale dotąd nikt z tym nic Jankowski.
Każdego roku służby wodno-kanalizacyjne skutecznie interweniowały
Dyrekcja MOS-u zapewnia, że przygotuje odpowiednie warunki, aby mecze mogły być rozegry- przepychając stadionowe studzienki.
wane – Zrobimy to, chociaż nie musimy. Za przygotowanie boiska do meczu IV ligi odpowiada W tym roku próby poradzenia sobie
klub. Jednak my od problemu nie chcemy uciekać. Nie chcemy, żeby o mieście pojawiła się ze zbierająca się na stadionie wodą
spełzły na niczym – Próbowaliśmy
zła opinia – mówi dyrektor MOS-u – Obecnie klub nie ponosi żadnych kosztów przygotowania udrożniać kanalizację przy udziaobiektu, wszystko zepchnęli na nas – dodaje Ireneusz Taraszkiewicz.
le Wodnika. Podczas prac okazało
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz

K

L

K

L

A

M

A

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

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
E

E

MONT-SAT

ZAPRASZAMY!
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Strategia i zaniedbania
Wizytację na stadionie zapowiedział już przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i
Zdrowia w Radzie Miejskiej Cezary Wiklik, według którego problem jest szerszy i dotyczy kwestii
utrzymania obiektów sportowych w mieście – Od trzech lat dobijam się, żeby stworzono strategię rozwoju sportu i rozwiązano problem finansowania obiektów sportowych – mówi Cezary
Wiklik, który tłumaczy, że problem stadionu przy Złotniczej należy rozwiązać metodycznie.
Najpierw komisja wezwie na rozmowę dyrektora MOS-u, następnie zapyta prezydenta Obrębalskiego o plany stworzenia w Jeleniej Górze Centrum Pobytowego na Euro 2012 – Jeżeli w
mieście ma trenować któryś z uczestników Euro, to w jaki sposób obiekt przy Złotniczej zostanie
wyremontowany – pyta Cezary Wiklik. Na koniec Komisja przeprowadzi wizytację stadionu i
zapyta prezydenta o to jak zamierza rozwiązać obecnie istniejący problem. Komisja Kultury,
Sportu, Turystyki i Zdrowia zajmie się sprawą w pierwszej połowie maja.
Władze klubu Karkonosze twierdzą, że tak złego stanu obiektu przy Złotniczej jeszcze nie
było – W tym roku przeprowadziliśmy wszystkie niezbędne zabiegi pielęgnacyjne płyty
boiska, które dotąd na boisku nie były jeszcze przeprowadzane – odpowiada Tomasz Kluch –
Obecny stan boiska to efekt wieloletnich zaniedbań, także ze strony klubu – dodaje Ireneusz
Taraszkiewicz.
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Zadzwoń po Fachowców z 14 letnią praktyką !
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Autoryzowany Przedstawiciel

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

ul.Jagielońska 19
(Cieplice)
58-560 Jelenia Góra
tel. 075 64 28 699

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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przy
s p o r t o - Złotniczej musiałyby się znaleźć.
wych w mieście niestety pozosta(arec)
ną. Być może nadzieją jest Centrum
FOT.
MT
Pobytowe na Euro 2012, jeżeli w
ogóle są na to realne szanse. Wów- FOT. ROBERT IGNACIAK
czas pieniądze na remont stadionu
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Starsi za burtą
Bajkowy Teatr” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze ze spektaklem „Bajki z
przymrużeniem oka” wygrał X Jeleniogórskie Forum Teatrów Dziecięcych i awansował
do ogólnopolskiego przeglądu „Dziatwa” w Łodzi. W klasyfikacji skrzywdzono gimnazjalistów przyznając im jedynie wyróżnienia.
Zmagania dziesiątego jubileuszowego forum trwały przez trzy dni
na skromnych deskach Osiedlowego
Domu Kultury na Zabobrzu. Przedstawienia okazały się w
wielu przypadkach
ujściem dla wulkanu
pomysłów i energii
młodych twórców i
ich opiekunów.
W tym roku wachlarz tematyki sztuk
był bardzo szeroki.
Oklaskiwano znacznie
więcej teatru świadomego, mądrego i niosącego
z sobą przesłanie. Co ciekawe, te „dorosłe” sztuki,
nie raziły infantylizmem
a wręcz skłaniały do refleksji dojrzałością. Były także sztuki
pełne kolorów, oczarowujące żywiołowością młodych adeptów sceny i
pokazu-

jącego, jak wiele w młodych ludziach chem głównym forum jest wrzucenie
do jednego worka klasyfikacyjnego
jest pozytywnej energii.
zarówno teatru wybitnie
W tym świetle jurorzy nie docenili
dziecięcego, jak i twórczych
młodzieży.
poszukiwań młodzieży. Bo
jak tu porównać i zestawić
możliwości percepcji teatralnej sześciolatka ze sceniczną postawą ludzi, którzy
wkraczają w dorosłość?
Szkoda, że fenomenalny
spektakl gimnazjalistów
z jeleniogórskiej „trójki”
(„Romeo i Julia, czyli
historia, jakiej nie znacie”), czy też satyrycznoobyczajowe widowisko
„Metafory”
E f e k t o w n e „Gość z Ameryki”
przedstawienia z pomysłem w wy- zasłużyły jedynie
konaniu gimnazjalistów przegrały na wyróżnienia.
na placu boju z barwnymi, pięknymi Gdyby istniała
i szczerymi widowiskami w wy- odrębna katekonaniu dzie- goria (a może
c i . K o m u i dzień podać palmę święcony tylpierwszeń- ko tej grupie
stwa? Grze- wiekowej?),
z pewnością
wykonawcy
wyszliby w
forum docenieni i usatysfakcjonowani.
Skończyło się na frustracji i
– co to dużo pisać – goryczy
porażki.

Pozostaje mieć nadzieję, że organizatorzy wezmą sobie do serca
te „techniczne” niedoskonałości
regulaminu i w

przyszłym roku zaproponują formułę, która – przynajmniej z założenia
– da możliwości wejścia na podium
wszystkim, którzy na to zasługują.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Wyniki forum
Spektakle oceniało jury (Irmina Babińska, Koryna Opala-Wnuk i Paweł Sikora) nie zaskoczył
nikogo. Prezentacja dzieci z „dwójki” pozostawiła niezapomniane wrażenia zarówno wśród
oceniających jak i publiczności.
W ścisłej czołówce znaleźli się poza Teatrem Bajkowym z „dwójki” najmłodsi adepci sceny z
Dziecięcej Grupy Teatralnej „Gzygzak” z ODK („Strachy na lachy) oraz Teatr Młody z Wojcieszowa
(„Kiedy jesteśmy razem). Wymienieni zdobyli dwa równorzędne drugie miejsca. Trzecią lokatę
wywalczyła grupa teatralna „Antrakt” z Chojnowa za spektakl „Dokąd idziesz”.
Wyróżnieniami zadowoli się wykonawcy z Teatru „CP?Z!” z Gimnazjum w Zespole Szkół
Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze („Tłuszcza naturszczyków”), Teatru „Szafa” Studio
Animacji Kultury „Szafa” w Zgorzelcu, grupy teatralna „Tespisek” z Przedszkola Niepublicznego
nr 3 w Zgorzelcu za widowisko „A to feler”. W gronie tym znaleźli się ponadto adepci sceny z
Teatru „Metafora” z Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek” w Jeleniej Górze, „Teatr naszej klasy”
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karpaczu, Teatr „Demotywatory.comic” z Gimnazjum
nr 3 w Jeleniej Górze a także „Teatr Przyjazny” ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
Wyróżniono także za debiuty aktorskie Teatr „Chatka Puchatka” z Przedszkola Samorządowego
nr 1 w Piechowicach za debiuty aktorskie całego zespołu w spektaklu „Leśna klinika”.
Dyplomy uznania trafiły do Teatru „Igraszki Trzynastki” ze Szkoły Podstawowej nr 13 w
Jeleniej Górze, Teatru „Literka” z Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek” oraz Teatru „Mała
Scena z Gimnazjum w Starej Kamienicy. Nagrodę Wyjątkową dla Wyjątkowych Artystów
otrzymał Teatr „Razem” z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze za spektakl
„Królewna Śnieżka”. Za poruszenie ważnych tematów Nagrodę Specjalną dostała też młodzież
z Wałbrzycha. Przyznano też nagrody instruktorom: Eliwirze Kądziołce z Chojnowie oraz
Jackowi Paruszyńskiemu z Osiedlowego Domu Kultury
w Jeleniej Górze.
Gratulujemy!
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Uznały wyższość Widzewa
Pojedynek Finepharmu Karkonoszy z Widzewem Łódź
nie był widowiskowym spotkaniem. Był to raczej mecz
walki, w którym po obu stronach dominowała nerwowość.
Zespoły nie zachwyciły także
skutecznością. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem
łodzianek 56:41.
Środowe spotkanie rozpoczęło się
minutą ciszy. W ten sposób uczczono
pamięć ofiar katastrofy lotniczej w

Smoleńsku. Później obydwa zespoły
myślały już tylko o dobrym wyniku.
Tak jak obawiali się kibice w Jeleniej
Górze kontuzja Agnieszki Kret okazała
się na tyle dotkliwa, że koszykarka
Finepharmu Karkonoszy nie mogła
wystąpić w dzisiejszym spotkaniu. Do
gry obydwa zespoły przystąpiły z dużą
determinacją. Tego wymagała stawka
meczu. W pierwszych minutach ambitnie walczący zespół Finepharmu
Karkonoszy wyszedł na prowadzenie
6:2. Była trzecia minuta spotkania i od
tej pory niestety całkowicie zawiodła
skuteczność w zespole jeleniogórskim.
Łodzianki bardzo szybko, dzięki dobrej akcji i dwóm celnym rzutom za trzy
punkty, wyszły na prowadzenie 10:6.
Kolejne minuty upływały pod znakiem
zaciętej walki, ale niestety także niecelnych rzutów zespołu jeleniogórskiego.
Widzew z minuty na minutę powiększał
przewagę i po pierwszych dziesięciu

Nie dał szans Litwinowi
Jeleniogórski bokser Łukasz Janik był
zdecydowanie
lepszy od Litwina Mantasa Tarvydasa. Walka
odbyła się podczas gdyńskiej
gali boksu
zawodowego
rozgrywanej z
cyklu „Wojak
Boxing Night”.
Od początku
walka toczyła
się pod dyktando Janika, który już w pierwszej rundzie posłał Litwina dwukrotnie
na deski. W drugiej rundzie Tarvydas był liczony dwa
razy i sędzia był zmuszony ogłosić zwycięstwo pięściarza z Jeleniej Góry przez techniczny nokaut.
To już trzecie zwycięstwo Łukasza Janika od porażki
z Mateuszem Masternakiem.

(arec)
FOT. ARCHIWUM

minutach było 8:18.
Po drugiej kwarcie przewaga przy– Trenerka Finepharmu Karkonoszy
jezdnych wzrosła do 16 punktów i już
zwróciła uwagę na brak atutów w środowym
wiadomo było, że w tym spotkaniu o
spotkaniu. Zabrakło Agnieszki Kret, a Marzwycięstwo będzie bardzo trudno. Po
tyna Mićków była bez formy. – Dobrze się
zmianie stron jeleniogórzanki próbozaczęło i nagle nie wykorzystałyśmy kilku
wały odrobić straty. W piątej minucie
trzeciej kwarty zmniejszyły przewagę
stuprocentowych sytuacji. Zawiodłyśmy, bo
Widzewa na jedenaście punktów, ale
jeśli takich sytuacji się nie wykorzystuje,
po kilku błędach przyjezdne znowu
to jak można wygrać? – powiedziała
odskoczyły. Podobnie było w ostatniej
Iwona Błaszak.
części spotkania. Kiedy po kilku dobrych
akcjach na tablicy wyników było 36:46
była nadzieja na dogonienie rywali. Nie- Karkonoszy przestał się liczyć w walce o
stety znów zabrakło skuteczności. Osta- awans do ekstraklasy.
tecznie mecz zakończył się rezultatem
(arec)
41:56 i tym samym zespół Finepharmu
FOT. ROBERT IGNACIAK

Finepharm Karkonosze Jelenia Góra - Widzew Łodź 41:56 (8:18) (9:15) (13:11) (11:12)
Finepharm Karkonosze: Witkoś 8, Kowalczyk 8, MIćków 7, Rozwadowska 7, Winnicka 5,
Iwanowicz 4, Pawlukiewicz 2

Pojedynek Finepharmu Karkonoszy z Widzewem Łódź nie był
widowiskowym
spotkaniem. Był
to raczej mecz
walki, w którym
po obu stronach
dominowała
ner wowość.
Zespoły nie zachwyciły także
skutecznością.
Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem łodzianek 56:41.

Pech naszych w Kielcach
Kielce nie są szczęśliwym
miastem dla piłkarek ręcznych KPR–u Jelenia Góra.
Po minimalnej porażce w 19.
kolejce rundy zasadniczej w
sobotę podopieczne Zdzisława Wąsa ponownie
musiały uznać wyższość kielczanek.
Walczące o utrzymanie
w ekstraklasie piłkarki
ręczne KPR-u Jelenia
Góra przegrały w sobotę
wyjazdowe spotkanie z
KSS Kielce 31:35. Stroną
przeważającą w meczu
od początku był KSS – Zagraliśmy
najgorszy mecz w tym sezonie
– powiedział po meczu Zdzisław
Wąs – Nie ma dla nas żadnego
usprawiedliwienia. Kielczanki grały
lepiej – dodał trener KPR-u.
Po sobotniej porażce KPR Jele-

nia Góra nadal zajmuje dziesiąte
miejsce w tabeli i ma pięć punktów
przewagi nad KSS. Mimo wszystko
jeleniogórzanki wciąż mają większe
szanse na grę w barażach niż KSS. W
drugim meczu drużyn walczących o
utrzymanie w ekstraklasie AZS AWF
Wrocław wygrał w
Olkuszu 30:18
i prakt ycznie
zapewnił sobie
możliwość występów w najwyższej
klasie rozgrywkowej w przyszłym
sezonie.

(arec)

KSS Kielce – KPR Jelenia Góra 35:31
(20:17)

Cenne trzy punkty

zespoły myślały już tylko o dobrym
wyniku. Tak jak obawiali się kibice
w Jeleniej Górze kontuzja Agnieszki
Kret okazała się na tyle dotkliwa, że
koszykarka Finepharmu Karkonoszy
nie mogła wystąpić w dzisiejszym powiększał przewagę i po pierwszych
spotkaniu. Do gry obydwa zespoły dziesięciu minutach było 8:18.
przystąpiły z dużą determinacją. Tego
Po drugiej kwarcie przewaga przywymagała stawka meczu. W pierw- jezdnych wzrosła do 16 punktów i już
szych minutach ambitnie walczący wiadomo było, że w tym spotkaniu o
zespół Finepharmu Karkonoszy wy- zwycięstwo będzie bardzo trudno. Po
szedł na prowadzenie 6:2. Była trzecia zmianie stron jeleniogórzanki próbominuta spotkania i od tej pory niestety wały odrobić straty. W piątej minucie
całkowicie zawiodła skuteczność w trzeciej kwarty zmniejszyły przewagę
zespole jeleniogórskim.
Widzewa na jedenaście punktów, ale
Łodzianki bardzo szybko, dzięki po kilku błędach przyjezdne znowu
dobrej akcji i dwóm celnym rzutom za odskoczyły. Podobnie było w ostattrzy punkty, wyszły na prowadzenie niej części spotkania. Kiedy po kilku
10:6. Kolejne minuty upływały pod zna- dobrych akcjach na tablicy wyników
kiem zaciętej walki, ale niestety także było 36:46 była nadzieja na dogonienie
niecelnych rzutów zespołu jeleniogór- rywali. Niestety znów zabrakło skuteczŚrodowe spotka- skiego. Widzew z minuty na minutę
nie rozpoczęło się
minutą ciszy. W ten
Karkonosze Jelenia Góra – GKS Kobierzyce 3:1
sposób uczczono paBramki dla Karkonoszy: Siatrak, Adamczyk, Kotarba
mięć ofiar katastrofy
Karkonosze: Dubiel, Bijan, Wawrzyniak, Rodziewicz (Kołodziejczyk), Siatrak, Chrząszcz,
lotniczej w SmoleńAdamczyk, Burszta, Malinowski (Kotarba), Walczak (Smolak), Krupa (Durlak)
sku. Później obydwa

Polonia Środa Śląska – Karkonosze Jelenia Góra 1:2 (0:1)
Bramki dla Karkonoszy: Kotarba, Malinowski
Karkonosze: Dubiel, Siatrak, Wawrzyniak, Chrząszcz, Rodziewicz, Kogut (Gęca), Adamczyk,
Malinowski, Kotarba (Walczak), Burszta (Durlak), Krupa (Kowalski)
ności. Ostatecznie
mecz zakończył się
rezultatem 41:56 i
tym samym zespół
Finepharmu Karkonoszy przestał
się liczyć w walce
o awans do ekstraklasy.

(arec)
FOT.
ROBERT
IGNACIAK

Z Paryża do Paryża przez Kotlinę Jeleniogórską
Francuski biegacz Serge
Girard, zamierzający pobić
rekord świata, pojawił się
we wtorek w regionie jeleniogórskim. Przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie
tuż przed 8.00 rano miał
miejsce start kolejnego
etapu, w ramach tegorocznej III edycji Biegiem przez
Polskę, który jest jednocześnie akcją charytatywną.

Afrykę. Łącznie pokonał 41,5 tys.
km. W tym roku podjął się nowego
wyzwania, próbując pobić rekord
świata. W ciągu 365 dni Francuz
zamierza pokonać 25 tys. km, co
jest jednoznaczne z przebiegnięciem 600 maratonów. Dziennie
chce pokonać 70 km bez dłuższych
przerw i bez względu na panujące
warunki atmosferyczne.
W czasie bicia tego rekordu
nie zaplanowano ani jednego
dnia wolnego. Start Biegu przez
Europę odbył się 17 października
2009 r. z Paryża. Trasa tego biegu
obejmuje łącznie 25 państw Unii
Girard przebiegł już wszystkie Europejskiej, w tym także nasz
kontynenty od Paryża po Tokio, kraj. Dlatego też trzecią edycję
poprzez Australię, obie Ameryki i charytatywnej akcji sportowej Bie-

Serge Girard zatrzymał
się na kilkanaście minut
przerwy przed Szkołą
Podstawową nr 11 w
Jeleniej Górze. Na zdjęciu
– uczestnicy ekspedycji.

Tegoroczny Bieg przez Polskę został poświęcony zbiórce funduszy dla Angeliki Wąsiewicz. Każda
z dotychczasowych edycji stanowiła akcję organizowaną przez stowarzyszenie. Pierwszy bieg
odbył się w 2008 r. z Gdańska do Zakopanego. Zbierano wówczas pieniądze na rehabilitację Julii
Pańczyszyn, cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce. Rok później odbyła się druga akcja,
ze Wschodu na Zachód (Terespol – Zgorzelec). Udało się wówczas pomóc Elizie Zalewskiej,
chorej na Zespół Larsena.
Patronem tej ogólnopolskiej imprezy jest m.in. organizator tutejszego Maratonu Karkonoskiego,
w którym uczestnicy mają do pokonania trasę ze Szrenicy na Śnieżkę i z powrotem. Impreza
ta jest bardzo popularna wśród biegaczy i na stałe wpisała się już w krajobraz Karkonoszy.
Tegoroczna edycja odbędzie się 7 sierpnia.

giem przez Polskę zorganizowano
jako jeden z etapów bicia rekordu
świata przez Serga Girarda. Etap
polski liczy 820 km, które zostaną
pokonane w ciągu 12 najbliższych
dni.
Zgodnie z planem, czyli dzisiaj
biegacz przekroczył granicę państwa w Jakuszycach. O godz. 7.45
przy budynku
ZSOiMS uroczyście przywitano
Francuza oraz
pozostałych
biegaczy, którzy towarzyszą
mu podczas
tego etapu. Tuż
przed godziną
8.00 wszyscy
u c z e s t n i c y,
wraz z młodzieżą ze
S z k l a r sk i e j
Poręby wyruszyli w
dalszą część
t r a s y. P o czątkowo
bieg miał
się odbyć w
kierunku
Centrum

Rehabilitacji Rolników KRUS, ale
prace remontowe jezdni zmusiły
organizatorów do nagłej zmiany
planów.
Spod budynku szkoły bieg ruszył
w kierunku ulicy Jeleniogórskiej,
dokąd towarzyszyła uczestnikom
Biegu przez Polskę grupa uczniów
z miasta pod Szrenicą. Stamtąd
biegacze z Francuzem na czele
pobiegli

już dalej sami. Etap polski zakończy się w Sejnach, na dawnym
przejściu granicznym z Litwą.
Podczas Biegu przez Polskę Girardowi towarzyszą, Jacek Chałupka,
Tomasz Pelchen oraz Paulina
Asendr ych-Chałupka. Wszyscy
troje od początku są związani z
krajową edycją.

Karolina
FOT. TEJO

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ANANKE – “Malachity”
wydawnictwo: Lynx Music/
Rock Serwis
Ananke to w mitologii greckiej
matka Mojr i Adrastei, personifikacja
przeznaczenia i konieczności. Idąc
tym mitologicznym tropem bydgoski
zespół nie tylko, że przybrał sobie za
nazwę swojego zespołu to próbuje
nawiązywać w swoich utworach do
tamtych czasów.

UŚMIECHNIJ SIĘ

Z LOKALNEJ PÓŁKI
Wieże, baszty, zaułki…
Sekrety Jeleniej Góry
Cezary Wiklik

Abraxas, Anyway, Assal & Zenn
czy Q. Pozostały trzon zespołu
uzupełniają: gitarzysta Karol
Szolz, basista Bartek Styś i
perkusista Wiktor Wyka. Po
intensywnych próbach grupa
przygotowała materiał na
pierwszą płytę, która została
nagrana w drugiej połowie
2009 roku w Tom Horn Studio
„Q” a masteringu dokonał
Jacek Gawłowski. Strona graficzną płyty zajęła się grupa

Zaistniał na polskiej scenie rockowej od stycznia 2009 roku i już
zdążył zaskarbić sobie spore grono
fanów, którzy upatrują w Ananke
kontynuatorów rocka progresywnego
do których zaliczano także Quidam.
Ananke wbrew obiegowi to zupełnie
nowy zespół, którego skład nie jest
obcy fanom polskiej muzyki progresywnej i artrockowej. Grupa założona
została przez dwóch muzyków: klawiszowca Krzysztofa Pacholskiego i
wokalistę Adama Łassę znanych z

był doktorem nauk filozoficznych, a także jednym z głównych
animatorów życia artystycznego w Szklarskiej Porębie. Jego
młodszym bratem był Gerhard
Hauptmann. Książka została przetłumaczona przez Emila Mendyka
i Przemysława Wiatera. Ilustracje
stworzyła Beaty Kornicka-Konecka. Projekt okładki przygotował
Janusz Konecki.

Spotykają się dwaj kumple:
- Cześć, co słychać?
- A no wiesz różnie bywa.
- Słyszałem że się ożeniłeś?
- Zgadza się...
- Ładna ta twoja żona?
- Wszyscy mówią że jest podobna do
Matki Boskiej.
- Pokażę ci zdjęcie.
- O Matko Boska!

Ivo Łaborewicz

W książce
znajdziemy
dziewięć
opowieści
związanych
z Duchem
Gór m.in.:
„Jak Duch
Gór bezdusznego
hrabiego z
Bolkowa w
komara zamienił”, „Ducha Gór
koncert jesienny”. Jest to pozycja
nie t ylko dla dzieci, ale także
dla dorosłych. Carl Hauptmann

W Sudetach, a dokładniej w
Karkonoszach narodziła się polska
turystyka górska. Tutaj właśnie
powstał pierwszy przewodnik turystyczny. Autor postanowił przybliżyć go współczesnym. Znaleźć
tu można pełny tekst w oryginale,
konieczne przypisy, słownik nazw
miejscowych. Są tu także ilustracje
z epoki, jak i współczesne dzieła
uczniów Liceum Plastycznego w
Cieplicach.

Opracowała Gabi

Boża woda zdrowia doda

Do uzdrowiska z Jeleniej Góry
można dojechać samochodem w
ciągu niespełna godziny kierując się
na byłe przejście graniczne: Czerniawa - Nove Mesto i dalej jadąc według
drogowskazów. Droga jest bardzo
dobrze oznakowana. Bogactwem
Libverdy, miasteczka położonego w
Górach Izerskich, w dolinie pośród
przepięknych krajobrazów, jest

jest w leczeniu schorzeń
układu krążenia, narządów ruchu i systemu nerwowego. W uzdrowisku
można ją pić z dostępnych
dla każdego źródeł. Jest
także basen oraz masaże podwodne. Woda jest
„naturalnie gazowana”

Fot. Tejo

Lazne Libverda to przepiękny i niewielki kurort leżący
ledwie kilka kilometrów za „Boża woda”, źródło mineralnej i ma niepowtarzalny, orzeźwiający
południową granicą.
wody leczniczej polecanej na wiele smak.
dolegliwości. Woda wykorzystywana
(tejo)

POP ROCK & JAZZ
CZESŁAW ŚPIEWA – „Pop”
wydawnictwo: Mystic Production
Ten najnowszy album Czesława
można rozpatrywać pomiędzy sztuką
a kiczem. Nie bez znaczenia zatytułował go po prostu „Pop”. Już sam tytuł
sugeruje, iż artysta idzie na łatwiznę a

tym czasem „Pop” to bardzo pojemne
hasło, zmieniające sens na przestrzeni
lat, nabierające nowych znaczeń. Jest
też w pewnym sensie deformowane,
nadużywane i przywłaszczane. Dzięki
Czesławowi Mozilowi przestaje być
synonimem obciachu. To w pełni tego
słowa znaczeniu „pop” za który artysta
nie musi się wstydzić. Muzycy angażowali się w tworzenie tej muzyki jak

które stoją w obliczu nieuchronnego
fatum. Ale żeby zrozumieć dogłębnie
walory tekstowe należy posłuchać tej
płyty wielokrotnie. Na oficjalnej stronie Ananke oraz na profilu Myspace
zespołu, można posłuchać utworu
„Akasha”, udostępnionego wcześniej
„Talisman” oraz fragmentów kilku
innych kompozycji.

Andrzej Patlewicz

pizza za krzyŻówkę
rze”.
33) wina – w kieliszki.
34) polubił ośle ławki.
35) Jan, aktor, wystąpił jako Rajmund
Wrotek w serialu „Dom”.

3)
4)
5)
6)
11)
13)
14)
16)
18)
19)
20)
21)
22)
24)
27)
28)
29)
31)

Kobieta potrąciła przechodnia, zatrzymała samochód i przez otwarte okienko
krzyczy w jego kierunku:
- Uważaj pan na drugi raz!
- A co, będzie pani cofać?
Wraca kobita do domu po urlopie,
patrzy... A w domu ani mebelka, zostały
gołe ściany. Wnerwiona leci do męża i od
razu krzyczy:
- Łobuzie. Gdzie meble, telewizor, lodówka i cała reszta?
- Sprzedałem.
- A gdzie pieniądze?
- W worach.
- A gdzie wory?
- A tu... Pod oczami.

POP ROCK & JAZZ

1)
2)

- Tyle się złego naczytałem na temat alkoholu - mówi Antek do kolegi - że wreszcie
sobie powiedziałem: czas raz na zawsze z
tym skończyć!
- Z piciem?
- Nie, z czytaniem.

Matka krzyczy na córkę:
- Zabraniam ci wracać tak późno do
domu. Masz dopiero 17 lat. Ja w twoim
wieku...
- Wiem, wiem. - przerywa córka - Siedziałaś stale w domu... Bo ja miałam pięć
miesięcy...

Carl Hauptmann

21

Pionowo:

- Pamiętaj, że najpóźniej o ósmej wieczorem masz być w domu! - poucza matka
córkę.
- Ależ mamo, nie jestem już dzieckiem!
- Właśnie dlatego!

Księga Ducha Gór

Mindfield, odpowiedzialna m.in. za
okładki płyt Votum.
Na debiutanckim wydawnictwie zespołu pomieszczonych
zostało 10 utworów. Można się doszukać w tej muzyce mnóstwa inspiracji
i klimatów. Muzycy w inteligentny
sposób zaskakują melodyjnymi, przejrzystymi w odbiorze kompozycjami,
eterycznym klimatem. Poza przyciągającą muzyką zespół zwraca na
siebie uwagę niebanalnymi tekstami,

Krzyżówka z gwiazdami
Litery z pól ponumerowanych, czytane
kolejno rzędami, utworzą rozwiązanie
– imię i nazwisko angielskiej aktorki,
laureatki Oscara

Cieplice. Warmbrunn i
okolice jego
Przewodnik po Cieplicach
Śląskich Zdroju i KarŁysy stanął przed lustrem i mówi z dumą
do swego odbicia:
konoszach
z
1850
roku
Ciekawy, pięknie ilustrowa- Świetnie się trzymam, sześćdziesiątka
ny przewodnik po budowlach i z oryginalnym tekstem
na karku i ani jednego siwego włosa na
miejscach dobrze nam znanych. Rozalii Saulson
głowie.
Autor odkrywa sekrety i tajemnice
z nimi związane. W niedzielne
popołudnie z przewodnikiem
pod pachą można udać się na
spacer od Wzgórza Krzywoustego,
przez Rynek, po drodze rozwikłać
zagadkę Bramy Wojanowskiej i
zakończyć przy ul. Krakowskiej.
Dużym atutem pozycji są zdjęcia
z różnych epok.

26 kwietnia 2010 r.

ci, co odpadli przy klasyfikacji.
Jamie Lee …, zagrała w filmach „Halloween” i „Rybka zwana Wandą”.
głos Ewy Małas-Godlewskiej.
Winona, amer yk ańsk a aktork a
(„Czarownice z Salem”).
potocznie: rzucenie kimś despotycznie.
rodzaj zaciągu w dawnym wojsku
polski.
… balonowa.
wizerunek do wykreowania.
sprawunek.
U w UE.
z bata lub drzwiami.
przygotowuje prognozy pogody.
rozlega się po lesie.
dzieło ebenisty.
mysie mieszkanko.
przyjeżdża na miejsce wypadku.
wyróżnienie sylaby w wyrazie.
narzędzie w ręku licytatora.
w kolanie i w ogrodzie.
wcieliła się w rolę Julie Nichols w
„Tootsie”.

Poziomo:
3)
7)
8)
9)
10)
12)
15)
17)
18)
23)
25)
26)
30)
32)

np. pocztowa.
walka, którą kończy ippon.
konkurencja na pomoście.
na szczycie tabeli Serie A.
strona napadająca.
jedno z głównych bóstw w
hinduizmie.
budynek z eksponatami.
G e ne , a k t o r a m e r yk ański („Karmazynowy przypływ”).
usposobienie.
K a t h a r i n e , l a u re a t k a 4
Oscarów.
uczestnik sporu o Kusego i
Sokoła.
głowonóg, składnik wielu
potraw chińskich.
Goldi w komedii „Ciało” i
Rysiek Czajka w „Mamuśkach”.
gra Maximusa w „Gladiatosłychać zależało im zarówno na
brzmieniu jak i pokazaniu całego
spektrum. Czesław nie ucieka
od swoich charakterystycznych
barw gatunkowych a z drugiej
strony sięga do starych nagrań
Tesco Value, do różnych inspiracji. Czesław śpiewa zarówno po
polsku jak i angielsku. Podobnie
jak w przypadku płyty „Debiut”
wspomagał tu tekstowo Michał
Zabłoci. Dzięki niemu teksty są

bardziej bezpośrednie przy których
można uronić nie jedną łzę. Na tej
płycie można dostrzec jak cienka jest
granica miedzy kiczem a sztuką. Mocny
kawałek „Dziewczyna z branży” z Nergalem jest przykładem takiego kiczu,
który może wiele osób sprowokować.
To jest ten jeden z utworów, który może
fanów Czesława nieźle zaskoczyć. Poza
Nergalem na płycie pojawiły się też
uzdolnione artystki, Gaba Kulka i Kasia
Notowska. To dzięki nim udało się osią-

gnąć konkretny wymiar. Czesław na tej
płycie po raz kolejny wprowadza nowe
kolory muzyczne, ubarwia je w różny
sposób. Już na debiutanckim krążku
udowodnił, iż jest artystą nietuzinkowym mającym wyjątkową osobowość
a przy tym nie jest obojętny na zjawiska
zachodzące w polskiej muzyce tzw.
„branży muzycznej” z której się w
bardzo inteligentny sposób naśmiewa.
Wielkie brawa dla Czesława!

Andrzej Patlewicz
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OG£OSZENIA
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010/04/16 - 20.00 – 2010/04/23 - 14.30
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 188, OGŁOSZEŃ - 855
20 osób - zatrudnimy i przeszkolimy - Cyfra
+ - 75 764 70 19

PRACA
DAM PRACĘ

ABSOLWENTÓW i zaocznych - od poniedziałku do piątku. Od 400 zł tygodniowo.
Nie wymagamy doświadczenia - szkolimy
- 757 647 019

FRYZJERKĘ lub fryzjera zatrudnię - Fryzjerstwo damskie i męski - ul: Groszowa
5 Jelenia Góra - 75 75 326 49

AGENCJA modelek - nowo powstała
agencja modelek we Wrocławiu organizuje
w Jeleniej Górze pokaz w strojach kąpielowych. Portfolio na adres: modelkiwroclaw@
onet.eu

BRUKARZ - z doświadczeniem - 501 313
877
DYSKRETNA dobrze płatna - praca dla atrakcyjnej kobiety do lat 40 tu - 781 326 934
MIĘDZYNARODOWA Firma Finansowa
- zatrudni (5 osób) studentów i nie tylko do
obsługi klienta. Wymagania: min. 22 lata,
min. średnie wykształcenie, niekaralność 508 372 957

AGENCJA ochrony - Krajewski BIS zatrudni
pracownika ochrony z terenu Szklarskiej
Poręby i okolic. Praca na stałe. Mile widziane
młode osoby - 605 093 654
AGENT d/s odszkodowań - praca dodatkowa-prowizja! Zatrudnimy do pracy osoby
na stanowisko agent d/s odszkodowań
wypadkowych (wiek - powyżej 25 lat).
CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.
pl - 501 039 202

STAŻYSTKA do biura - do 25 lat, CV ze
zdjęciem na e-mail biuro@roko.jelenia.pl 514 800 710
TYNKARZ maszynowy - potrzebny od zaraz
- 505 033 080

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.

ANKIETY 1-25 $ angielski - zainteresowanym osobom wyślę zaproszenia na
zagraniczne strony z płatnymi ankietami.
Warto, bo stawki są przyzwoite. Proszę
pisać na adres: kalyma@op.pl - 662
225 634

DO gastronomii - zatrudnię dorywczo w
weekendy do pracy w gastronomii na festynach, osoby młode operatywne najlepiej z
doświadczeniem (uczniowie szkół gastronomicznych, studenci, sanitarna książeczka
zdrowia) - 512 623 833

AVON - zaprasza - Zapraszam do
współpracy. Firma Avon oferuje wynagrodzenie do 45%, szkolenia, prezenty
oraz brak opłaty wpisowej. Oferuję swoją
pomoc. Napisz lub zadzwoń piotraska@
vp.pl - 603 749 945

DO kawiarni na weekendy - do PP CAFE w
Cieplicach przyjmę na weekendy studentki osoby uczciwe i dyspozycyjne na stanowisko
barmanki - 693 389 292

BAR FTC w Ściegnach - Ośrodek tenisowy Family Tennis Camp poszukuje
na okres wakacji pani (bez ograniczeń
wiekowych) do pracy w barze - kontakt
z gośćmi, pomoc w kuchni, sprzątanie.
Wymagana książeczka zdrowia. - 501
730 367
BIURO - Firma SIMEKO Sp. z o.o.
zatrudni osobę na stanowisko biurowe ze
znajomością księgowości i kadr. Aplikacje proszę składać osobiście w siedzibie
firmy przy Al. Jana Pawła II 33
BRANŻA Wellness - Poszukuję 3 konkretne i szybko podejmujące decyzje
osoby do współpracy w dieto-gabinecie
odnowy biologicznej. Zapewniam szkolenie od podstaw - 669 409 218
BRUKARZ - z doświadczeniem - 501
313 877
DAM zarobić 200 zł - jednorazowo,
jedyne co trzeba będzie zrobić to znaleźć
4 klientów na usługę internetową i ...to
wszystko! Warto ? - 723 210 978

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

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

DO kwiaciarni - przyjmę Panią lub Pana do
kwiaciarni. Mile widziane zdolności w tym
kierunku - 502 507 320
DO Niemiec - z samochodem wyjazd jutro
- 669 747 333
DO roznoszenia ulotek - w Jeleniej Górze 504 044 995
DO sprzątania - pana z grupą - 721 037 329
DO ulotek - zatrudnię 2 osoby do roznoszenia
ulotek poniedziałki i wtorki - 791 837 835
DOBRA praca - jeśli chcesz być swoim
własnym szefem i w uczciwy sposób zdobyć
dobre pieniądze nie tracąc przy tym zdrowia
i sił, skontaktuj się ze mną. Sukces gwarantowany. CV na mail:szefowa.ﬂamil@wp.pl
- 509 677 878
DOCIEPLENIE budynku - Wspólnota mieszkaniowa zleci wykonanie izolacji fundamentów
oraz docieplenia ścian, przedłożenie wstępnej
kalkulacji cenowej - kontakt meilowy wspmieszkaniowa.jg@wp.pl
DODATKOWY dochód - oferta dodatkowego
lub stałego dochodu - branża kosmetyczna 663 777 093
DODATKOWY dochód - poszukuję chętnych
do współpracy w zagranicznej firmie, dla
zaangażowanych wysokie zarobki, kontakt
wyłącznie e-mailowy: elwira.zydolowicz@tlen.
pl - 796 103 761
DODATKOWY dochód - współpraca - branża
zdrowotna. Obsługa klienta. Wym.: wykształcenie. min. średnie, komunikatywność,
zdecydowanie, umiejętność samodzielnego
określania celów i ich konsekwentnego realizowania - 691 967 676
DORADCA ds. dopłat - doświadczenie w
pozyskiwaniu dopłat do rolnictwa, pisanie
wniosków do ARiMR, CV oraz LM na agropracownia@gmail.com - 75 713 09 47
DYSKRETNA dobrze płatna - praca dla atrakcyjnej kobiety do lat 40 tu - 781 326 934
DYSKRETNA praca - zatrudnię dziewczyny
do 30 lat, bardzo dobre warunki ﬁnansowe,
dyskrecja. Proszę wysłać CV wraz z dużym
zdjęciem i nr telefonu - prywatnaposesja@
gmail.com
DYSTRYBUTOR perfum, kosmetyków perfum, środków pielęgnujących, artykułów
domowych z jednej ﬁrmy, zarobki są dobre i
można samemu tworzyć własną grupę - 725
784 514
EKSPEDIENTKĘ - uczciwą panią do pracy
na ryneczku (stoisko warzywa-owoce) - 602
485 076
FRYZJERKĘ - sympatyczną zatrudnię w
centrum Jeleniej Góry - 792 607 377
FRYZJERSTWO - nauczyciel - Szkoła
Policealna zatrudni wykładowcę do Pracowni
fryzjerskiej. Wymagania: tytuł mgr, przygotowanie pedagogiczne, ew. studia podyplomowe
z zakresu Stylizacji i techniki fryzjerskiej. CV:
jgora.plejada@op.pl - 756 488 385
FRYZJERZY / ki - wydzierżawię dwa stanowiska fryzjerskie dla zdolnych fryzjerów w
centrum Jeleniej Góry. Atrakcyjne warunki
- 501 346 661
HOSTESSA 23/24/25 - pilnie, do pracy na
promocji kosmetycznej w markecie. Praca w
najbliższy weekend: 23, 24, 25 kwiecie 2010.
Płatne 7zł/h do 14 dni po promocji. Kontakt w
godzinach 11-23 - 782 316 679
HYDRAULIKA, c.o. - zlecę wykonanie centralnego ogrzewania - 726 737 297
INFORMATYK - zlecę wykonanie serwisu
internetowego - 515 363 820

KARPACZ - kucharka - od zaraz 1 osobę do
pracy w kuchni w ośrodku wczasowym - 600
065 567
KARPACZ - kuchnia - pensjonat zatrudni
na umowę-zlecenie Panią do gotowania
obiado - kolacji. Wiek do 40 lat, dyspozycyjność, wysokie umiejętności i kultura
osobista - 607 445 996
KARPACZ - pomoc kuchenna, kucharka w Karpaczu. Doświadczenie na podobnym
stan. nie jest wymagane. Umowa o pracę.
CV proszę przesyłać na: krzysztof_p@
poczta.onet.pl - 660 782 209
KASJER - sprzedawca - do sklepu Pepco
w Jeleniej Górze na ul. Elsnera 1A. CV oraz
list motywacyjny proszę składać na kasach
w sklepie lub na adres email: 943@pepco.
pl - 756 447 628
KAT. B, młodych - od zaraz, od 1600 zł
netto - 501 665 790
KELNERKA - Restauracja w centrum Jeleniej Góry zatrudni doświadczoną kelnerkę
z znajomością języka niemieckiego lub
angielskiego. CV: restauracja@czteryporyroku.biz.pl - 665 890 545
KELNERKA - w restauracji w Szklarskiej
Porębie. Mile widziane osoby uczące się.
CV wraz ze zdjęciem proszę wysyłać na
maila rekrutacja.restauracja.zapiecek@
op.pl
KELNERKĘ - barmankę - do nowo otwieranej pizzerii w Piechowicach wymagane
doświadczenie CV iwonah_k@vp.pl - 602
429 254
KIEROWCĘ C, E - przedział wiekowy
25 - 45 lat, wszystkie badania język obcy
mile widziany, transport międzynarodowy
- 603 124 905
KIEROWCA autobusu - kat. D z ważnymi
badaniami, na stale - 500 101 645
KIEROWCA autobusu - Tom-Tur zatrudni
kierowcę na autobus - busa. Wymagania
karta kierowcy aktualne badania kurs
na przewóz osób. Praca na stałe - 693
960 201
KIEROWCA C - firma Fermy drobiu
zatrudni - 713 141 126

KIEROWCA do pizzerii do rozwożenia pizzy
- najlepiej z własnym samochodem. Praca od
zaraz. Kierowca w wieku do 35 lat - 668 410
007 w godz. 11-18
KIEROWCA kat. C - Kierowca w transporcie
międzynarodowym - kurs na przewóz rzeczy,
psychotesty, karta kierowcy, doświadczenie,
Jelenia Góra, osoby zdecydowane CV na
e-maila - biuro78@o2.pl
KIEROWCA, pomocnik magazynu - ﬁrma
handlowa poszukuje kierowcę do rozwożenia
towaru na teranie Jeleniej Góry wymagane
prawo jazdy kat. B. CV prosimy wysyłać
augustolimaro@op.pl
KIEROWCĘ - kat. B z doświadczeniem - 600
892 057
KIEROWCĘ - wymagania Kat. B, C - kurs na
przewóz rzeczy, badania psychotechniczne.
Praca na terenie Jelenia Góra i okolice.
Adres e-mail: norbert.staron@arnotrans.
pl - 502 545 303
KIEROWCĘ C - ﬁrma Raben zatrudni - 602
195 698
KIEROWCĘ C + E w ruchu międzynarodowym - 507 154 926
KIEROWCĘ C zatrudnimy - doświadczenie
minimum sześć miesięcy - 505 174 726
KIEROWCĘ z badaniami - w systemie 4/1
tydzień wolnego, trasy przeważnie Niemcy
Beneluks - 516 171 472
KLOWN - występ dla dzieci kontakt :syrenkamorska@op.pl - 601 347 870
KONSULTANTKA Avon - ﬁrma 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
KONTAKT z muzykami - poszukuję muzyków
„grających” na instrumentach, oraz dobrej
wokalistki lub wokalisty - mr-rhodes@wp.pl
KOSMETYCZKA - do hotelowego SPA w Karpaczu. Prosimy o CV na adres: orbi-sport@
o2.pl - 607 627 800
KRAWCOWA - do pracowni krawieckiej w
Jeleniej Górze - 507 377 077
KRAWCOWA - do szycia ﬁran - pełen etat
- 606 611 559

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

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

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

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Krawcowa - od zaraz - zatrudnię krawcową
lub osobę z umiejętnościami krawieckimi na
b.dobrych warunkach, może mieć swój sprzęt
- 507 746 550
Kreatywną dziewczynę do sklepu odzieżowego na pasażu w Tesco. CV + zdjęcie
prosimy składać w sklepie F2F ul. Solna 5
Jelenia Góra lub na e-maila fhf2f@wp.pl 503 146 543
Kucharka/ kucharz Karpacz - Ośrodek
wczasowy w Karpaczu zatrudni samodzielną
kucharkę/ kucharza, bez nałogów - 693
458 689
Kucharz - Hotel Restauracja Karkonosze w
Miłkowie poszukuje kucharza z doświadczeniem. CV proszę wysyłać na meila biuro@
restauracjakarkonosze.pl - 075 76 100 07

Lakiernik samochodowy - dorywcza na
dobrych warunkach, wymagana sumienność
- 788 710 555

Mobilny doradca klienta - praca dla dużego
Banku. Umowa o pracę, pełen etat, szkolenia.
Oczekujemy: doświadczenia w sprzedaży,
zaangażowania, prawa jazdy. CV przesłać
na adres: nr Ref: JG/PB hr@promore.pl - 58
78 15 808

Magik/iluzjonista - występ dla dzieci
email:syrenkamorska@op.pl - 601 347 870

Montaż szyberdachu - do VW T4 firmie z
okolic Jeleniej Góry - 661 832 156

Marketing - Wellness - branża z przyszłością, firma z ugruntowaną pozycją na
rynku. Współpraca tylko dla zdecydowanych,
potrafiących samodzielnie podejmować
decyzje. Mile widziane doświadczenie w
MLM. - 691 967 676

Monter hydr. siłowej - mile widziani absolwenci po technikum mechanicznym, dyspozycyjni, energiczni, gotowi na częste wyjazdy.
CV na e-mail: jelgora@rockfin.com.pl - 756
424 489

Kucharza - zatrudnię dyspozycyjnego
kucharza/kucharkę do restauracji przy Hotelu
Pod Różami*** w Cieplicach - 75 755 14 53

Meble produkcja i montaż - na stanowisko
stolarz meblowy. Wymagane doświadczenie,
mile widziane referencje - 603 074 297

Kucharz - Mała Gastronomia w centrum
zatrudni samodzielnego, uczciwego, młodego
kucharza z doświadczeniem dzwonić po
18 - 723 570 707

Mechanik samochodowy - wymagane
duże doświadczenie przy samochodach
osobowych, wiek do 45 lat, staż min. 5 lat 504 931 715

Kucharz - pizzer - do nowo otwieranej
pizzerii w Piechowicach CV iwonah_k@
vp.pl - 602 429 254

Mechanika - MPT Oaza ul. Podgórna
9 zatrudni mechanika samochodowego
wymagane orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. CV na adres e-mail:rekrutacja_
oaza@o2.pl - 075 646 60 62

Kucharz - Restauracja nad Jeziorem
Złotnickim w Złotym Potoku (4 km od Gryfowa
Śl.) zatrudni kucharza CV na email: zlotypr@
op.pl l - 601 347 870
Kucharz - zatrudnię samodzielnego kucharza do pracy w restauracji w Karpaczu. Oferty
proszę kierować na adres: zszczucki@interia.
pl - 601 302 762
Kucharz i kelnerka - Hotel Karkonosze
w Miłkowie - na weekendy, co 2 tyg. CV na
meila biuro@restauracjakarkonosze.pl - 075
76 100 07
Kucharz i kelnerka - Hotel Karkonosze
w Miłkowie zatrudni na weekendy (piątek,
sobota, niedziela), co 2 tygodnie ze znajomością języka niemieckiego - 0 75 76 100 07
Kucharz Karpacz - Dom wczasowy w
Karpaczu Górnym zatrudni samodzielną
kucharkę/ kucharza bez nałogów - 693
458 689
Kucharz Pałac Wojanów - Kucharz Pałac
Wojanów - 691 688 887
Kucharz, pomoc kuchenna - hotel w Kowarach poszukuje kucharza i pomocy kuchennej.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie życiorysu na adres a.lenart@jeleniastruga.pl
Kucharz - pizzer - Restauracja nad
Jeziorem Złotnickim w Złotym Potoku (4 km
od Gryfowa Śl.) zatrudni kucharza z umiejętnością pieczenia pizzy CV na email:zlotypr@
op.pl l - 601 347 870
Kucharz/pomoc kuchenna - firma cateringowa Partner - catering poszukuje osoby
na stanowisko kucharz lub pomoc kuchenna
do obsługi cateringów i wydawania posiłków
dla grup zorganizowanych na terenie Jeleniej
Góry i okolic - 695 086 330

Mechanika - przyjmę do pracy wiek do 40
lat, min 5 lat doświadczenia, chęci do pracy,
cwaniakom mówimy nie, kontakt po godz.
20 - 757 61 1060
Mężczyzn w związku z programem „Start
dla młodych” Zatrudnimy 38 osób na różne
działy do 35 lat. Cyfra + - 75 764 70 19
Młodzież do pracy - zatrudnię dyspozycyjną
młodzież do handlu i małej gastronomiikontakt tylko od poniedziałku do czwartku w
godz.15-19 - 609 490 066

Nauczyciel przedszkola - nauczyciel
przedszkola /na dyplomie/ - cały etat. CV na
adres: domek1@autograf.pl - 782 803 045
Od 1000 euro w Niemczech - biznes woman,
która będzie prowadziła lokal w Niemiec od
25 do 37 lat. znajomość języka Niemieckiego
pytania Tel. 667 136 847 CV proszę przesyłać
na beatka_k1@wp.pl - 667 136 847
Od 400 zł tygodniowo - zaocznych i absolwentów, praca od PN. do PT. Awanse dla
najlepszych Cyfra + - 512 024 421
Opaska wokół domu - zlecę wykonanie
opaski wokół domu. Krawężniki ogrodowe.
Ok. 70 mb - 792 184 365
Operator podnośników - koszowych z
ważnymi uprawnieniami dorywczo zatrudnię
- 605 326 223
Opieka do osoby starszej - chorej, wymagającej opieki - 504 015 783
Opiekunka dla dziecka - poszukuję opiekunki dla 3-go chłopca od godziny 15.30
do 19.30. 5 zł za godzinę. Kostrzyca - 661
746 383

Opiekunka do dziecka - dyspozycyjną
panią najlepiej z Zabobrza do 8 miesięcznego
chłopca 4 zł/na godzinę - 606 419 893
Opiekunka do Niemiec - do kobiety od
maja, j. niemiecki. Kontakt i szczegóły: eurosta@onet.eu CV ze zdjęciem i telefonem
stacjonarnym - 791 188 727
Opus sp. z o. o. - firma szkoleniowo-doradcza
poszukuje osób chętnych do współpracy.
Ponadto oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na
adres e-mail: biuro@e-opus.pl - 609 229 119
Pensjonat w Karpaczu zatrudni do
pracy panią - pomoc kuchni, sprzątanie,
obsługa stołówki. Oferty na adres meilowy
anton241@wp.pl
Piekarza - piekarnia w Mysłakowicach, od
zaraz - 516 125 311
Płytkarze na wyjazdy, praca jest w Gdańsku - 511 437 417
Pomoc domowa - poszukuje energicznej
osoby do pomocy w utrzymaniu domu w
centrum Jeleniej Góry - 693 109 090
Pomoc kuchenna - Karpacz - D.W. Mieszko
w Karpaczu zatrudni na stanowisko pomoc
kuchenna. Osoba z Karpacza lub okolic, bądź
możliwość zakwaterowania - 75 643 99 22
Poszukiwani stolarze - poszukujemy
samodzielnych stolarzy do renowacji mebli
- 697 800 440
Poszukujemy ambitne osoby do promowania nowego suplementu diety. Ludzie z
doświadczeniem w MLM mile widziane. CV:
f.rekrutacja@o2.pl
Poszukujemy barmana - Hotel Pod
Różami w Cieplicach poszukuje wykwalifikowanego barmana - 75 755 14 53

Poszukujemy fotomodelek - do promocji
strojów kąpielowych na sezon 2010. Oferujemy atrakcyjne zarobki i stroje kąpielowe
renomowanej firmy w prezencie. Portfolio
e-mail agencjamodelekwroclaw@gmail.com
Poszukujemy partnerów do współpracy.
Rozbudowa własnego biznesu. Mile widziane
osoby samodzielne i kreatywne. Zapewniamy
szkolenia i pomoc. Produkty aloesowe - 607
122 636

26 kwietnia 2010 r.

23

Poszukuję kontaktu z muzykami i wokalistami - nie grajkami dyskietkowcami. - 515
144 017
Poszukuję krawcowej - na terenie Jeleniej
Góry, która uszyje sukienki dla druhen - 886
010 341
Praca - dla osoby z grupą inwalidzką,
wymagana dobra znajomość j. niemieckiego,
j. angielskiego - cv ze zdjęciem na adres
osktrans@wp.pl - 510 209 389
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Praca budowlane - praca przy wykończeniach: kafelki, szybko i dokładnie. Własny
sprzęt, mile widziany język niemiecki. Praca
od teraz - 0049 0151 280 93 795
Praca dla kierowcy kat. D - autobusu - busa,
aktualne badania, karta kierowcy. Praca
w turystyce krajowej i zagranicznej - 693
960 201
Praca dla kobiet - poszukuję rzetelnych,
pracowitych i uczciwych kobiet do prac
porządkowych oraz innych prac zleconych.
Po okresie próbnym - umowa o pracę. Tel. w
godz. 8.00 do 20.00 - 502 560 107
Praca dla kobiet - praca przy sprzątankach
i zbiorach, Holandia, Belgia, Niemcy, Anglia
- CV + zdjęcie rekrutacjapracaeu@interia.pl
kontaktujemy się z wybranymi kandydatkami
Praca dla mężczyzn - poszukuję rzetelnych,
pracowitych, niepijących i uczciwych pracowników do prac remontowo- budowlanych oraz
innych prac zleconych. Po okresie próbnym
- Umowa o pracę. Tel. w godz. 8.00 do 20.00
- 502 560 107
Praca dla pań w Holandii - Stowarzyszenie
Pegaz pilnie poszukuje Panie od 18 do 26
roku życia do pracy/staż w Holandii przy
ogórkach, pomidorach - uprawa szklarniowa
- 075 75 23 230
Praca dla studentki - w sieci sklepów kosmetycznych. CV ze zdjęciem prosimy przesyłać
na adres: marek.nowaczek@gazeta.pl
Praca dla studentów - przyjmę do pracy
dziewczynę na dział odzieżowy w Tesco w J.G
na umowę zlecenie - cały etat Wymagania:
aktualna książeczka sanepid wiek 18-26 Kontakt: tesco.e1@biuropromo.pl - 507 338 756
Praca dla wokalistki - wiek do 25 lat. Angielski mile widziany. Praca na umowę zlecenie.
Dyspozycyjność. Nienaganna aparycja. Szansonistkom z dyskietkami dziękuję. Proszę nie
pisać SMS. - 783 011 110
Praca dodatkowa - masz wielu przyjaciół,
znajomych lub po prostu łatwo nawiązujesz
kontakty z innymi, ale brakuje Ci pieniędzy
- zostań niezależnym przedstawicielem brytyjskiej firmy Betterware. - 608 631 461
Praca katalogowa - szukam chętnych osób
do dodatkowej pracy katalogowej praca miła i
przyjemna więcej informacji na e-maila: elwira.
zydolowicz@tlen.pl - 796 103 761
Praca od zaraz - jesteś młody, ambitny,
chcesz się rozwijać i nie brakuje Ci chęci do
pracy? Koniecznie zadzwoń! - 512 024 421
Praca od zaraz - potrzebujmy sprzedawców
na stoiska handlowe w Szklarskiej Porębie
(praca na powietrzu). Praca dobrze płatna.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie
CV na e-mail: szklarka@op.pl - 606 108 681
Praca opieka Niemcy - wyjazdy do opieki,
praca dla kobiet. Oferowane 1000-1300 euro
miesięcznie, czas oczekiwania 2-3 tygodnie.
Wymagania: język niemiecki, wiek 27-60
lat - 75 724 89 60
Praca przy komputerze - poszukuję współpracownika, do pracy przy obsłudze środowiska internetowego marketingu. Bezpłatny
kurs przygotowawczy i zero wkładu własnego.
praca.email1@wp.pl
Praca w biurze - zatrudnimy Panią do samodzielnej pracy w biurze, ze znajomością j. niemieckiego (b. dobrze). Tylko poważne oferty,
ze zdjęciem, kierować na adres: iwobau@tlen.
pl - 507 703 283, 501 418 553
Praca w Holandii - poszukuję osób do pracy
przy remontach wykończeniowych na terenie
Holandii - 698 991 006
Praca w Holandii dla młodych dziewczyn
do towarzystwa w prywatnym mieszkaniu,
wysokie zarobki, dyskrecja, zapewniona
ochrona - 795 848 985
Praca w Holandii dla pań - Stowarzyszenie
Pegaz pilnie poszukuje Panie od 18 do 26
roku życia do pracy/staż w Holandii przy
ogórkach, pomidorach - uprawa szklarniowa
- 757 523 230
Praca w Karpaczu - dyspozycyjną ekspedientkę do sklepu z upominkami w Karpaczu
- 509 421 224
Praca w marketingu - ambitne osoby do
promowania nowego suplementu diety na
Polskim rynku. CV: f.rekrutacja@o2.pl
Praca w Niemczech - panią w średnim
wieku do opieki nad osobami starszymi na
terenie Niemiec. Wymagania: komunikatywna
znajomość języka niemieckiego. Praca na
umowę - 601 750 153
Pracownicy - od zaraz - dekarze, murarze
(do wykonania murków zewnętrznych) oraz
umiejący robić parapety metalowe. Praca w
Wojcieszowie. Warunek: na czas wykonywania prac zamieszkanie w remontowanym
obiekcie - 698 153 556

og£oszenia
Pracownik biurowy - zatrudnię spedytora/
kę w transporcie międzynarodowym z biegłą
znajomością j. niemieckiego i angielskiego,
praca w biurze, znajomość MS Office, obsługa
komputera, dyspozycyjność, Jeżów Sudecki
- biuro78@o2.pl
Pracownik do hurtowni - budowlanej wymagane prawo jazdy B, uprawnienia na
wózek widłowy, komunikatywność - 508 137
486 lub 603 184 016
Pracownik gospodarczy - do Zakładu
Produkcji i Renowacji Mebli. Wymagana pracowitość i punktualność - 697 800 440
Pracuj z domu - na stałe lub dodatkowo.
Umowa zlecenie lub działalność. Ciekawa
współpraca - wysokie wynagrodzenie. Umów
się na spotkanie informacyjne - 504 044 995
Prowadzenie baru Niemcy - od 1000
euro - biznes woman, która będzie prowadziła
lokal w Niemiec, od 25 do 37 lat. Znajomość
języka niemieckiego. CV proszę przesyłać na
beatka_k1@wp.pl - 667 136 847
Przedstawiciel handlowy Jelenia Góra
- praca w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie 516 015 579
Przedstawiciel medyczny - firma
medyczna poszukuje kandydatów do nowego
zespołu. Wysokie zarobki. Atrakcyjny system
motywacyjny. Możliwość szybkiego awansu.
Wyślij zgłoszenie na: acn@aol.pl

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sztolnie Kowary - Jelenia Struga Sztolnie
Kowary poszukuje młodych, energicznych,
dyspozycyjnych osób. Życiorys proszę przesłać pod e-mail a.lenart@jeleniastruga.pl
Tańce hip hop - poszukuję kilku osób do
grupy tańczącej hip hop. Mile widziane osoby
z doświadczeniem - 512 387 266
Telemarketerkę - Salon Orange.
Umowa zlecenie. CV proszę kierować na
e-mail: rekrutacja.gti@o2.pl. - 502 174 120
Telewizja N Tesco - Panią lub Pana na stanowisko sprzedawca telewizji „N”. Wymagana
znajomość obsługi komputera, drukarki i kasy
fiskalnej. CV na adres rekrutacja@mont-sat.
pl - 756 428 699
Tipserkę - miejsce dla tipserki w centrum
- 500 052 695
Tynkarz maszynowy - potrzebny od zaraz
- 505 033 080
Ulotki - tylko poważne, rozsądne osoby,
na 1 dzień (możliwa dłuższa współpraca).
5zł/h + bilety na dojazd. Ulotki szkolne - 756
488 385
W Karpaczu - dla kobiety w pensjonacie, na
osiedlu Skalnym, sprzątnie pokoi oraz pomoc
przy wydawaniu posiłków - 691 731 374
Warta - agent ubezpieczeniowy - atrakcyjne
zarobki dla kandydatów z doświadczeniem
/ bez doświadczenia w stabilnie finansowo
firmie. Elastyczne godziny pracy. Kontakt:
rekrutacja.warta@gmail.com - 502 192 291

Przeszkolimy pod kątem różnych stanowisk w branży multimedialnej. Osoby młode,
chcące się rozwijać, od 1700 netto - Cyfra
+ - 501 665 790

Wykonanie portretu - szukam kogoś,
kto potrafi dobrze rysować ołówkiem, żeby
wykonał 2 rysunki z pozowania. Wystarczy
SMS, odezwę się - 517 697 678

Przy remoncie - tylko przy wykonaniu w najbliższym terminie - Radoniów - 607 279 448

Za granicą - poszukuję osoby, do prac na
terenie Francji, przy remontach mieszkań.
Własna działalność gospodarcza na terenie
Polski. Oferty na adres: discolux@wp.pl 756 138 105

Przy remontach - wymagania: trochę wiedzy
i własny samochód do przewożenia narzędzi,
może być osobowy. 1 miesiąc, stawka 8 zł
na godzinę, potem do uzgodnienia - 785
524 363
Radio taxi 196-22 - odstąpię miejsce - 603
078 076 lub 75 75 42 805
Recepcja nocki - Hotel St. Lukas zatrudni
osobę do pracy w recepcji na zmianach nocnych. Wymagana podstawowa znajomość j.
niemieckiego. CV proszę wysyłać na adres
info@hotel-lukas.pl - 757 821 000
Reklama - dwie osoby do kolportażu gazetek reklamowych w poniedziałek i wtorek.
Czas pracy - orientacyjnie cały dzień - 781
837 835
Roznoszenie ulotek - AP Edukacja
poszukuje osoby chętne do roznoszenia
ulotek. Informacja w sekretariacie przy ulicy
Konopnickiej 10 w Jeleniej Górze. - 075 75
412 97
Rozwożenie pizzy - przyjmę pracownika do
rozwożenia pizzy w nowo otwieranej pizzerii
w Piechowicach CV iwonah_k@vp.pl - 602
429 254
Rusztowanie - wynajmę rusztowanie na
dwie ściany wys. Ok. 10m - sz. ok. 12 m.
okres ok. 3 tyg. Proszę o podanie ceny - 608
026 379
Sklep z odzieżą - praca w sklepie z odzieżą
używaną, co dwa dni od 11.30 do 16.30 Piechowice - najlepiej studentka - 790 817 535
Sklep z odzieżą - zatrudnię do sklepu z
odzieżą używaną najlepiej studentkę Piechowice - 790 817 535
Spawacze Mig Mag Tig - Firma produkcyjna
zatrudni w Starej Kamienicy i w Niemczech.
Umowa o pracę i wszelkie świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy. Kontakt od godz. 8
do 16 - 784 031 096, 75 75 28 319
Spawaczy - Wojcieszyce - 603 224 439
Sprzątanie - pomoc w kuchni - od zaraz 8
zł/godz., dyspozycyjna - 501 297 449
Sprzątanie - Potrzebna pani na 3/4 etatu
do sprzątania. Praca codziennie rano po ok.
4 godz. - 756 430 009
Sprzedawca - do sklepu spożywczego całodobowego przy Al. Wojska Polskiego 43.
Zainteresowanych prosimy o składanie CV w
sklepie - 756 423 725
Sprzedawca - handlowiec - w dziale części
zamiennych. Wymagana znajomość branży
motoryzacyjnej oraz doświadczenie na podobnym stanowisku - 075 76-49-150 wew.10
Sprzedawca - handlowiec - zatrudnię
sprzedawcę - handlowca w dziale części
zamiennych. Wymagana znajomość branży
motoryzacyjnej, oraz doświadczenie na
podobnym stanowisku - 075 76 49 150
wew. 10
Sprzedawca - serwis - mężczyznę do
sklepu RTV. Wymagana znajomość branży
oraz obsługi komputera. Praca na pełen etat.
Mile widziane doświadczenie. CV na adres
rekrutacja@mont-sat.pl - 756 428 699
Sprzedawca na stoisko - szukam sprzedawcy na pasażu. Innowacyjny produkt,
motywujące zarobki. Jesteś osobą ambitną,
lubisz wyzwania i nie boisz się nowości wyślij
CV na maila. mateuszekb@o2.pl
Stażystka do biura - do 25 lat, CV ze
zdjęciem na e-mail biuro@roko.jelenia.pl 514 800 710
Studenci i nie tylko - Międzynarodowa
Firma Finansowa zatrudni (5 osób) studentów
i nie tylko do obsługi klienta. Wymagania: minimum 22 lata, minimum średnie, niekaralność.
Praca w Bolesławcu i okolice - 508 372 957
Studentkę do pracy w sklepie kosmetycznym - system zmianowy. Cv ze zdjęciem+ LM
prosimy przesłać na adres: kosmetyki24@
gazeta.pl
Studentów dorywczo - poszukujemy mężczyzn ze statusem ucznia/studenta do prac
porządkowych jako pracownik hali na terenie
marketu budowlanego. CV wysyłać na jelenia.
gora@jobman.pl - 506 008 999

Zapłacę za pomoc - zapłacę za pomoc w
znalezieniu pracy fizycznej - 692 608 409
Zastępstwo - nauczyciela wychowania
przedszkolnego z kwalifikacjami od zaraz 075 76 214 59
Zlecę pomalowanie dachu - w Jeleniej
Górze - 698 498 972
Żongler - występ dla dzieci Kontakt email:syrenkamorska@op.pl t - 601 347 870

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy jako opiekunka osób starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906
Podejmę pracę przy roznoszeniu ulotek
- 605 347 410
Dyspozycyjny, doświadczony i tani
kierowca kat. B, C, szuka pracy stałej lub
dorywczej - ważna książeczka Sanepid
oraz badania psychotechniczne - 794
360 682
Kucharka - podejmę pracę w Pensjonacie. Dyspozycyjność, doświadczenie
- 513 571 537
26 letni mężczyzna - z wykształceniem
zawodowym, pilnie szuka pracy w Jeleniej
Górze - 725 351 535
Jako magazynier - w Jeleniej Górze. Mężczyzna 25 l - 725 904 754
Kia k 2700 wywrotka - jedno naczyniowej kl.
III, kierowca wózków widłowych lub kierowca
kat. B - 667 556 984
Mężczyzna 25 l - w Jeleniej Górze - 725
904 754

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Bez pośredników mieszkanie - do 50 m2,
w dobrym stanie, najlepiej w Cieplicach lub
Sobieszowie - 512 046 653
Dom dla zdecydowanego klienta - do 200
m2, z działką od 8 do 15a, w Jeleniej Górze
i okolicy, w cenie do 500 tys. zł. Lic. 8151 600 258 703
Działka budowlana - mała, w Piechowicach
lub w okolicach - 783 299 989
Działka budowlana - uzbrojoną w Jeżowie.
Pośrednikom dziękuję - 502 507 280
Działka ogrodowa - na ul. Działkowicza lub
Sudeckiej, za rozsądna cenę - 517 171 414
Kawalerka - w Jeleniej Górze, najlepiej
Zabobrze III, niewymagająca remontu - bez
pośredników - 506 185 000
Kawalerka - Zabobrze - do 100 tys. bez
pośredników 2 pokojowe - 509 722 947
Kupię lub wynajmę plac - w Jeleniej Górze lub
okolicach z dobrym dojazdem - 506 499 093
Małe mieszkanie - na Zabobrzu III, parter lub
I piętro. NK 1740 - 501 090 928
Małe mieszkanie w śródmieściu - bez
pośredników - 691 723 050
Nowe mieszkanie w Jeleniej Górze - 2 lub
3 pokoje. Do 170 tys. zł. Od 43 m2. Chętnie
ostatnie piętro - 692 550 329
W Cieplicach dom - lub pół bliźniaka do
400 tysięcy - może być do remontu - 505
083 164

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Działka budowlana - Jeżów Sudecki słoneczna, 16 ar - media przy działce, dobra
lokalizacja - 603 139 918
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
Działka ogrodniczo - rekreacyjna na terenie Rod Skalnik Cieplice - 793 657 899
Szklarska Poręba - 2 pokojowe, przytulne, słoneczne mieszkanie, niski koszt
utrzymania - 660 133 401
Dom wolnostojący - Wojcieszyce, działka
1500 m2 do zamieszkania - 601 156 158
Mieszkanie - stare budownictwo w cichej
dzielnicy Jeleniej Góry - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój IIp. 696 787 267
Mieszkanie 3 pokojowe, po remoncie,
słoneczne, z balkonem, bardzo ładne
w centrum z widokiem na góry - 512
567 169
Mieszkanie 2 pokojowe 35,2 m2 na
Zabobrzu - 75 76 44 280, 712 595
Działka budowlana 3200 m2 z warunkami
zabudowy w Kostrzycy z widokiem na
Snieżkę - 501 124 534
90 arów w Płoszynce - 606 814 245
Cieplice 75 m2 - pilnie, tanio sprzedam
lub zamienię na małe - 660 130 645
Pilnie - 60 m2, 3 pokoje, 1 piętro, C.O
własne, wiata, altana, 3 piwnice, strych
od razu do zamieszkania, dogodna lokalizacja - 190 tys. Do negocjacji, gotówka
- 504 695 448
Działka budowlana - 3200 m2 z warunkami zabudowy z widokiem na Snieżkę w
Kostrzycy - 501 124 534
338591. 100 m2 na Kadetów - mieszkanie 3
pokojowe, 2 poziomowe, budynek po remoncie. Słoneczne z widokiem na góry. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
339212. 135000 zł. - 2 pokojowe - piękne
widoki, do wprowadzenia z balkonem. Fajne
mieszkanko na Moniuszki. lic. 3059 - 602
727 242
338715. 2 pokoje - 33 m2 na Zabobrzu 1,
budynek ocieplony okna PCV, kafle, panele,
3 piętro, balkon, piwnica. 105000 do negocjacji
- 509 263 111
338664. 2 pokoje Zabobrze - na drugim
piętrze w bloku czteropiętrowym n r lic. 5877
- 515 285 788
340626. 2 pokojowe mieszkanie - po remoncie
przy ulicy Sobieskiego. 60 m2 - tylko 150.000
zł. lic. 5524 - 503 111 466
340537. 2 pokojowe Z abobrze - mieszkanie
w bloku po kapitalnym remoncie o powierzchni
45 m2 na 2 piętrze, okna plastikowe, osobna
kuchnia, zabudowany balkon Cena do negocjacji – nr lic. 5877 - 515 285 788
338596. 2 pokojowe Zabobrze 2 - 45 m2 na
2 piętrze, po generalnym remoncie. Blisko
szkoła, przedszkole, sklepy. Cena do negocjacji. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601 869 663
338582. 3 pokojowe mieszkanie 111 m2 - 3
piętro w kamienicy, słoneczne i zadbane, rozkładowe, do zamieszkania. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
339073. 3 pokojowe Zabobrze 3 - 2 poziomowe mieszkanie, 67 m2, zabudowa szeregowa, słoneczne i ciepłe. 225 tys. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
338617. 3 pokojowe Zabobrze 3 - 63 m2,
wysokie piętro, do zamieszkania - 195 tys. Lic.
7453 Cztery Kąty - 601 869 663
338607. 3 pokojowe Zabobrze 3 - 82 m2 na
wysokim piętrze, do zamieszkania. 230 tys.
Lic. 7453 Cztery Kąty - 601 869 663
338501. 3200 m2 za 140000 zł. - w Kostrzycy.
Wydane warunki zabudowy, media blisko
nieruchomości. Piękna, słoneczna działka z
widokami na Karkonosze. Polecam, NŻ Lic.
8032. - 505 982 443
340665. 35 m2 z balkonem - 2 pokojowe,
słoneczne mieszkanie z dużym balkonem na
Zabobrzu II. Widok na Karkonosze, stan dobry
do wprowadzenia od zaraz - 605 079 790
339792. 39 m2 na Karłowicza - 2 pokojowe
mieszkanie na wysokim parterze w idealnej
lokalizacji, zadbane, sprzedawane z zabudową kuchenną. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
338678. 4 pokoje 205 tys. zł. - mieszkanie
w kamienicy na obrzeżach centrum Jeleniej
Góry, sprzedawane z zabudową kuchenną,
wymagające jedynie odświeżenia, czysta
klatka schodowa. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
338603. 4 pokojowe mieszkanie - 70 m2,
wyremontowane, ocieplony blok, Zabobrze II.
230 tys. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601 869 663
340410. 57 m2 za 155 tys. - mieszkanie dwupokojowe w centrum Jeleniej Góry, zarówno
mieszkanie jak i kamienica po remoncie. Lic.
5524 - 500 089 111
341131. 59 m2 - 135 tys. zł. - 3 pokojowe
mieszkanie z balkonem wymagające remontu
w bloku z cegły z idealną klatką schodową,
możliwość dokupienia ogródka ok.350m2
oraz murowanego garażu. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 605 079 790
339787. 59 m2 135 tys. zł. - 3 pokojowe
mieszkanie w kamienicy w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, do remontu, wymienione okna,
klatka schodowa po kapitalnym remoncie.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
339766. 65 m2 za 137000 zł. - m-4 w
Cieplicach na pierwszym piętrze kamienicy.
Ogródek, pomieszczenie służące jako garaż.
Cena do negocjacji. Polecam, NŻ Lic. 8032
- 505 982 443

339798. 73 m2 idealna lokalizacja - 3 pokojowe mieszkanie na parterze kamienicy, ładne
i zadbane, ze wspólnym ogródkiem, niski
czynsz, możliwość zrobienia kominka. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
339764. 81 m2 227 tys. zł. - 3 pokojowe mieszkanie w Cieplicach, 2 poziomowe, ogrzewanie
gazowe i kominek, ładne i zadbane. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
340634. Atrakcyjna cena - 70 m2 w kamienicy
w doskonałym stanie, pięknie oświetlone i
wykończone wnętrza 3 pokoi przekonają
do zakupu każdego zainteresowanego. lic.
5524 - 503 111 466
339831. Cieplice 66 m2 - komfortowe mieszkanie trzypokojowe, o powierzchni 65,7 m2,
usytuowane na wysokim parterze w bloku w
spokojnej dzielnicy Cieplic nr lic. 5877 - 515
285 788
339851. Cieplice 97 m2 - ładne słoneczne
mieszkanie stanowiące jednocześnie połowę
domu. 3 sypialne, salon z kuchnią i jadalnią,
łazienka, przedpokój, garaż i weranda z wyjściem do ogrodu 350 m2 + piwnica 70 m2 - nr
lic. 5877 - 515 285 788
339800. Dom na Zabobrzu 3 - dom lub część
domu na Zabobrzu 3 przy ul. Wiśniowej. ABN
Stepień Lic. nr 5627 - 508 240 823
339917. Dom położony - 23 km od Jeleniej
Góry 249000 zł. lic zaw. 3454 - 693 539 967
339305. Dom w Podgórzynie - 110 m2, 5
pokoi, do zamieszkania, cena do rozmów.
Lic7453 - 601 869 663
338611. Dom w Szklarskiej - mieszkalno
- pensjonatowy, 240m2, widok na góry, po
remoncie. Polecam. Lic7453 Cztery Kąty 601 869 663
339309. Dom w Zachełmiu - 120 m2, działka
750 m2, 4 pokoje, do zamieszkania. Cena do
rozmów. Lic7453 - 601 869 663
340367. Działka 1528 m2 - działka budowlana
Komarno - Kolonia- 10 min. drogi z Jeleniej
Góry, położona przy lesie, piękny widok na
góry, cena 115000 zł, lic. 5524 - 662 112 344
338661. Działka na Czarnym - 1507 m2,
budowlana, dostęp do mediów, nasłoneczniona, płaska. 130 tys. Lic. 7453 Cztery Kąty
- 601 869 663
338613. Działka Ścięgny - na granicy z
Karpaczem, warunki zabudowy, dostęp do
mediów. 515 m2 za 90 tys. Lic.7453 Cztery
Kąty - 601 869 663
338433. Działka, ok. Świeradowa - budowlana
4220 m2. Atrakcyjna cena!!! Zapraszam na
prezentację. Lic. 8761 - 660 359 500
339997. Działkowicza - bardzo atrakcyjne
mieszkanie w rozsądnej cenie. Zbigniew. Lic.
3290 - 692 178 993
339904. Kawalerka komfortowa - w pełni
umeblowana i wyposażona na Zabobrzu I - 28
m2 lic. zaw. 3454 - 693 539 967
339273. Kawalerka na Zabobrzu I - na
pierwszym piętrze, po kapitalnym remoncie.
Meble kuchenne w zabudowie, okna PCV, na
podłogach panele. Gotowa do wprowadzenia.
NŻ Lic.8032. - 505 982 443
339909. Kiepury 2 pokoje - IV piętro z dużym
balkonem 54 m2 lic.zaw.3454 - 693 539 967
339135. Kiepury 63,50 m2 Zabobrze - mieszkanie na 6 piętrze o pow. 63,50 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC, duży balkon. Wymienione okna. Bardzo dobra lokalizacja, cena
195.000 zł. nr lic.3059 - 668 667 637
340415. Kiepury 70 m2 -225 tys. - mieszkanie
trzypokojowe na Zabobrzu 3, przestronne, z
dużym balkonem. L:5524 - 500 089 111
339993. Kiepury, Różyckiego - mieszkania
w atrakcyjnych cenach Paweł lic. 3290 - 662
040 448
338618. Komfortowe Cieplice - w nowej
kamienicy bardzo słoneczne blisko centrum
Lic. 5877 - 500 122 446
339271. Komfortowe trzypokojowe - mieszkanie z garażem w Cieplicach, na Osiedlu
XX-lecia. Mieszkanie dla wymagających. N.
Żebrowscy lic.8032 - 505 074 854
339304. Lokal 18 km od centrum Jeleniej
Góry - doskonale nadający się na mieszkanie
z niezależnym wejściem i ogrodem, 2513
m2, okazja. Cena 45000 zł, lic.8032 - 505
074 854
339269. Lokal użytkowy - 87 m2 w centrum Wlenia, doskonale nadający się na
każdy rodzaj działalności. Pilna sprzedaż. N.
Żebrowscy lic.8032 - 505 074 854
340630. Luksusowy apartament w Wojcieszowie za 180.000 zł, 71 m2, 1piętro N.CITY lic.
5524 - 503 111 466
339099. M3 - tanio - rozkładowe mieszkanie
w Cieplicach, trzy pokoje, 54 m2, nowe okna,
balkon z widokiem na Karkonosze. Cena 195
000 zł. (lic. 4917) - 604 906 257
338443. M3 85 m2 okolice Małej Poczty duże rozkładowe mieszkanie blisko centrum,
balkon, 3 pokoje. Zielona dzielnica JG. Cena:
230 000 zł. (lic. 4917) - 604 906 257
339858. M3 na Osiedlu Orlim - rozkładowe
mieszkanie, trzy pokoje, 54 m2, nowe okna,
balkon z widokiem na Karkonosze. Cena 195
000 zł (lic. 4917) - 604 906 257
339850. M3 za 155 000 zł - mieszkanie do
remontu 60 m2, balkon, okna PCV, możliwość
dokupienia garażu. Blisko centrum - 604
906 257
338639. Mały domek Piechowice - 3 pokoje,
dwie łazienki, działka 211 m2, 370 tys. lic. nr
9482 - 606 405 109
340355. Mieszkanie w centrum - 113 m2,
trzy pokojowe I piętro N.Ż Lic. 8032 - 669
392 921
339671. Mieszkanie z klimatem - słoneczne
po remoncie w kamienicy w centrum miasta,
93 m2 z dwoma balkonami N.Ż Lic. 8032 509 156 552

338672. Mieszkanie z ogrodem - 3 pokojowe mieszkanie 88,40 m2 plus 41,40 m2
pomieszczenia dodatkowe z możliwością
zaadoptowania, ogródek 350 m2, 2 rodzinny
dom. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
339725. Mieszkanie z ogrodem - 3 pokojowe
mieszkanie z ogródkiem 350 m2 na parterze
2 rodzinnego domu w Sobieszowie, ładne i
zadbane. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
339129. Noskowskiego 3 pokojowe - mieszkanie 50,5 m2 z dużym balkonem, świetna
lokalizacja, z wyposażeniem. Cena 178.000
zł. nr lic. 3059 - 668 667 637
339100. Nowe mieszkanie w centrum mieszkanie dwupoziomowe, 3 pokoje, III
piętro, 74 m2, stan deweloperski, Instalacje:
C.O z grzejnikami, elektryczna, wodn.-kanal.,
telefon, TV (lic. 4917) - 604 906 257
338619. Nowy domek - Dorota Banaszak nr
lic. 10171 Mały 100 m2 domek w Michałowicach. Cena 375000 zł. - 508 240 826
339681. Okolice Małej Poczty - 92 m2 na I
piętrze mieszkanie po remoncie z balkonem
oraz ogrodem N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552
338549. Osiedle Park Sudecki - bardzo ładne
2 pokojowe, mieszkanie blisko centrum,
balkon. Zielona dzielnica JG lic.4917 - 721
185 158
340722. Piękny dom w Karpaczu - trzy niezależne kondygnacje w doskonałej lokalizacji 150 m od głównej drogi w cichej dzielnicy Artur
Wowk; ABN Nieruchomości Stępień; os. odp.
D. Banaszak nr lic. 10171 - 508 240 830
338830. Pol 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
338423. Słoneczna działka budowlana - w
okolicach Janowic Wlk. Cena 40 tys. do
negocjacji. Zapraszam na prezentację. Lic.
8761 - 660 359 500
339861. Słoneczne - Mysłakowice - M2, 53
m2, balkon, ogródek działkowy. Cena 160
000 zł. (lic. 4917) - 604 906 257
338552. Super m2 Zabobrze 130 tys. - świetne
m-2 na 2 piętrze na Zabobrzu. Super rozkład,
nieduży metraż, ale wydaje się dużo większe,
duża kuchnia i salon, łazienka z wanna, balkon
sypialnia - lic. 3059 Jeldom nr SL201 - 602
727 242
340543. Szeregówka Cieplice - zlokalizowana
na osiedlu domków jednorodzinnych. Pow.
całkowita 217 m2 z ogrodem 230 m2. Cena
280 000 tys., nr lic. 5877 - 515 285 788
339892. W Cieplicach - dwie działki budowlane, jedna 1100 m2, druga 1200 m2 w
bardzo dobrej lokalizacji - N.Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
338437. W Mysłakowicach - trzypokojowe,
bardzo ładne mieszkanie, po kapitalnym
remoncie, w budynku czterorodzinny, 135.000
zł. N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
338502. Wojcieszyce działka - z widokiem na
całą panoramę Karkonoszy, o pow. ok. 2000
m2, teren płaski, nasłoneczniony. W sąsiedztwie nowo wybudowane domy jednorodzinne.
Pośrednikom dziękuję - 501 181 875
339862. Zabobrze 2 pokojowe - ładne 36 m2,
II p, cena 130 tys. do negocjacji, N Pelkom lic.
10750 - 501 181 875
115 tys. działka - w Komarnie - Kolonii, 1528
m2, media: prąd, kanalizacja i wodociąg w
budowie, piękne widoki na góry, lic. 5524 662 112 344
128 tys. 72 m2 JG - mieszkanie trzy pokoje,
kamienica, niski czynsz 68 zł. do remontu.
Okolica Małej Poczty. 128000 zł. lic. 3059 602 727 242
1372 m2 za 58000 zł - działka budowlana w
Dziwiszowie o powierzchni 1372 m2. Studnia
na działce, prąd na granicy nieruchomości NŻ Lic.8032 - 505 982 443
150.000 zł. w Karpaczu - w ścisłym centrum
na I piętrze mieszkanie 35 m2 N. Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854
2 mieszkania w Cieplicach - 2 małe mieszkania z balkonami i garażami. Cicha zielona
część Cieplic. Posesja ogrodzona Lic. 5877
- 500 122 446
2 pok. Zabobrze II - 42 m2. Jeldom 3059 600 434 800
2 pokoje Cieplice - na pierwszym piętrze
willowej dzielnicy Cieplic nr lic. 5877 - 515
285 788
2 pokojowe - Mała Poczta - na wysokim parterze. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2 pokojowe - Piechowice - 47 m2, 2 pokojowe,
kuchnia, łazienka, czynsz 200 zł z ogrzewaniem, stan do zamieszkania propozycja ceny
150 tys. Lic 11965 - 509 949 961

2 pokojowe po remoncie - w Mysłakowicach,
1490000zl. N Król, lic. 8151 - 600 258 703

3 pokoje Malczewskiego - z balkonem 66
m2 - 607 674 717

2 pokojowe - w Cieplicach, 1 piętro z balkonem, cena 123000. Nr lic: 5877 - 500
122 470

2 pokojowe w centrum - 2 piętro, po remoncie,
200000 zł. N Król, lic. 8151 - 600 258 703
2 pokojowe Zabobrze - 42 m2 na V piętrze.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

3 pokoje, 47 m2 - Zabobrze, ul. Paderewskiego. Nieruchomości Karkonoskie lic. Nr
1740 - 509 994 541

2 pokojowe mieszkanie - na Sygietyńskiego,
umeblowane z dużym balkonem, zabudowa
komandor, kuchnia pod wymiar, podłogi parkiet i płytki okna plastikowe - 669 595 990

2 pokojowe Zabobrze 135 tys. - mieszkanko
do zamieszkania od zaraz z pięknymi widokami, ciepłe, z dużym balkonem, panele, kaﬂe,
okna PCV. lic. 3059 - 602 727 242

3 pokojowe 72 m2 - 130 tys. - mieszkanie w
Jeleniej Górze w kamienicy, niski czynsz 68
zł, mieszkanie wymaga remontu, wymieniona
została instalacje elektryczna. lic. 3059 - 602
727 242

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

60 m2 z balkonem - Park Sudecki. Stan
deweloperski. Nieruchomości Karkonoskie
lic. nr 1740 - 503 021 047

4 pokojowe Zabobrze II - 70 m2 na V piętrze.
Jeldom 3059 - 600 434 800

62 m2 - tylko 150 000 zł. - L:5908 - 723
143 566

46 m 2 pokojowe - Okolice Mała Poczta,
mieszkanie rozkładowe, słoneczne, na parterze, z ogrodem, propozycja ceny140000 zł.
lic. 11965 - 509 949 961

63 m2 Kiepury - słoneczne mieszkanie na
drugim piętrze okolice Ginekomedu, niski
czynsz, spółdzielnia Związkowiec, lic. 5524
- 662112344

3 pokojowe mieszkanie - w J. Górze powierzchnia użytkowa 64 m2. II piętro, Zabobrze III - cena: 215 tys. zł. - 609 174 477

50 m2 Sobieszów - mieszkanie 2 pokojowe
na II piętrze, bardzo ładny układ - rozkładowe,
stan do zamieszkania - cena 155 tys. lic.
11965 - 509 949 961

3 pokojowe w Cieplicach - 72 m2, 1 piętro z
dwoma balkonami po kapitalnym remoncie.
Nr lic: 5877 - 500 122 470

52 m2 centrum - ładne dwupokojowe mieszkanie na drugim piętrze, niska cena, lic. 5524
- 662 112 344

3 pokojowe w Dziwiszowie - mieszkanie 1
piętro, do wprowadzenia. Dobra cena. ABN
Stępień, Lic. nr 5627 - 508 240 823

55 m2, 2 pokoje - ładne do zamieszkania
za 165.000 na Noskowskiego Nl5908 - 695
034 321

3 pokojowe Zabobrze 3 - 69 m2 na wysokim
parterze z dużym tarasem. Jeldom lic. 3059
- 600 434 800

58 m2 - mieszkanie w Jeleniej Górze blisko
centrum, trzy pokoje, słoneczne, rozkładowe,
propozycja ceny 159 tys. Lic. 11965 - 509
949 961

3 pokojowe, umeblowane - mieszkanie na
Zabobrzu - ul. Kolberga. 900 zł. + liczniki.
Marek Stępień lic. 12181 - 508 240 821

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975
RADIO TAXI ŚNIEŻKA

196 21
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USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

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!

78 m2 z garażem - 4 pokojowe mieszkanie
z garażem na Zabobrzu III. Jeldom lic. 3059
- 600 434 800
85 000 zł. - działka - budowlana, w Jeżowie
Sudeckim, 1508 m2. Bez pośredników - 607
106 100
86 m2 - Szklarska Poręba - Doskonała
lokalizacja, atrakcyjne mieszkanie. 86 m2
za 270000 zł. - więcej inf.: Joanna Szwarga
Osoba odp. zawodowo Dorota Banaszak nr
lic. 10171 - 519 350 100
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DOM do remontu - 250 m2, o potencjale
mieszkaniowo-usługowym, na działce 515 m2,
własność - ul. Sobieskiego, cena 385000 zł.
W rozliczeniu może być mieszkanie 3-4 pokojowe. Bez pośredników - 691 800 131
DOM na Głowackiego - ładny dom na przy ul.
Głowackiego, 6 pokoi, dwie łazienki, garaż,
ogród, lic. zaw. 10171 - 662 009 400
DOM w Cieplicach - do zamieszkania. NK
1740 - 501 090 928
DOM w Cieplicach - o powierzchni użytkowej
240 m2, położony na działce 450 m2. Dwa
rodzaje ogrzewania, garaż, taras. Stan bardzo
dobry, polecam. NŻ Lic.8032. - 505 982 443
DOM w Dziwiszowie - nowy, 180 m2, działka
1450 m2. Zapraszam na prezentację. Lic. zaw.
8761 - 660 359 500
DOM w Jeleniej Górze - bez pośredników,
niedrogo - 507 055 422
DOM w Jeżowie - Dorota Banaszak, nr lic.
10171 - 508 240 826

86 m2 za 215000 zł - w centrum miasta, 4
pokoje, do remontu, Nl5908 - 695 034 321

DOM w Jeżowie Sudeckim - dom w zabudowie bliźniaczej łączony garażami, stan deweloperski, pow. 146 m2, działka ok. 700 m2,
atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662 112 344

ATRAKCYJNA dwupoziomowa - adaptacja
strychowa 115 m2 - 668 518 743

DOM w JG - sprzedam ładny dom w Jeleniej
Górze. Jeldom lic. 3059 - 600 434 800

ATRAKCYJNE 3 pokoje - blisko Jeleniej Góry
wyremontowane pilnie bez pośredników dobra cena - 603 126 622

DOM w Młyńsku w ładnej okolicy - do tego
ziemia ok. 40 a - cena 135 tys. do negocjacji
- 721 336 592

ATRAKCYJNE centrum - nowe mieszkania
o powierzchni 70,50 m2 i 72,05 m2 położone
w ścisłym centrum Jeleniej Góry - 697 397
297, 757 522 980

DOM w Podgórzynie - parterowy z poddaszem użytkowym, działka 1300 m2, 290 tys.
Euro - Dom lic. 4566 - 601 640 292

BARDZO atrakcyjne Cieplice - 87 m2 za
227000, dwupoziomowe - Cieplice - więcej
inf.: Joanna Szwarga Osoba odp. zawodowo Dorota Banaszak nr lic. 10171 - 519
350 100
BUDKA na rynku w Cieplicach - w bardzo
dobrej alejce, z dużym zadaszeniem. Cena
5000 zł, do małej negocjacji - 722 323 287
CIEPLICE 72 m2 - bardzo ładne słoneczna
3 pokojowe na I piętrze w nowym ogrodzonym bloku z 2 balkonami. Lic. 5877 - 500
122 446
CIEPLICE, 2 pokoje - kuchnia, łazienka,
balkon, umeblowane, wyposażone w sprzęt
AGD. I piętro - 509 928 342
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70 m2 za 140000 zł - w centrum miasta, do
remontu, Nl5908 - 695 034 321
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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, kontakt:
dzialka2010@hotmail.com
CZTEROPOKOJOWE stylowe - w kamienicy
c.o, gaz, rozkładowe - 691 721 121
DEWELOPERSKIE - Lubań - bardzo atrakcyjne, dwupokojowe. 40 m2 za 124000 zł!
Więcej inf.: Joanna Szwarga Osoba odp.
zawodowo Dorota Banaszak nr lic. 10171 519 350 100
DOM 120 m2 - blisko Karpacza, nowy stan
deweloperski. Działka 850 m2. Lic. zawodowa:8761 - 660 359 500

DOM w Starej Kamienicy - po kapitalnym
remoncie, ok. 230 m2, garaż na 2 auta,
cena 380000 zł do negocjacji Lic.1749 - 790
877 578
DOM w Starej Kamienicy - wyremontowany,
działka 1270 m2, cena 380000 zł do negocjacji
- 784 027 087
DOM w Szklarskiej Porębie - do małego
wykończenia, atrakcyjne miejsce, dobra cena,
osoba odp. zaw. D.Banaszak, lic. 10171, więcej informacji Andrzej Pabich - 508 240 827
DOM wolnostojacy w Wojcieszycach - 1500
m2 do zamieszkania - 601 156 158
DOM wolnostojący - jednorodzinny 200 m2 z
działką do 40 ar w miejscowości Świeradów
Zdrój uzdrowisko Czerniawa Zdrój z pięknym
widokiem na góry Izerskie - 502 362 187
DRZYMAŁY 135 000 - 50 m2 na ul. Drzymały!
Dobra inwestycja - 135 000! Więcej inf.:
Joanna Szwarga Osoba odp. zaw. Dorota
Banaszak nr lic. 10171 - 519 350 100
DUŻA kawalerka - funkcjonalna o powierzchni
29 m2, na Zabobrzu III, słoneczna, balkon
od południa, po remoncie, nowe okna, na
podłogach panele i kaﬂe, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
DWA pokoje - na Karłowicza, 47 m2, 4te piętro, okna PCV, blok ocieplony, mieszkanie cieple, słoneczne, rozkładowe, bez pośredników.
Oferta do 23.04 - 132 tys. - 662 230 067
DWA pokoje 31 m2 - ogrzewanie gaz, 2 piętro.
Cena do uzgodnienia - 793 590 824

DOM 145 m2 - na parterze działalność wynajęta na 2 lata (2000 dla właściciela domu).
Salon z aneksem, 3 pokojowe 2 łazienki.
Wybudowane w 2003 roku - 640 tys do negocjacji, bez pośredników - 508 327 909

DWUPOKOJOWE centrum - mieszkanie na
drugim piętrze, 52 m2, czynsz 90 zł, po częściowym remoncie, lic. 5524 - 662 112 344

DOM -150 tys. - w stanie umożliwiającym
zamieszkanie - szczelne pokrycie dachu,
nowe okna, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, nowy
garaż, pomieszczenia gospodarcze, działka
1900 m Lic.11965 - 509 949 961

DWUPOZIOMOWE - Cieplice - bardzo
atrakcyjne, dwupoziomowe mieszkanie 87
m2! 227 000! Więcej inf.: Joanna Szwarga
Osoba odp. zaw. Dorota Banaszak nr lic.
10171 - 519 350 100

DWUPOKOJOWE, 49 m2 - w Cieplicach,
cena 144000 zł. Lic. 8151 - 600 258 703
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DWUPOZIOMOWE mieszkanie - 88 m2, 5
pokoi kuchnia 2 łazienki, garderoba, garaż.
Widok - cena 331000, bez pośredników.
Kontakt po 17.00 - 501 681 580
DZIAŁKA - Leśne Zacisze - ładna widokowa działka z mediami, na osiedlu domów
jednorodzinnych, 1200 m2 tylko 105 tyś., lic.
5524 - 662 112 344
DZIAŁKA 4500 m2 w Trzcińsku - piękne
widoki, doskonały dojazd. Nieruchomości
Karkonoskie lic. nr 1740 - 503 021 047
DZIAŁKA budowlana - Jelenia Góra Jagniatków - ładne miejsce przy głównej
drodze, 3 tys. metrów - cena 190 tys. - 506
190 702
DZIAŁKA budowlana - przy ul. Sportowej
w Jeżowie Sudeckim, lic. zaw. 10171 - 662
009 400
DZIAŁKA budowlana - w Olszynie o
powierzchni 2692 m2 - 606 629 018
DZIAŁKA budowlana - w pobliżu „Western
City”, każda 515 m2, warunki zabudowy,
widok na Śnieżkę, cena 85000 zł, możliwość zamiany na mieszkanie, kontakt:
dzialka2010@hotmail.com
DZIAŁKA budowlana - w Wojcieszycach,
1350 m2 na nowym osiedlu, tylko 50000 zł.
JCN nr lic 6760 - 504 891 144
DZIAŁKA budowlana 40 tys. - w ok. Janowic
Wlk. Słoneczna, bardzo dobry dojazd. 1500
m2. Zapraszam na prezentację. Lic. zaw.
8761 - 660 359 500

OG£OSZENIA
KIEPURY 2 pokoje - IV piętro z dużym balkonem 54 m2 - lic. zaw. 3454 - 693 539 967
KOCHANOWSKIEGO 96 m2 - bardzo
atrakcyjne, dwupoziomowe - 330 000! Więcej
inf.: Joanna Szwarga Osoba odp. zaw. Dorota
Banaszak nr lic. 10171 - 519 350 100
KOMFORTOWE Cieplice - W nowej kamienicy na 3 piętrze. Bardzo słoneczne i ciepłe
z balkonem blisko centrum. Lic. 5877 - 500
122 446
LEWY segment bliźniaka - w Wojcieszycach
o powierzchni 142 m2 z działką 1225 m - stan
surowy, zamknięty, piękny widok na pasmo
górskie NM5877 - 500 122 447
LOKAL biurowy - Dorota Banaszak, nr
lic. 10171 Lokal biurowy - Pierwsze piętro,
powierzchnia 65 m2, cena 180000 zł. - 508
240 826
LOKAL pod działalność gospodarczą - w
Gryfowie Śląskim o powierzchni ok. 65 m2.
Cena 145 000 zł - 693 355 994
ŁADNA kawalerka - 29 m2 - właściciel - 514
000 838
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 zł/m-c, cena do uzgodnienia.
N2400 - 669 620 071
ŁADNE, słoneczne mieszkanie - 3 pokoje,
63 m2, okolice ZUS. Cena 200 tys. - 601
284 907

DZIAŁKA budowlana w Komarnie - 30 arów,
widok na góry, 67 zł za m2. Proszę dzwonić
po 17 - 608 884 213

M-2 Cieplice - o powierzchni 49 m2 na I
piętrze 2 pokojowe cena: 123 tys. NM5877
- 500 122 447

DZIAŁKA budowlana w Wojcieszycach 2200 m2 za 90000 zł. Mam też na sprzedaż
większą, bez pośredników, piękna działka,
asfaltowy dojazd - 696 976 172

M2 po remoncie - 60,5 m2 na 1 piętrze okolice centrum. TYLKO 150.000 zł. lic.
5524 - 600 227 515

DZIAŁKA Jagniątków - Dorota Banaszak, nr
lic. 10171 Cena 136 000 zł. - 508 240 826
DZIAŁKA Komarno - Kolonia tylko 10 min.
drogi z Jeleniej Góry, 1528 m2, atrakcyjna
cena, - 662 112 344
DZIAŁKA Leśne Zacisze - na osiedlu domów
jednorodzinnych, 1200 m2, media: prąd,
woda, gaz, piękny widok na góry, niska cena,
lic. 5524 - 662 112 344
DZIAŁKA na Czarnym - Dorota Banaszak, nr
lic.10171 Działka budowlana do sprzedaży na
Osiedlu Czarne. - 508 240 826

M2 ulica Poznańska - 78 m2, dwa przestronne pokoje. Doskonała lokalizacja. Cena
do negocjacji - osoba odp. zawodowo: Banaszak Dorota nr lic: 10171. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110
M3 3 piętro 67 m2 - na osiedlu XX - lecia 600 006 084
M3 przy Wiłkomirskiego - 63 m2, parter.
Bardzo dobra cena. Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota nr lic 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
MAŁE mieszkanie - w Cieplicach I, piętro do
remontu. NK 1740 - 501 090 928

DZIAŁKA na oś. Czarne - rolno-budowlana, pod lasem, 1,70 ha, uzbrojona - 605
080 103

MIEKSZANIE 3 pokojowe - ul. Kiepury, 63
m2, tylko 195000 zł. NK Lic. 6327 - 506
154 079

DZIAŁKA w Jeżowie - budowlana, 1905
m2 pow. piękne widoki, od strony Zabobrza.
ABN Stępień nieruchomości, nr lic. 10171 508 240 825

MIESZKANIA - w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. - 603 533 953, 7575 229 80

DZIAŁKA w Jeżowie - Dorota Banaszak, nr
lic. 10171 Jeżów Sudecki, sprzedam działkę
budowlaną. Cena 115000 zł. - 875 m2 - 508
240 826
DZIAŁKA w Wojcieszycach – N Krol, lic.
8151 - 600 258 703
DZIAŁKA w Wojcieszycach - o powierzchni
4270 m2 - tanio. Pośrednikom dziękujemy
- 608 810 644
DZIAŁKA Wojcieszyce - Dorota Banaszak,
nr lic. 10171 Widokowa działka w Wojcieszycach do sprzedaży. 2020 m2, cena 175000
zł. - 508 240 826
DZIAŁKI budowlane - w Radomierzu po
30 zł/m2. 3600 m2 z możliwością podziału
na mniejsze, prąd i woda na granicy działki.
Polecam, NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
DZIAŁKI w Staniszowie - dwie po 1000 m2,
z pozwoleniem na budowę, prąd, woda na
działce sprzedam Euro-Dom lic. 4566 - 601
540 292
GARAŻ - centrum Jeleniej Góry - jest murowany, posiada instalacje elektryczną - 607
730 188
GARAŻ w centrum Jeleniej Góry - ul Zamenhofa - 510 124 844
JAGNIĄTKÓW - Dorota Banaszak, nr lic.
10171 Działka do sprzedaży w Jagniątkowie.
Cena 136000 zł. - 508 240 826
KARPACZ - Miłków - sprzedamy nieduży
wiejski stylowy domek po remoncie, kominek, łazienka wanna i natrysk, działka 1100
m2 - 601 540 292
KARPACZ/MIŁKÓW - działki po 1300 i 3000
m2 w Miłkowie, bardzo ładnie położone z
atrakcyjnym widokiem na góry. Alicja Janowska lic. 4566 - 601 540 292
KAWALERKA - na I piętrze w bloku IVpiętrowym, ocieplonym, o powierzchni 26,50
m2, czynsz 230 PLN/m-c, z funduszem
remontowym, klatka schodowa zadbana,
cena do negocjacji Lic. 2400 - 669 620 071
KAWALERKA - po kapitalnym remoncie,
cena 105000 zł Lic.1749 - 790 877 578
KAWALERKA - wysoki standard, cena
105000 zł. Lic.1749 - 784 027 087
KAWALERKA 29 m2 - właściciel, I piętro 514 000 838
KAWALERKA po kapitalnym remoncie
- piękna, kuchnia w zabudowie. Lic.1749 502 478 280
KAWALERKA Zabobrze - piękna, umeblowana kawalerka na I piętrze, 123000 zł. Lic.
5877 - 500 122 445
KIEPURY - 3 pokoje na Zabobrzu III. Jeldom
3059 - 600 434 800
KIEPURY - 63 m2 - mieszkanie na drugim
piętrze, czynsz 230 zł, spółdzielnia Związkowiec, lic. 5524 - 662 112 344
KIEPURY - mieszkanie trzypokojowe 63 m2,
lic. 5524 - 662 112 344
KIEPURY 2 pokoje - 130 tys. z umeblowaniem. I piętro, balkon, ok. ZUS - lic. nr 9482
- 606 405 109

MIESZKANIE - bardzo ładne 3 pokojowe, o
powierzchni 74 m2, w Cieplicach, na I-piętrze,
w bloku IV piętrowym, rozkładowe, środkowe,
dobry standard, czynsz 312 PLN/m-c, N.
Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - funkcjonalne, 3 pokojowe, o
powierzchni 61,19 m2, na parterze w bloku
IV piętrowym, na Zabobrzu II, czynsz 330
PLN/m-c, cena do negocjacji. N. Szymkiewicz
licencja 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE - przestronne 2 pokojowe, o
powierzchni 53,10 m2, w bloku IV piętrowym,
duży balkon, Zabobrze III, czynsz 200 PLN/
m-c, bardzo eleganckie, cena przystępna. N.
Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE + lokal - 105 m2 przy ulicy
Bankowej. Oddzielne wejścia. Długoterminowe umowy najmu. Doskonała lokata
kapitału. Osoba odp. Zaw.: Banaszak Dorota
nr lic:10171. Więcej informacji: Zienkiewicz
Marta - 514 600 110
MIESZKANIE 2 pokojowe - na II piętrze o
powierzchni 36,14 m2, w bloku IV-piętrowym,
docieplonym na Zabobrzu, klatka schodowa
zadbana, czynsz 315 PLN/m-c, dobra lokalizacja, cena do negocjacji. Lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na II piętrze o
powierzchni 51,40 m2, w bloku wielorodzinnym, przyjazna okolica, cena do uzgodnienia,
w zarządzie wspólnoty. Nieruchomości Szymkiewicz licencja 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu
III o powierzchni 38 m2, środkowe, ciepłe i
bardzo słoneczne, klatka schodowa szeroka
i zadbana, duży balkon, czynsz 250 PLN/m-c.
Nieruchomości 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 negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz licencja 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 3 pokoje - 64 m2 w Kowarach.
Bez pośredników - 609 749 301
MIESZKANIE 3 pokojowe - na II-piętrze
o powierzchni 60,11 m2, Zabobrze II, rozkładowe, środkowe, słoneczne z dużym
balkonem, blok ocieplony, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - w Szklarskiej
Porębie. 108 m2 za jedyne 220 000 zł. Nie
przegap okazji - Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota nr lic:10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
MIESZKANIE 36 m2 - 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, przedpokój, w Kowarach - 693
937 850
MIESZKANIE 45 m2 - w Mysłakowicach lub
na większe bez pośredników - 508 294 219
MIESZKANIE atrakcyjne w centrum - 1 piętro
również na kancelarię, biuro - sprzedam lub
wynajmę - 512 380 297
MIESZKANIE do remontu - duże mieszkanie
do remontu, ok. 2,3 tys./m2. centrum Jeleniej,
możliwość negocjacji. ABN Stępień nieruchomości, nr lic. 10171 - 508 240 825

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE na ul. Noskowskiego - rewelacyjne, 2 piętro, 63 m2. Cena 200 tys. zł,
Uniwest Nieruchomości - 508 076 561
MIESZKANIE na XX-Lecia - powierzchnia
65,7 m2, parter, 3 pokoje, po generalnym
remoncie - 883 771 836
MIESZKANIE na Zabobrzu - Dorota Banaszak, nr lic. 10171 Sprzedam dwupokojowe
mieszkanie na Zabobrzu, - 508 240 826
MIESZKANIE w bloku w Cieplicach - na Oś.
Widok 68 m2 + ogródek - 609 629 072
MIESZKANIE w centrum - stylowe,
4-pokojowe o powierzchni 130 m2, środkowe, rozkładowe, bardzo ciepłe, czynsz
270 PLN/m-c, ogrzewanie gazowe, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
zaw. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE w centrum 84 m2 - po remoncie
210.000 zł. - 660 477 665
MIESZKANIE w Cieplicach - 3 pokojowe
mieszkanie po kapitalnym remoncie w bloku
czteropiętrowym - nr lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE w Cieplicach - o powierzchni
77 m2 położone na I piętrze w kamienicy w
centrum Cieplic - cena do negocjacji NM5877
- 500 122 447
MIESZKANIE w Piechowicach - w bloku, 3
pokojowe, zadbane, słoneczne, cena 172000
zł - 793 022 966
MYSŁAKOWICE - działki budowlane - 1000
m2 do 1700 m2 - 721 644 162
NAJTAŃSZE 2 pokojowe - mieszkanie 2
pokojowe w Mysłakowicach. Powierzchnia po
podłodze 40 m2 w KW 32 m2. Do kapitalnego
remontu. 60tys. zł. Marek Stępień lic. 12181
- 508 240 821
NOWE lokale na biuro - dwa nowe lokale
mieszkalne, położone na wysokim parterze z
osobnym wejściem z ulicy o pow. 83 m2. Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604 896 172
NOWE mieszkanie w centrum - mieszkanie
dwupoziomowe, 3 pokoje, III piętro, 74 m2,
stan deweloperski, Instalacje: C.O. z grzejnikami, elektryczna, wod.-kanal., telefon, TV
Cena: 220 000 zł (lic. 4917) - 604 906 257
NOWY dom Piechowice - Dorota Banaszak,
nr lic. 10171 Ładny dom w Piechowicach do
sprzedaży. Zagospodarowana działka. Cena
749000 zł. - 508 240 826
NOWY dom w Jeżowie - nowy dom z pięknymi widokami, energooszczędny - Ewelina
Jarząbek - nr lic. 10171, os. odp. D. Banaszak
- 514 600 108
NOWY dom w Sosnówce - 138,6 m2, do
wykończenia wewnątrz, na ładnej działce
1000 m2, cena 330000 zł. Lic. 8151 - 600
258 703
OK. Małej Poczty - sprzedam 39 m2, 2 pokoje.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
OKOLICE Karpacza 16,5 ha - cena 330 tys.
zł. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 503 021 047
OKOLICE Małej Poczty - 57 m2, 2 pokojowe
po remoncie kapitalnym. Z dużym ogrodem.
Jeldom lic. 3059 - 600 434 800
PADEREWSKIEGO 188 000 - 71 m2 na ul.
Paderewskiego - więcej inf.: Joanna Szwarga
Osoba odp. zaw. Dorota Banaszak nr lic.
10171 - 519 350 100
PARTER z ogrodem - 50 m2 - 2 pokoje, Jelenia Góra Lic. 11965 - 509 949 961
PENSJONAT w Karpaczu - 400 m2, działka
2300 m2, na 45 osób - sprzedamy Euro-Dom
- lic. 4566 - 601 540 292
POŁOWA domu - w Szklarskiej z 7 pokojami
dla turystów. N Król, lic. 8151 - 600 258 703
POŁOWA nowego bliźniaka - w Wojcieszycach, stan surowy, zamknięty, widok na cale
góry, duża działka - 502 101 413
SŁONECZNE, własnościowe - wspólnota,
bezczynszowe 54 m2, 3 pokojowe, łazienka,
WC, duży balkon, piwnica, b.dobra lokalizacja,
piękne widoki na Karkonosze, Jelenia Góra 501 038 525
SOBIESZÓW 2 pokojowe - bardzo ładne,
słoneczne mieszkanie w Sobieszowie 50
m2 - duża kuchnia, propozycja ceny 155 tys.
do wprowadzenia od zaraz Lic 11965 - 509
949 961
STAN surowy - Dorota Banaszak, nr lic. 10171
Stara Kamienica - stan surowy sprzedam. 508 240 826
STANISZÓW - Dorota Banaszak, nr lic. 10171
Działka 4000 m2 w Staniszowie z warunkami
zabudowy. 69 zł. m2 - 508 240 826
SUPER 2 pokojowe 130 tys. - bardzo fajne
mieszkanie na Zabobrzu, wymaga remontu,
ale ma rewelacyjny rozkład, piętro i blisko
wszędzie - lic. 3059 - 602 727 242
SZEREGÓWKA Cieplice - Atrakcyjna dzielnica i cena do odnowienia. Lic. 5877 - 500
122 446
SZEREGÓWKA w Cieplicach - 218 m2
powierzchni, działka 429 m2, stan do wprowadzenia, możliwość pozostawienia wyposażenia i negocjacji ceny. ABN Stępień
nieruchomości, nr lic. 10171 - 508 240 825
SZEREGÓWKA w Cieplicach - do remontu,
cena 280000. Nr lic: 5877 - 500 122 470
SZEREGÓWKA w Cieplicach - o powierzchni
217 m2 położona w bardzo dobrej lokalizacji cena 280000 zł. NM5877 - 500 122 447
SZKLARSKA Poręba - trzypokojowe mieszkanie w Szklarskiej Porębie Dolnej. 56 m2
za 155000 zł! Więcej inf.: Joanna Szwarga
Osoba odp. zawodowo Dorota Banaszak nr
lic.10171 - 519 350 100
TANIA kawalerka - duża, funkcjonalna, o
powierzchni 29 m2, na Zabobrzu III, słoneczna, balkon od południa, po remoncie,
nowe okna, na podłogach panele i kaﬂe, cena
do negocjacji Lic. 2400 - 669 620 071

TANIE mieszkanie - 3 pokojowe, o powierzchni
69,20 m2, na wysokim parterze, Zabobrze,
budynek IV-piętrowy, rozkładowe, bardzo
dobra lokalizacja, cena do negocjacji. Lic.
2400 - 669 620 071
W Cieplicach z ogródkiem - o powierzchni
54 m2 na wysokim parterze 3 pokojowe po
remoncie NM 5877 - 500 122 447
WOJANÓW - Bobrów - Dorota Banaszak, nr
lic. 10171 działka w pełni uzbrojona. 2000 m2,
cena 150000 zł. - 508 240 826
ZABOBRZE 3 - o powierzchni 63 m2 za
185000 zł. NM5877 - 500 122 447
ZABOBRZE 3 mieszkanie - 2 pokojowe - 3
piętro blok - 4 pietra, 54 m2 cieple, słoneczne,
balkon, lodówka, pralka, zabudowa kuchni,
szafy niskie opłaty 185 tys. - 609 316 250
ZIEMIA w Lubomierzu - atrakcyjna lokalizacja,
blisko centrum ok. 2.5 h z możliwością przekształcenia.... - 693 965 644

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry
- 85 m2, 3 pokojowe, łazienka, 1200 zł.
Ogrzewanie etażowe, gaz - 75 71 221 71,
664 803 587
POKOJE, bursa, akademik z Internetem
dla studentów, młodzieży, pracowników,
turystów, osoby indywidualne w Jeleniej
Górze – blisko UE – 606 360 443
SAMODZIELNA kawalerka Sobieszów - 75
75 544 48
PÓŁ domu na wsi - tanio - 665 733 268
POKÓJ w Sobieszowie, używalność
kuchni, łazienki, oddzielne wejście, może
być osoba samotna - 660 509 720
KAWALERKA - pusta - 660 770 990
POKÓJ dla pary lub jednej osoby - używalność kuchni i łazienki - 75 64 27 017
MIESZKANIE do remontu oraz pomieszczenie magazynowo - gospodarcze Jelenia
Góra Cieplice - 605 487 498
DWUPOKOJOWE w Cieplicach z miejscem
parkingowym - spokojna dzielnica - 502
351 405
MIESZKANIE - cały parter domu - 90 m2 - 3
duże pokoje, łazienka, kuchnia. Mieszkanie
posiada niezależne wejście i niezależny
parking - Jelenia Góra - 75 75 215 89
GARAŻ w centrum Jeleniej Góry - 790
279 547
PÓŁ domu na wsi - tanio - 665 733 268
WYDZIERŻAWIĘ stoisko fryzjerskie w Jeleniej Górze - dobre warunki - 603 367 220
POKÓJ w centrum Jeleniej Góry - niskie
opłaty, używalność kuchni i łazienki - cena
300 zł. + opłaty - 697 357 196
MIESZKANIE 2 pokojowe, umeblowane,
JG Kiepury 800 zł - 512 567 169
I piętro, lokal w centrum 31 m2 od 01.06.2010
- 75 75 265 36 w godzinach 11-16
BEZ pośredników mieszkanie na Placu
Ratuszowym, 3 pokojowe, umeblowane,
II piętro, 1200 zł. (w tym czynsz) + media +
kaucja - 75 75 263 36
1300 zł. + media - 3 pokoje przy Kiepury.
Bardzo słoneczne. Osoba odp. zawodowo:
Banaszak Dorota nr lic 10171. Więcej informacji: Zienkiewicz Marta - 514 600 110
2 pokoje - 800 zł bez kaucji, Lic.1749 - 790
877 578
2 pokoje - kuchnia i łazienka - 517 933 180
2 pokoje - kuchnia, łazienka, umeblowane,
balkon, 1020 zł + liczniki, ogrzewanie miejskie
w czynszu - ul. Daszyńskiego - 692 061 900
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 na ul. Złotniczej - w rejonie stadionu, 1200 zł miesięcznie plus opłaty - 504
207 830
2 poziomowy fryzjer-kosmetyczny - 4000 zł
do negocjacji ABN Nieruchomości Stępień
Lic. 5627 - 514 600 101
3 pokojowe umeblowane - mieszkanie przy
ul. Kolberga. Mieszkanie umeblowane. 900
zł.+ liczniki. Marek Stępień lic. 12181 - 508
240 821
3 pokojowe, nieumeblowane - na Zabobrzu,
cena 600 zł + 290 zł czynszu + prąd + gaz +
wodę. Dzwonić po 17:00 - 697 756 875
3-POKOJOWE - do wynajęcia wyremontowane mieszkanie 3-pokojowe przy ul.
Wolności. 1300 zł + liczniki. ABN Stępień, lic.
nr 5627 - 508 240 823
68 m2 900 zł dwupoziomowe - w Jeleniej
Górze na ulicy Wiejskiej. 68 m2 mieszkanie
dwupoziomowe w spokojnej dzielnicy Jeleniej
Góry, niedaleko szpitala wojewódzkiego. Do
użytku ogród, czynsz do małej negocjacji. N
Sudety - 509 263 111
ATRAKCYJNY lokal użytkowy - tanio, z
parkingiem, w centrum Jeleniej Góry - 603
347 415
CIEPLICE blisko Politechniki - pokój jednoosobowy w umeblowanym mieszkaniu studenckim z osobnym wejściem 400 zł. Rachunki i
Internet wliczone - 791 770 785
DLA ﬁrmy dom - w zabudowie szeregowej
nowy komfortowy w pełni wyposażony blisko
centrum N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552
DOM do wynajęcia - w Cieplicach. 5 pokoi +
ogród - 1200 + liczniki - 695 642 873
DOM w Piechowicach - salon, 4 pokoje,
kuchnia, 2 łazienki, pralnia. Najchętniej ﬁrmie
- 605 959 510

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

DOMEK z ogródkiem - po remoncie. Sobieszów, 1100 zł. + rachunki - 722 075 024
GARAŻ - centrum miasta - instalacja elektryczna - 607 730 188
GARAŻ - przy ul. Kochanowskiego - 510
172 960
HALA 235 m2 - nowe z parkingiem i placem
manewrowym, Ewelina Jarząbek nr lic. 10171,
os. odp. D. Banaszak - 514 600 108
KARPACZ - 4 pokoje od maja - mieszkanie
w bloku 4p., częściowo umeblowane, balkon,
piwnica, parking, plac zabaw dla dzieci - 609
979 744

KIEPURY, mieszkanie 52 m2 - 2 pokoje,
2 piętro. 790 zł + czynsz do JSM + liczniki.
Oszczędzasz 1700 zł przy zapłacie z góry za
rok - 693 300 233
KOMFORTOWA, w pełni umeblowana - z
AGD na Zabobrzu ul. Bacewicz - 750 zł +
opłaty. Od 24 kwietnia - 608 099 735
KOMFORTOWE 2 pokojowe - nowo urządzone mieszkanie, o powierzchni 52 m2,
Jelenia Góra oś. Park Sudecki. Widok na
Śnieżkę, balkon - 601 720 972
LOKAL 50 m2 w centrum - 1500 zł + liczniki,
świeżo po remoncie negocjacji ABN Nieruchomości Stępień Lic. 5627 - 514 600 101

KARPACZ - luksusowa kawalerka - w apartamentowcu. Balkon, garaż, ochrona 24h.
Pełne wyposażenie i umeblowanie. 1500
zł. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740
- 503 021 047

LOKAL 60 m2 - blisko centrum, NSiofer 691 081 247

KAWALERKA - ul. Działkowicza, blisko Kolegium Karkonoskiego - 502 100 517

LOKAL gastronomiczny - 100 m2 3000 zł do
negocjacji ABN Nieruchomości Stępień Lic.
5627 - 514 600 101

KAWALERKA - ul. Karłowicza/ Zabobrze 782 227 209
KAWALERKA centrum 800 zł. - + liczniki ABN Nieruchomości Stępień Lic. 5627 - 514
600 101
KAWALERKA na ulicy Pijarskiej - ok. 30 m2 1
os. 700 zł. 2 os. 900 zł. W tym media i dostęp
do Internetu - 511 557 110
KAWALERKA umeblowana - w Staniszowie.
Przedpokój, łazienka z prysznicem, pokój z
aneksem kuchennym, ok. 20 m2. Wynajmę
dla 1 pracującej osoby za 600 zł - 508 148
773
KAWALERKA w centrum Jeleniej Góry - 690
zł + liczniki - 608 231 749
KAWALERKA w Karpaczu - umeblowana - ul.
Komuny Paryskiej, z miejscem parkingowym,
dużym balkonem - Ewelina Jarząbek - nr lic.
10171, os. odp. D. Banaszak - 514 600 108
KAWALERKA w ścisłym centrum - 25 m2,
umeblowana i wyposażona. 800 zł (w tym
czynsz i ogrzewanie) + liczniki - 660 670 909
KAWALERKA, 36 m2 - III piętro, z balkonem
w Mysłakowicach - 508 506 009
KIEPURY - 2 pokoje - 54 m2, umeblowane,
wyposażone, komfortowe. Nieruchomości
Karkonoskie lic. nr 1740 - 503 021 047

LOKAL biurowy 60 m2 - w Cieplicach,
samodzielny, wyposażony, parking, cena 1000
zł. - 602 195 714

LOKAL handlowo usługowy - ul. Okrzei
duży parking, witryna z roletą na pilota, nowo
wyremontowany, 62 m2 parter oraz 115 m2,
atrakcyjna cena - 504 222 915
LOKAL parter - Dorota Banaszak, nr lic.
10171 - 68 m2. parter Jelenia Góra 2400 zł.
brutto. - 508 240 826
LOKAL ścisłe centrum 30 m2 - parter, witryna
Wyszyńskiego (naprzeciw Flory obok cyfry+)
- 888 221 321
LOKAL usługowy - atrakcyjnie położony, przy
markecie Kauﬂand. 89 m2 3700 zł netto - 502
538 710
LOKAL użytkowy - 25 m2, po remoncie, na
parterze, wejście od strony ulicy Drzymały.
999 zł z mediami. Bez pośredników - 889
898 898
LOKAL użytkowy w centrum - o powierzchni
225 m2. Po kapitalnym remoncie, pełen
węzeł sanitarny, dwie duże bramy wjazdowe.
Doskonały na warsztat lub sklep budowlany.
NŻ Lic.8032. - 505 982 443
LOKAL użytkowy w centrum - Piechowic 150
m2. Możliwość podziału na dwa bliźniacze 607 211 070
LOKAL użytkowy w Świeradowie - w centrum,
37 m2. Lic.1749 - 790 877 578

LOKAL w centrum - 691 721 121
LOKALE biurowe w centrum - przy ul. Konopnickiej. Powierzchnie: 21 m2, 49 m2, 70 m2.
ABN Stępień lic. nr 5627 - 508 240 823
LUKSUSOWE mieszkanie - apartament w
centrum miasta. Polecam! Marek Stępień lic.
12181 - 508 240 821
ŁADNA duża kawalerka - blisko centrum 35
m2 - 721 732 130
M-4 w Dziwiszowie - o powierzchni 96 m2.
Częściowo umeblowane, garaż w cenie
wynajmu. Piwnica, dwa balkony. Mieszkanie
bardzo słoneczne. Polecam, NŻ Lic.8032 505 982 443
MAGAZYN 110 m2 - ul. Okopowa 6 - rampa,
pomieszczenia biurowe - 604 569 485
MIEJSCE dla tipserki - w centrum - 500
052 695
MIESZKANIE - tanio - 2-pokojowe w Cieplicach - 501 739 694
MIESZKANIE 2 i 3 pokojowe - mam do
wynajęcia mieszkanie 2 i 3 pokojowe w
Jeleniej Górze, umeblowane, nowe Ewelina
Jarząbek nr.lic.10171, os. odp. D. Banaszak
- 514 600 108
MIESZKANIE 2 pokoje + ogródek na obrzeżach miasta. Wolne od 10 Maja. Cena 800 +
liczniki - 691 229 508
MIESZKANIE 2 pokoje - częściowo umeblowane, kuchnia, łazienka. Okolice Małej
Poczty - 700 zł. + liczniki + kaucja. Ogrzewanie
gazowe - 516 056 596
MIESZKANIE 2 pokoje - kuchnia z aneksem,
łazienka, korytarz, ogrzewanie gazowe, parter,
ogród, dom, odrębne wejście i liczniki, oś.
Czarne - 507 704 066
MIESZKANIE 2 pokoje - umeblowane i wyposażone. Po remoncie, okolica Małej Poczty.
Ogrzewanie gazowe. Cena 800 zł + liczniki +
kaucja - 605 137 588
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2, Zabobrze1. Od maja. Koszt 900 zł. + liczniki - 662
337 306
MIESZKANIE 2 pokojowe - 40 m2 - 604
993 061
MIESZKANIE 2 pokojowe - 40 m2 z pełnym
wyposażeniem, na ulicy Różyckiego. Cena
1000 zł + liczniki - 661 718 591
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MIESZKANIE 2 pokojowe - na ul Kiepury,
przytulne, zadbane, nowe okna, częściowo
umeblowane, 1000 zł + liczniki, bez pośredników - 695 563 290
MIESZKANIE 2 pokojowe - przytulne w pełni
umeblowane, od 1 maja 2010 - 604 208 135
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kadetów,
nowe, zadbane, spokojna okolica, cena 980
zł + liczniki - 607 785 776
MIESZKANIE 3 pokojowe - 65 m2 i 2 pokojowe 71 m2 - blisko centrum. Każde 1000 zł
plus media - 798 763 002
MIESZKANIE 50 m2 - Zabobrze - 605
533 862
MIESZKANIE w centrum - zaledwie 100
metrów od Placu Ratuszowego o powierzchni
84 m2. Dwupokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy, umeblowane. Cena
wynajmu to 1500 zł plus opłaty. NŻ Lic. 8032
- 505 982 443
MIESZKANIE w centrum JG - 2 pokoje - wyższy standard - 515 227 363
MIESZKANIE w Kostrzycy - pokój z kuchnią i
łazienka oraz ogródek - 663 608 693
MIESZKANIE w Pasieczniku 51 m2 - i
pomieszczenie gospodarcze (garaż z kanałem) od 1-go maja 800 zł. + opłaty - 660
449 652

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

MIESZKANIE z ogrodem - 60 m2 na osiedlu
willowym. N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552
NA osiedlu Park Sudecki - mieszkanie,
48,5,m2. Dwa pokoje, aneks kuchenny,
umeblowane, balkon, II piętro, winda. 1200 zł
+ opłaty ok. 330 zł - 793 460 101

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

OD maja - kawalerka, nowa - o wysokim
standardzie w centrum - 665 550 721
OD zaraz w pełni wyposażone - mieszkanie na
osiedlu Park Sudecki, 38 m2, parter, balkon,
980 zł. + czynsz. 10 min. spokojnej drogi do
Karpacza - 602 463 191
PAWILON handlowo-usługowy - 32 m2 w
Jeleniej Górze - 667 730 090
POKÓJ 400 zł + rachunki - Zabobrze II - 695
913 104
POMIESZCZENIE w salonie odnowy - w
Szklarskiej Porębie - 509 362 640

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

Powierzchnie biurowe - 150 metrów od
Placu Ratuszowego. 100m2 na pierwszym
piętrze kamienicy. Idealne na gabinety lekarskie, kancelarię bądź biura. Polecam, NŻ Lic.
8032 - 505 982 443

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Słoneczne ładne - mieszkanie 60 m2 z
ogrodem, umeblowane i wyposażone N.Ż Lic.
8032 - 509 156 552
Stanowisko dla tipserki - pomieszczenie
usługowe o powierzchni ok. 6 m2 na Zabobrzu przy solarium, idealne pod działalność
typu usługi tipserskie - tanio - 697 397 297,
757 522 980

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajmę, zaopiekuję się 3 pokojowym
mieszkaniem w JG, Cieplicach i okolicach
od połowy sierpnia - 607 779 303
2 pokojowe - słoneczne i ciepłe mieszkanie
w okolicy Urzędu Skarbowego lub Zajezdni
- 692 550 329

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

Lokal lub mieszkanie - parter lub I piętro
w Jeleniej Górze. Jeldom lic. 3059 - 600
434 800

JACEK

Lokal użytkowy - na parterze, parking, przy
ulicy Drzymały 37, powierzchnia 25 m2. 999
zł. z mediami. FV - 889 898 898

Tel. 508 082 888

Lokal w centrum lub okolicy - do 20 m2
na parterze, wejście z ulicy lub wydzielone
miejsce w lokalu - 793 447 101
Pensjonat - pilnie - w Karpaczu lub
Szklarskiej Porębie. Co najmniej 20 miejsc
noclegowych - ABN Stępień nieruchomości,
nr lic. 10171 - 508 240 825
Pomieszczenia biurowe do 2 piętra - 1800
zł. brutto z mediami, centrum Jeleniej Góry lub
Zabobrze. Bez pośredników - 517 715 307
Restauracja - Karpacz, Szklarska
Poręba, ew. Jelenia Góra - ABN Stępień nieruchomości, nr lic 10171 - 508 240 825

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

e-mail: marketing@jelonka.com

LENA
Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com
Pan zasponsoruję - Panią bi - 794 189 362
Poznam Panią Bi - zadbaną i dyskretną, z
ładnym biustem. Jelenia Góra i okolice. Oczekuję dyskrecji i ją zapewniam - 607 495 461
Przystojny pozna - zasponsoruję szczupłą, atrakcyjną uczennicę szkoły średniej,
sexy - 691 636 249

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
Malowanie, tapetowanie, Raufasa,
Glasfasa, tapety winylowe w tym się specjalizujemy - 600 572 161

Mieszkanie komunalne 77 m2, 3 pokojowe, C.O, etażowe w Oławie na dwa
mniejsze w okolicach Jeleniej Góry - 516
195 465

Przystojny, samotny brunet - 28 lat, pozna
miłą dziewczynę na dłużej - 796 621 093
Puszysta z dużym biustem - zaprosi zdecydowanych panów - 888 055 128

Mieszkanie Ip. 36,7 m2, dwa pokoje ul:
Różyckiego na podobne w centrum Cieplic
lub innej dzielnicy - 75 76 74 824

Docieplenia, elewacje, tynki strukturalne, własne rusztowanie, doświadczenie,
referencje - 600 572 161

Sexy parka - dziewczyna i chłopak, dla
fajnych Par - wyjazdy - 694 542 280

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

Domek wiejski 100 m2, 4 pokoje, kuchnia,
działka zadrzewiona 16a z ogrodem - ogrodzona zamienię na duże mieszkanie w
mieście lub sprzedam 300 tys. zł. Mojesz k/
Lwówka Śl. - 661 059 918 lub SMS

Super sponsoring - wspaniale propozycje
dla atrakcyjnej realnie kobiety - 607 279 609

Prace ogólnobudowlane - dachy - 695
112 363

Szczupła, zgrabna - blondyna zaprasza
- 516 462 062

Remonty - tanio, szybko, fachowo.
Malowanie, szpachlowanie, regipsy,
panele, przeróbki wod.-kan., murowanie
itp.. - 516 048 225

3 pokojowe 50.8 - Zabobrze 172 tys. lub
zamienię na mniejsze z dopłatą - 512 212
946
Dwie kawalerki komunalne - 25 I 32 metrów
na mieszkanie 4 pokojowe lub dom - 500
490 882

Szczupły, wysoki szatyn - pozna panią
wieku 30-40 lat chętną na .... dzwonić albo
SMS - 500 219 607
Uzdolniona brunetka - ognista i soczysta,
ładna. Czeka na Ciebie - 721 446 426
Wspaniałe doznania - dla pana, pani. Eliza
zaprasza. Dyskretnie - 721 446 426

Kawalerka komunalna 25 m2 - pokój,
kuchnia, niski czynsz na większe. Może być z
dopłatą lub zadłużone - 500 490 882

Wyjątkowa extaza i masaż - erotyczny,
dla miłych Pań. Również na wyjazd - 694
542 280

Mieszkanie komunalne 51 m2 - 2 pokoje,
na większe w jeleniej Górze. Dzwonić po godz.
12 - 888 781 071

Zaniedbywany 40 latek - dla dziewczyn,
pań, par - każdy układ i propozycja - 100
% dyskrecji gwarantowane i wymagane.
Tylko przyjemność - bez kasy. Sms-y - 660
707 657

Mieszkanie kwaterunkowe 52,5 m2 - nierozkładowe dwa pokoje, łazienka, WC oraz
weranda, ogrzewanie, piece kaflowe, na
pierwszym piętrze - 695 408 641
Mieszkanie na Zabobrzu - 1 piętro, kwaterunkowe, 56 m2 na większe - 512 248 475
Mieszkanie na Zabobrzu 72 m2 - na
mniejsze z dopłatą pośrednikom dziękuję 669 569 669

Zasponsoruję kobietę - do 35 lat - 796
441 228

USŁUGI
BUDOWLANE

Mieszkanie pokój z kuchnią - 15 m2 w
samym centrum 2 p. na większe - może być
zadłużone - 663 368 701

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

Mieszkanie w Oławie 77 m2 - CO etażowe
na 2 mniejsze w Jeleniej Górze lub okolicach
- 503 152 022

Wykonam roboty murarskie, brukarskie,
tynkarskie, usługi ogólnobudowlane - 509
400 912, 782 610 462

Piękne słoneczne, duże - 98 m2 mieszkanie
kwaterunkowe, na mniejsze - 726 948 488

Kominki - obudowy, montaż, sprzedaż 602 528 380

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
Alicja, atrakcyjna 20stka - zaprosi. Z chęcią
umilę Ci czas. Prywatnie i 100% dyskrecji 795 849 422
Atrakcyjna 24 latka - jeżeli masz ochotę
na mile towarzystwo to zadzwoń do mnie. Ze
mną umawiasz się prywatnie - pn-pt 10-21 795 849 422
Atrakcyjna wysoka brunetka - zaprosi
panów po 30stce - 794 153 270

Podejmę pracę - murarz, tynkarz, gładzie,
zbrojenie - doświadczenie - 887 095 801
Płytki, szpachlowania, tynki tradycyjne
i strukturalne, murowanie, elewacja, ocieplenia, montaż drzwi i okien, panele - 697
357 196
Brukarstwo - podjazdy, chodniki, place,
parkingi, kostka betonowa, granit, roboty
ziemne - 792 668 584
Ciesielstwo - dekarstwo - pokrycia wszelkich typów, montaż okien dachowych, rynny i
obróbki blacharskie - 663 161 072
Dachy - krycie - konserwacja, remonty, ocieplenie - 602 884 480
Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy
docieplenia dachowe, wstawiamy okna, remontujemy stare dachy, stawiamy więźby i nowe
pokrycia dachowe: papa, gonty, dachówka
- 693 788 140
Dekarstwo - dachówka, papa, gonty,
blacha, wełna - 602 884 480
Dekarstwo, pokrycia - wszelkiego rodzaju.
Montaż okien dachowych, obróbek blacharskich, rynien - 609 654 791
Docieplenia - elewacje - tynki tradycyjne
- 726 444 006
Ekologiczne oczyszczalnie - montaż,
serwis, sprzedaż- ekologicznych oczyszczalni
ścieków, separatorów tłuszczu, zbiorników
olejowych, zbiorników deszczowych. tanio szybko - profesjonalnie - 603 237 605
Elewacje - remonty - wykonujemy elewacje, tynki tradycyjne, wymiana okien, remonty
domów, mieszkań, biur. Tanio i solidnie. Możliwa negocjacja cen - 726 444 006
Elewacje, usługi glazurnicze - projekty
wnętrz, przebudowy, ceny konkurencyjne 796 856 881
Firma dekarska - oraz ogólnobudowlana 721 120 017

Atrakcyjny 20 latek - zaspokoi każdą
panią i dziewczynę, mam auto i lokum - 695
566 931

Hydraulik awarie i A-Z - usterki, naprawy,
modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie awaryjne - Złota Rączka - 500 505 002

Blondynka z biustem sześć - o rubensowskich kształtach, szuka dyskretnego pana,
który pomoże finansowo - 796 717 760

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

Brunetka i blondynka - zaproszą lub
dojadą - 24 h - 504 444 967
Brunetka i blondynka - zaproszą na miłe
chwile - 788 510 302
Dojrzała Pani - dojedzie - 600 120 914
Dwie młode - uzdolnione zastąpią Ci żonę
- 883 485 770
Ładna brunetka 24 - zaprosi lub dojedzie.
- 883 480 531
Ładne, młode dziewczyny zaproszą - Ładne,
młode dziewczyny zaproszą - 782 535 408

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
Kompleksowe usługi malarskie - i wykończeniowe. Szybko, estetycznie i tanio - 603
286 771

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

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%)

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Kostka brukowa itd. - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, suche zabudowy, malowanie, tapetowanie itp. oraz profesjonalne doradztwo, Faktura VAT, szybko, tanio
i solidnie - 787 210 943 lub 511 545 064

Remonty mieszkań - malowanie, gładzie,
regipsy, panele oraz inne prace remontowe
- 691 936 900
Remonty mieszkań - wykończenia - 603
108 777

Korepetycje z chemii i matematyki - cena
30 zł/h - 667 556 995
Korepetycje z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556

Łazienki - wykonuję kompleksowe łazienki,
profesjonalnie układanie glazury ceramicznej.
Sumienność staranność - 794 312 393

Remonty, wykończenia - gładzie, tynki,
panele, regipsy, instalacje kanalizacyjne.
Montaż drzwi i okien - 518 854 126

Malowanie dachów - ogrodzeń, balustrad.
Niskie ceny - 664 727 188

Korepetycje z matematyki - w Piechowicach. Posiadam wykształcenie wyższe i
doświadczenie. Gwarantuje solidna naukę oraz
miłą atmosferę. Zapraszam - 691 371 376

Roboty ogólnobudowlane - remonty mieszkań, izolacje termogrzewcze - 782 129 073

Kowary - angielski - tłumaczenia i korepetycje, wszystkie poziomy - 782 022 765

Malowanie, szpachlowanie - gładzie,
regipsy, kafelkowanie, wstawianie drzwi - 697
200 025

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

Malowanie, tapetowanie - szpachlowanie
gładzie, panele itp. Solidnie i niedrogo - 662
077 015

Usługi budowlane - budujemy, remonty,
wykończenia, ocieplenia dachy - 663 316 795

Matematyka - korepetycje - zakres szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz szkoły średniej
(łącznie z przygotowaniem do matury) - 603
630 164

Malujemy wszystko - mieszkania, domy,
magazyny, biura oraz bramy, ogrodzenia,
dachy i elewacje. Super ceny - 662 077 015
Minikoparka, małe wykopy - przyłącza
wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie, fachowo
- 608 134 616

Usługi budowlano-remontowe - mieszkań,
domów i biura. Wykończenia itp. - płytki,
regipsy, tynki maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane - 721 207 152
Usługi koparko ładowarka CAT - możliwa
faktura VAT - 502 101 743

Ocieplenia - termomodernizacja i koloryzacja elewacji - 509 565 541

Usługi minikoparki - wykopy pod: fundamenty, ogrodzenia, przyłącza, drenaż, oczka
wodne itp. - 781 134 275

Oczyszczalnie szamba - przyłącza wodne
i kanalizacyjne tanio i sprawnie - 785 535 629

Usługi wodnokanalizacyjne - Usługi wodnokanalizacyjne - 723 958 492

Płytki, regipsy, tynki - usługi remontowo
- budowlane. fachowo solidnie, dobre ceny 518 854 126

Wykonam remont - domu, mieszkania,
lokalu - szybko, solidnie i dobrze oraz wykonam
nietypowe zabudowy w dobrych cenach - 663
981 724

Płytki, regipsy, tynki - wykończenia domów,
mieszkań - tanio i solidnie - 518 854 126
Prace dorywcze - układanie kostki i naprawa
dachu - 510 285 126
Prace ziemne - Digger Bud, koparko ładowarka JCB, koparka gąsienicowa 3T, wozidło
lad.3T, wywrotka, niwelator laserowy, młot
wyburzeniowy, zagęszczarka, pompa - 793
360 425
Przyłącza szamba - oczyszczalnie ekologiczne, szamba, przyłącza wodne i kanalizacyjne tanio i sprawnie - 785 535 629
Remonty - fachowo i profesjonalnie - 511
577 692
Remonty - jesteśmy firma specjalizująca się
w remontach mieszkań, domów, biur i sklepów jak i w wykańczaniu nowych budynków.
Oferujemy profesjonalne, solidne i szybkie
wykończenie w konkurencyjnych cenach 608 026 379
Remonty - profesjonalnie - Jesteśmy firma
specjalizująca się w remontach mieszkań,
domów, biur i sklepów jak i w wykańczaniu
nowych budynków. Oferujemy profesjonalne,
solidne i szybkie wykończenie w konkurencyjnych cenach - 608 026 379
Remonty - renowacje - drzwi, schodów, okien
- remonty mieszkań, wykończeniówka, podbitki
dachowe, położenie podłóg - 512 441 518
Remonty - szeroki zakres usług - 665
208 696

Ognista, napalona - z temperamentem
brunetka, 30 lat, zaprasza. Prywatnie, dyskretnie - 721 446 426

Koparko ładowarka - prace ziemne,
wykopy, równanie terenu, tanio i sprawnie 785 535 629

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

Ona i on - profesjonalni dla pań - bi i les, turbo,
oral - 694 542 280

Koparko ładowarka - usługi wykopy prace
ziemne tanio i sprawnie - 785 535 629

Remonty kompleksowo - profesjonalnie,
tanio i solidnie - 783 255 751

Wykonam remont domu - mieszkania, lokalu,
szybko, solidnie i fachowo. Regipsy, podwieszane sufity, szpachlowanie, malowanie, nietypowe zabudowy oraz glazura - 792 183 908
Wynajem rusztowań - oraz usługi dekarskoelewacyjne - faktury VAT - 785 110 015
Wywóz gruzu - kontenery - wszelkich
odpadów (gruz, ziemia, żwir), wycinka drzew,
kontenery, zsypy budowlane. Do wynajęcia,
najlepsze ceny - 667 701 333

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
Chemia - korepetycje, możliwy dojazd do
ucznia - 793 443 004
Korepetycje - język niemiecki - tanio, od
20zł/h, przygotowania do matury, tłumaczenia,
pomoc w zadaniach domowych, na każdym
poziomie - Zabobrze - 794 213 573
Korepetycje matematyka - Studentka
PWr udzieli korepetycji z matematyki. Poziom
szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła
średnia. Pomoc w przygotowaniu do matury.
- 796 557 408

Polish for foreigners - Polski dla cudzoziemców – 603 183 930

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektronik - elektryk - naprawa. RTV-AGD.
Instalacje elektryczne. Spawarki rożne - typ
Migomat TIG. Oraz inne maszyny przemysłowe. Szybko i tanio - 605 858 742
Elektryk awarie i A-Z - usterki, naprawy
modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie. Pogotowie awaryjne - Złota Rączka - 500 505 002
Instalacje elektryczne - szybko, solidnie
- 607 339 582
Ster-Instal - to znak jakości na rynku usług
elektrycznych. Oferujemy wykonanie nowych
instalacji, wymianę starych, modernizacje kompleksowo. Ocena zagrożeń i wycenia
inwestycji nieodpłatnie. - 602 659 842

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Foto - wesela, imprezy - wolne terminy - 605
695 742
Fotografia okolicznościowa - ślubna.
Pamiątka na całe życie. Również zlecenia techniczne i reklamowe. Portfolia - 691 300 164
Fotografia ślubna i okolicznościowa - inna
niż wszystkie - 697 697 594
Profesjonalne sesje zdjęciowe - śluby
- fotografia okolicznościowa. Atrakcyjne ceny
- 660 708 013
Ślubne zdjęcia nietuzinkowo - chcesz mieć
piękne zdjęcia ślubne? - 661 873 100

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny - wesela z akordeonem
oraz inne imprezy okolicznościowe - 609
563 928
Wesela, imprezy, muzyka akordeonowa
- różny repertuar - ceny umowne, Muzyk
Orkiestra - 692 046 727
Duet Acustic - terminy lipcowe: atrakcyjna
oferta cenowa. Zadzwoń, powołaj się na Jelonkę
- 603 363 959
Duet muzyczny Carlos - poleca się na wesela,
dancingi, zabawy. Nagłośnienia, gitara, na żywo
- 501 576 923

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Muzyczny duet - wesela, bankiety, majówka
- 609 851 863
Zespól Muzyczny New Romantic - wesela,
zabawy. Tanio i profesjonalnie. Akordeon przy
rożnych okolicznościach - 607 155 787
Zespół Muzyczny Czerwie - zaprasza do
współpracy. Festyny, imprezy - 664 727 188
Zespół 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

USŁUGI
OPIEKA
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
Podejmę się opieki nad starszą osobą,
również całodobowo - 513 571 537
Opieka nad dzieckiem - w godzinach popołudniowych i weekendy - 782 705 644

Karcher – podciśnieniowe czyszczenie
dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji,
kosmetyka samochodowa – 075 64 203 15,
609 600 807
Zwrot podatku z Holandii do 5 lat wstecz,
dodatki rodzinne, dodatek do ubezpieczenia
– 695 133 584
Kominy - wkłady kominowe, wentylacje,
frezowanie kominów, szlamowanie kominów
- 602 528 380
Garaże blaszane, bramy garażowe, najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo, transport,
montaż gratis - 075 64 39 025, 501 234 403
Naprawa pralek i sprzętu AGD - Dariusz
Simoniuk - ul: Karłowicza 25, zakład czynny
PN-PT 10-17, SB 10-13 - 075 64 21 598, 603
835 483
Naprawa telewizorów oraz montaż anten
satelitarnych - 721 009 695
Poprowadzę księgowość, solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
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

Zaopiekuje się Twoim maluszkiem - absolwentka studiów pielęgniarskich z dużym
doświadczeniem w opiece nad dziećmi, dyspozycyjna czasowo, bez nałogów - 693 570 397

Skuteczne i profesjonalne pisanie CV,
LM, podań, umów, pism procesowych - 665
592 427

USŁUGI
RÓŻNE

Podciśnieniowe pranie dywanów i wykładzin - 606 519 932

Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen zakres
usług księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY i wiele innych - W. Polskiego 54 obok
sądu, budynek NOT – 601 837 677
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
tapicerki, samochodów, wysoka jakość
usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300, 075 75 242 66

Ustka - tanie wczasy, bliżej plaży zachodniej
- 25 zł. od osoby - 598 149 751

Karcher – podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej, faktury Vat - 75 76
72 773, 603 646 803
Anteny TV-SAT - montaż, serwis, ustawianie,
Telewizja na kartę. Polsat, N, Cyfra + sprzedaż
zestawów telewizji na kartę - 693 355 889
Ciasta na zamówienie - upiekę - na wesela,
komunie i inne uroczystości - 512 490 706
Czyszczenie pomników - 883 253 069

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

Firma Agromajster - zrobi Ci wszystko w ogrodzie - 607 232 258

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

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
Kominki - sprzedaż i montaż, pełne wykonawstwo - 501 259 736
Kominki, wkłady dachowe - montaż, stawianie
kominów dwuściennych - 691 466 704
Kontenerowy wywóz gruzu i śmieci wszelkiego rodzaju odpadów. Kontenery 5m
7m i 8m3. Konkurencyjne ceny. Zapraszamy
- 511 508 841
Kontenerowy wywóz gruzu, śmieci budowlanych i innych - 608 707 770
Montaż mebli - tanio szybko i solidnie, z
największa starannością - Złota Rączka - 500
505 002
Naprawa suwaków - naprawy kaletnicze,
nabijanie nap, guzików. Usługi kaletnicze prowadzimy od przeszło 30 lat Ul. Górna 3 (Militaria JG)
pn.-pt.10-18, sob.10-14. - 518 536 580
Naprawy powypadkowe - wymiana progów i
reperaturek rama do naciągania pojazdów - tanio
i solidnie - 663 845 873
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Ogrodzenia rożnego typu - siatka, klinkier,
kamień, drzewo, wykonam niedrogo - 601
614 289

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

Ford Mondeo - kombi 1996 rok pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, cena 3700 zł. lub
zamienię - 514 637 400

PIT-y z odliczeniami lub bez - rozliczę - tanio 781 957 408

DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe – 075 75 182 55, 607 222 369

Renault Megane - samochód po kolizji - rok
1998, nowe letnie opony - 695 531 661

Pogotowie komputerowe - naprawa i modernizacja komputerów, notebooków. Dojazd do
klienta. Jelenia Góra - 794 730 991

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

Ursus C 360 - 87 RP C 330 M 97 RP prasa
Bautz Compakt - 504 201 580

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

RÓŻNE
SPRZEDAM

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

Drewno kominkowe i opałowe, suszone,
pocięte, porąbane, cena 120-180 zł m - 695
725 857

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

Antyki - komoda z lustrem obracanym,
kredens z szybami kryształowymi i inne
drobne - 512 227 349

Pokrowce na krzesła - wypożyczanie na
wesela, komunie, chrzciny. Matowe, z ozdobną
szarfą. Dowozimy na miejsce uroczystości i
zakładamy - 695 791 016
Poszukuję partnera do tańca - towarzyskiego
w Szkole Tańca Kurzak i Zamorski, początkującego bądź średnio zaawansowanego, w wieku
od 20 lat - 669 947 920
Po włamaniu - zabezpieczenie mienia po włamaniu, wymiana zamków, drzwi, wstawianie krat itp.
Ochrona tymczasowa - stróż 24 h - wystawimy
faktury dla ubezpieczyciela - Złota Rączka - 500
505 002
Przyjmę reklamę - posiadam busa, który jeździ
po i w okolicach Jeleniej góry - 607 662 930
Przyjmę reklamę - teren przy giełdzie - 691
449 963
Przyjmę reklamę na samochód osobowy (biały), co dzień pokonuje nim trasę z Jeleniej
Góry do Czech i po Czeskiej Republice - 793
240 586
Serwis anten - montaż zestawów TV-SAT,
anteny naziemne, instalacje RTV-SAT, naprawa,
sprzedaż, Telewizja N, TV na kartę - 792 859
985
Szafy wnękowe - z drzwiami przesuwnymi
meble na wymiar - tanio 8 lat doświadczenia,
prowadzimy sklep przy ul. Wolności 29 - 500
452 760
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
Wychodzenie z pieskiem - 10 zł/h - 724
844 894
Wywóz nieczystości płynnych – szamba,
czyszczenie kanalizacji Wuko - przepychanie rur
kanalizacyjnych. Wywóz szamb. Czyszczenie
instalacji burzowych - 511 508 841

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam dom, mieszkanie - kompleksowo, profesjonalnie. Uczciwa cena - 796
747 555
Sprzątanie mieszkań - domów, biur. Tanio i
solidnie - 695 151 461

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autoholowanie 1 zł - km - 7 osób +
1760 ładowności, laweta 2500 kg (tanio,
szybko, profesjonalnie). Przeprowadzki,
transport osób na lotnisko - 075 64 39 025,
501 234 403
DAR Pol przewozy osobowe Niemcy północne – 075 75 182 55, 607 222 369
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice – 075
75 182 55, 607 222 369
DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk – 075
75 182 55, 607 222 369

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 2 maja 2010 a od 3 maja 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.

DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec
z adresu na adres- bez przesiadki – 075 75
182 55, 607 222 369
Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp.. - 75 76 73 971,
516 146 075
Auto - laweta - Firma PODOL - AUTO oferuje
transport samochodowy na auto-lawecie do
1700 kg, wyciągarka 3.6 t, cena 1.2 zł/km - 608
382 458
Autolaweta 0,95 gr za km - na terenie
Dolnego Śląska - 511 209 408
Jadę w czwartek do Pragi - na Sape i koło
kominów zabiorę chętne osoby koszt 100 zł.
osoba - wyjazd ok. 7 rano - 782 978 902
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
Przeprowadzki - transport - Profesjonalnie.
Bus Maxi. Kraj, zagranica. Mercedes Sprinter,
25 m3, Iveco Daily 17 m3, ład. 1,5 tony, 4,60 dł.
powierzchni ładunkowej. Tanio i solidnie. Faktury
VAT - 509 211 282
Speed - Trans przewozy - na berlińskie lotniska
codzienne transfery - 507 804 737
Tipsy z dojazdem - 70 zł., uzupełnienie - 60.
Duże doświadczenie, piękne zdobnictwo.
Jelenia, Szklarska, Karpacz. Również stylizacja
brwi, henna, pedicure - 883 943 511
Transport osobowy - przewozy na lotniska,
obsługa konferencji, imprez okolicznościowych,
itp. VW T5, f-ra VAT - 602 120 624
Usługi transportowe - 0.90 qr. za km - 601
561 366
Usługi transportowe - i przeprowadzki kompleksowe 10 % taniej - 601 561 366

ZA DARMO
ODDAM
Oddam małego brązowego szczeniaczka
- w dobre ręce. Dzwonić wieczorem - 507
815 269
Gruz - za darmo - 600 097 224
Oddam potrzebującej mamie - wanienkę
niemowlęcą plus pól reklamówki gazetek,
broszur itp dla rodziców. Szklarska Poręba.
- 515 075 08
Ubranka dla maleństwa - oddam dla
naprawdę potrzebującej mamy reklamówkę
ciuszków dla dzidzi 0 - 3,4 m-ce - 600 097
224

Masaż, sauna - laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia, rehabilitacja,
komputerowe odchudzanie, vibroacustic migrena, depresja, nerwica - 600 106 329
Paznokcie - metoda żelowa - duży wybór
ozdób - 796 754 303
Przedłużanie, zagęszczanie włosów metoda mikro-lingi i tulejki. Włosy wyłącznie
100% naturalne - europejskie i słowiańskie.
- 502 440 200

2 magnetowidy po 50 zł. - maszyna do szycia
Łucznik 80 zł. - 510 042 734
Ławka York B 530 ze sztangą - i obciążenia
łącznie 60 kg jest to renomowany i bardzo
wytrzymały produkt - nie tania tandeta - cena 549
zł. - 500 196 972

Autoskup - powypadkowe i uszkodzone.
Odbieram własnym transportem. Również
„angliki” - 721 721 666
Golf 1 - Golf 1 - 603 985 346
Każde auto - całe, uszkodzone - gotówka od
ręki - 889 829 776
Każdy samochód do 500 zł. - może być
uszkodzony, bez opłat, niekompletny itp. Posiadam własny transport. Odpowiadam również na
sms - 504 554 515
Powypadkowe - cale - skup. Auta całe i
uszkodzone, również ‘’angliki’’ lub bez prawa
rejestracji - 510 522 968

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

Logopeda Gabinet Logopedyczny Logos - w
Jeleniej Górze oferuje zajęcia profilaktyczne,
diagnozę i terapię logopedyczną. Tanio i profesjonalnie - 691 235 461

Śliczna palma - ok. 2 m wysokości - 603
646 803

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Wolne miejsce na powrót do PL - z okolic
Frankfurt, Koblenz, Wuerzburg, Erfurt. 30
maja - 880 585 003

Fitness ze wspomaganiem - SLIM Studio,
Zabobrze ul. Kiepury 57. Zajęcia na bieżni i
rowerze w podciśnieniu, ćwiczenia na platformie wibracyjnej. Indywidualne podejście.
Kameralna atmosfera. 1 wizyta gratis - 504018-881

3 pary oficerek - mogą być do jazdy konnej,
stary zegar, palma pokojowa, ok. 2 m wysokości, błotniki do Syreny 105l. - 603 646 803

Ziemię - 510 243 111

FELGI
SPRZEDAM

Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej,
leczenie bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji narządu ruchu, mgr Eryk Olszak - 75
613 74 28, 697 855 631

Bilard - okazja - 75 76 732 208

ZA DARMO
PRZYJMĘ

VW T4 Caravelle - 8-osób oraz skrzyniowy do
3,5 tony. 1 zł za kilometr - 785 110 015

USŁUGI
ZDROWIE URODA

Kuchnia gazowa stan bdb. 50 zł - lodówka
Polar 150 cm - 50 zł. - 607 220 746

4 opony używane Michlen - 205/55/R16 za 250
zł. - 603 520 904
Alufelgi 14 cali (6jx14h2) - 4 szt., stan dobry,
rozstaw śrub 4x108, logo Peugeot - z możliwością
zmiany. Cena 450 zł - 663 349 143
Felgi alu OZ 4x100 - 2 kpl. ET33 i ET35 z
oponami. Foto na maila - 605 695 742
Opony motocyklowe Trelleborg - Trelleborg
110/100-18 oraz Metzeler 120/90-18 - 728
896 454

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
VW Polo - 1400 cm3, benzyna, niebieski
metalik, 3 drzwiowy, 1997 rok, stan bardzo
dobry - 8100 zł - 601 940 871
Opel Astra 1995 - 1.4, sedan + LPG, stan
bardzo dobry - 698 958 276
Części różne do Escorta - 792 241 477
Audi 80 B4 1.9Tdi - 90KM 1992 rok - auto
sprawne. Do delikatnych poprawek blach-lakier.
Słabe światła. Zielony metallic 4400 zł. Dzwonić
po 17.Wojcieszów - 603 559 698
Citroen ZX 1,4 z salonu - jeden właściciel.
Przebieg 198 tys. - 517 369 146

Tipsy, żel od 25 zł. - (żel na paznokcie u stóp).
Tipsy - dłonie i stopy, żelowanie naturalnych
paznokci, dopełnienia! Atrakcyjne ceny - 661
305 201

Fiat 125p - rok produkcji 1984, gaz, hak,
2 komplety kół, radiomagnetofon, sprawny,
zarejestrowany. Cena 1700 zł, d/u, Jelenia Góra
- 605 279 721

Trwale przedłużanie rzęs - metoda 1:1
maksymalna długość i gęstość! Trwała na
rzęsy - mega podkręcenie - efekt do 3 miesięcy
- 889 853 585

Ford Fiesta 1,8D MK4 - 1996/99 - stan techniczny dobry, oszczędny 5,5ON/100 Km przebieg
152 tys. ważne OC i przegląd, cena 3900 zł. do
negocjacji - 665 880 959

Blaszany barak budowlany - dwa pomieszczenia, własny odbiór, cena 2500 zł. - 604
434 607
Bloczki M-6 - wyroby betonowe wibroprasowane. Niskie ceny VLT Polska Siedlęcin - 600
041 903
Dachówka 1088 sztuk - (Bras) nowa. 2.50 zł.
za sztukę - 728 896 454
Dwie łodzie wędkarskie - ponton, silniki do łodzi
elektryczne i spalinowe - 510 042 794
Kajak dwuosobowy - cena 300 zł - 728
896 454
Płytki podłogowe i rower górski - Płytki podłogowe i rower górski - 788 510 302
Piec do pizzy - duża frytownica, profesjonalny
gryl elektryczny, waga Elekton do 15 kg, ladowitryna chłodnicza, blaszki, torby termiczne do
pizzy - 510 042 794
Podbitki drewniane i boazerie - oraz inne
materiały z drewna - sprzedaż, montaż oraz profesjonalne usługi budowlane - 603 121 659
Sprzęt wędkarski - i zoologiczny po likwidacji
sklepu - 510 042 794
Suknia ślubna szyta w salonie - biała z srebrnymi dodatkami rozmiar 38-40. Zdjęcia prześlę
e-mailem. Cena 600 zł. - 605 464 099
Suknia ślubna z salon Agnes - 1756/19
delikatny ecru, rozmiar 38 wzrost 165-168. W
komplecie szal i welon. Po czyszczeniu. Cena
1000 zł. - 603 465 390
Tanio meble przedpokojowe - kolor olcha, stan
nowy, z lustrem, szufladami, półkami - warto 603 949 143
Wózki - tanio - jeden 50 zł. Drugi 80 zł. - 728
896 454
Papużki nierozłączki - parka wraz z ogromna
klatką. Cena 150 zł. - 693 580 727

RÓZNE
KUPIĘ
Antyki - meble, porcelanę, obrazy, zegary,
srebro, szkło, monety, figury, 695 702 259,
075 75 42 057
Zabytkowe meble do renowacji - 075
76 210 36
Starocia - biała broń, ordery i odznaczenia II RP i inne militaria, dokumenty
wojskowe, obrazy, grafika, szkło, porcelana,
meble, bibeloty - 609 443 235

OD GÓRY DO DO£U

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ
FOT. TEJO
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Zaniedbane tereny sąsiadujące z ulicą Kilińskiego nigdy nie były wizytówka Jeleniej Góry. Nawet w czasach, kiedy w dzisiejszej siedzibie DODN mieścił się arsenał miejscowego garnizonu, nie były to obszary, dokąd prowadzano gości. Do 1999 roku działało tu targowisko miejskiej „Kiliński”. Później miało powstać centrum handlowe. Do dziś na zaniedbanym placu nie zbudowano nic. Ta sytuacja ma zmienić się od czerwca, kiedy już – zgodnie z solennymi zapewnianymi inwestorów – ruszą prace przy budowie Focus Malu, galerii
rozrywkowo-handlowej. Póki co o tej perspektywie świadczy jedynie tablica od strony ulicy 1 Maja oraz płot okalający obszar przyszłej inwestycji.
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Fetowano pół wieku „trójki”
pamiątkową. Kilka słów powiedzieli
także dyrektorzy innych szkół jeleniogórskich.
Głos zabrały absolwentka szkoły
i dyrektor CKU Anna Skibińska,
absolwentka i dyrektor Szkoły

Pięćdziesiąt lat minęło
może nie jak jeden dzień,
ale na pewno bardzo szybko. Okrągły jubileusz Szkoły Podstawowej nr 3 świętowano w miniony piątek w
Cieplicach. Jak to na urodzinach bywa, nie zabrakło życzeń, gratulacji i prezentów.
Obowiązkowym punktem
programu był jubileuszowy
tort.

Józef Stec. Pojawili się również
przedstawiciele służb mundurowych. Wszystkim gościom podziękowała za przybycie Dorota
Binkowska, dyrektorka Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Mikołaja
Kopernika.
Jerzy Lenard przekazał szkole
czek na 5.000 zł. Hubert Papaj, złożył na ręce pani dyrektor gratulacje
oraz wręczył tytuł Zasłużonego dla
Miasta Jeleniej Góry. Anna Ragiel
dodała tabliczkę

Uroczystość zaszczycili obecnością szef rady miasta Hubert
Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Lenard, wiceprzewodnicząca rady Anna Ragiel,
radna Zofia Czernow, naczelnik
wydziału oświaty UM Waldemar
Woźniak. Był także dyrektor filii
DODN Zygmunt Korzeniewski
oraz proboszcz z sąsiedztwa: ks.

Podczas tych pięćdziesięciu lat kształcenia mury „trójki” opuściło około 6000 absolwentów.
Dorota Binkowska poprosiła na środek byłych dyrektorów szkoły i wręczyła im kwiaty i płyty
prezentację multimedialna dotyczącą historii placówki. Kwiaty otrzymały także osoby, które
czynnie uczestniczyły w życiu szkoły, wspierały ją i promowały.

dzenie szkoły i świetne kształcenie.
Zamiast kwiatka wręczył, jak to sam
ujął „coś do szkolnej biblioteki”.
Przewodnicząca Rady Szkoły i nauczycielka języka polskiego Danuta
Zapał odczytała zebranym życzenia,
które napłynęły pocztą.
Wśród osób,
które wybrały taką
formę składania podziękowań i
życzeń byli:
posłanka

podstawowej nr 6 Maria Guszała.
Zdradziła zebranym, że to właśnie w
tej szkole poznała swojego przyszłego męża i mogła
z nim siedzieć w
jednej ławce.
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego J. Dąbrowska
zwróciła uwagę, że
wielu absolwentów
szkoły staje się jej
uczniami oraz wielu
nauczycieli pracuje
potem w „Norwidzie”.
Pani dyrektor Gimnazjum przy ZSRA Szychowska pogratulowała tak pięknego jubileuszu.
Zygmunt Korzeniewski złożył podziękowania za bardzo dobre prowa-

Marzena Machałek, poseł
Marcin Zawiła oraz Beata Pawłowicz, dolnośląski kurator oświaty.
Prezentację obejrzeli zresztą
wszyscy. Została ona przygotowana
przez nauczycieli. Część oficjalną
zakończyło przedstawienie uczniów
SP nr 3. Zaprezentowali oni przedstawienie o tematyce szkolnej.
Pięknie pomagał im w tym chór
„Kopernikusy” złożony z uczennic
i uczniów, który wykonywał aranżacje znanych i lubianych przebojów. Zgromadzeni byli
zachwyceni talentami
dzieci. Po zakończeniu przedstawienia goście zostali
zaproszeni na
poczęstu-

stość
była dopięta na ostatni
guzik. Świetnie spisały się dzieci w
programie artystycznym. Pani dyrektor była bardzo przejęta i szczęśliwa. Życzymy szkole wiele sukcesów i
co najmniej kolejnych
pięćdziesięciu lat.

Gabi
FOT.
GABI

nek.
Dorota Binkowska,
dyrektor SP nr 3, dziękuje za
roczyprzybycie Ugościom.

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)

Obecnie uczęszcza do niego
W tym tygodniu do głosowania na Ulubione Przedszkole w II edycji naszego plebiscytu zachęcają maluchy z setka dzieci, a nad ich bezpieczeństwem i rozwojem czuwa ośmiu
Niepublicznego Przedszkola „Piątka”.
wykwalifikowanych pedagogów.

Przyjazną dla maluchów placówką kieruje od lat oddana swoim
podopiecznym Teresa Skólska,
dyrektor.

Piątka to innowacyjne przedszkole, które rozwija zainteresowania i zdolności dzieci metodami aktywnymi. Placówka na-

stawiona jest na wyrównywanie
szans edukacyjnych wszystkich
dzieci oraz osiągnięcie przez nich
sukcesów. Program z wieloma
zajęciami dodatkowymi, ukierunkowany jest na wszechstronny
rozwój osobowości dzieci. Współautorami życia przedszkolnego
są sami rodzice. Ponadto przedszkole aktywnie współpracuje ze
środowiskiem i w tej dziedzinie
ma duże osiągnięcia.

(Angela)
FOT. ANGELA
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