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Za 12 milionóstr
złotych park tylko
do oglądania!

Anna Śniegucka-Pawłowska, architekt,
projektantka rewaloryzacji Parku
Zdrojowego

Konkurs
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PLUS TYGODNIA
Sławomir Kupczak
kompozytor, dyrygent i pedagog

Fot. Konrad Przezdzięk

Kiedy przed rokiem przejmował po nieodżałowanej pamięci Stefanie
Strahlu orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Moniuszki,
przyznał, że czeka go niełatwe zadanie dorównania Mistrzowi. Dziś okazuje
się, że Maestro Kupczak wniósł do zespołu młodych muzyków nową jakość i
stworzył ensemble, który z powodzeniem może reprezentować szkołę i miasto
w każdej sali koncertowej. Sam Mistrz
jest skromny i zasługi ceduje na
poszczególnych nauczycieli gry
na instrumentach, którzy z
pewnością przysłużyli się
do finalnego sukcesu
lubianego pedagoga.
Sławomir Kupczak
jest też cenionym
kompozytorem. 30
kwietnia w Łodzi
odbyło się prawykonanie jego I
Symfonii Capax
Dei na orkiestrę
i chór.

(tejo)
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Chwilę nieuwagi przypłaciła rozbitym samochodem i
ratowaniem zdrowia w szpitalu. Mowa o kobiecie, która w miniony czwartek, przejeżdżając volkswagenem
golfem przez ul. Wolności wymusiła pierwszeństwo i
spowodowała wypadek drogowy.

W dniach 7-8 maja 2010
roku Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze już po raz
12 organizuje Międzynarodowe Targi Turystyczne
TOURTEC.
Organizator bogatszy o doświadczenia z pierwszych pięciu
edycji targów, które odbywały
się w hali sportowej, postanowił
wy jść z nimi na zewnątrz w
przepiękne miejsce, jakim jest
Plac Ratuszowy. Obecnie Targi
TOURTEC to znaczące wydarzenie
dla naszego regionu, przyciągają-

ce wystawców nie tylko z Polski
i Euroregionu Nysa, ale także z
Aachen czy Bambergu oraz miast
i regionów Republiki Czeskiej.
Satysfakcjonująca jest także
obecność wszystkich regionów
Polski. W 2009 roku wśród 97
wystawców, Targi gościły m.in.
przedstawicieli z Białegostoku,
Olsztyna, Nowego Sącza, Kamienia Pomorskiego i Gryfic.
Organizatorzy imprezy co roku
starają się nadać targom inny
charakter. Najpierw impreza odbywała się pod hasłem „Wspólna
Europa” bo wchodziliśmy do
Unii Europejskiej, później już „We

Fot. Tejo
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Wieloletnia pracownica Muzeum Karkonoskiego
specjalizująca się w kruchej i osobliwej tematyce
szkła artystycznego została doceniona przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
który przyznał dr. Stefanii Żelasko Srebrną
Gloria Artis, jedno z najwartościowszych odznaczeń
dla ludzi sztuki. Uroczystość związana z wręczeniem krzyża
uhonorowanej odbyła się w miniony piątek w Muzeum
Karkonoskim. Obsypana gratulacjami i
kwiatami S. Żelasko przyznała, że
jeszcze nie otrzymała tylu dowodów uznania, choć w Muzeum
pracuje od około 30 lat. Jest
autorką licznych publikacji
popularyzujących szkło artystyczne zarówno z dawnych
epok jak i współczesne kruche
dzieła sztuki. Zaaranżowała
także wiele wystaw, w tym
najnowszą, o której piszemy
na stronie 7.

(tejo)

ROZBÓJ W WYOBRAŹNI

Z obawy przed reakcją rodziców na brak cennych przedKobieta wraz koleżanką wracały z miotów, pewien młody jeleniogórzanin wymyślił, że
pracy w Parku Żiżki. Chcąc wjechać został napadnięty i okradziony. Jego matka uwierzyła
w ulicę Wyczółkowskiego nie ustąpiły i zawiadomiła policję, która wykryła mistyfikację.
pierwszeństwa kierowcy opla jadącemu
Z relacji kobiety wynikało, że chłopak podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka
w kierunku Cieplic. Doszło do zderzenia wracając ze szkoły został pobity i okra- policji. – W trakcie dalszych czynności
dziony przez swojego kolegę. Łupem przyznał się, że wszystko wymyślił, gdyż
pojazdów.
– Wszystko potoczyło się natychmia- sprawcy padł telefon komórkowy oraz obwiał się reakcji rodziców.
(tejo)
stowo, to był ułamek sekundy. Uderze- mp4.
– Policjanci, którzy pojechali na
nie było bardzo duże, tak że odrzuciło
Policja wyjaśnia okoliczności tego
koleżankę do tyłu i nie mogła się ruszyć, interwencję wraz z pokrzywdzonym
uskarżała się na ból kręgosłupa – mówiła i jego matką udali się do wskazanego
zdarzenia przypominając, że za zawiasprawcy przestępstwa. Tam okazało się
pasażerka.
domienie o nie popełnionym przestępjednak, że faktycznie chłopak posiadał
Kierująca volkswagenem, którą z wskazane przedmioty, tyle tylko, że
stwie za co grozić może kara nawet do
wraku pojazdu wydobyli strażacy, została pokrzywdzony dobrowolnie mu je dał w
dwóch lat pozbawienia wolności.
zabrana do szpitala. Zdarzenie zostało za- ramach wzajemnych rozliczeń – mówi
kwalifikowane jako wypadek drogowy
Wlot Wyczółkowskiego w Wolności
DO SIERPNIA BEZ MOSTU
to jeden z najtrudniejszych punktów na
Ponownie zamknięto dla ruchu most się jednak, że pod asfaltową nitką, która
drogowej mapie Jeleniej Góry. Bardzo
trudno tu włączyć się do ruchu na głów- nad Kwisą w Gryfowie Śląskim. Powód: łączy drogę z mostem, jest pusta przestrzeń.
fuszerek, które powstały pod- Pozostawienie obiektu z takim defektem
nym trakcie (Wolności), oraz zjechać z usunięcie
czas niedawnego remontu przeprawy. mogłoby się skończyć źle. Prace potrwają co
tej ulicy na podporządkowaną (Wyczół- Wcześniej na moście wyczyszczony został najmniej do połowy sierpnia. Wyznaczono
kowskiego).
piaskowiec, położona została nowa na- stosowne objazdy.
(Angela) wierzchnia asfaltowa, barierki. Okazało
(KAM)

Kolorowy TOURTEC 2010

– str. 19
Szef Karpacza na bramce

Stefania Żelasko
odznaczona Srebrną Gloria Artis

Kraksa w czarnym punkcie

– str. 4

Zapowiedzi kultura

NA TOPIE

Fot. Konrad Przezdzięk
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Ubiegłoroczne atrakcje Tourtecu podobały się
gościom. Jak będzie w tym roku? Okaże się w
tym tygodniu.

Ludowcy zbierają
podpisy

wspólnej Europie”, dalej „Aktyw- związanych z regionem, m.in.
nie”. Przewodnią myślą ubiegło- sanie rogate, tradycje walońskie,
rocznych Targów był Festiwal tragarze z lektykami.
Tradycji Karkonoskich - przypo(RED)
mnienie długoletnich tradycji

Wydział Promocji, Turystyki i
Sportu przy Starostwie Powiatowym w Jeleniej
Górze stara się
stworzyć wystawcom jak najlepsze możliwości
prezentacji swoich
ofert. Przedstawiciele
branży turystycznej mają
tu bardzo dobre warunki
do bezpośrednich kontaktów i
spotkań handlowych. Organizatorzy dokładają wszelkich starań,
aby poszerzyć oferty wystawców
o prezentacje kuchni regionalnych,
występy artystyczne. Także w tym roku
planowane są liczne atrakcje, w tym
loty szybowcem zasponsorowane przez
Aeroklub Jeleniogórski.
Więcej informacji na www.tourtec.pl

Fot. Tejo

2

Siedem tysięcy czterysta osób w
regionie jeleniogórskim poparło już
kandydaturę Waldemara Pawlaka
na urząd Prezydenta RP. Jak informuje Roman Kuty, prezes Zarządu
Grodzkiego Polskiego Stronnictwa
Ludowego, w sumie udało się zebrać
30.825 przeliczonych głosów popierających kandydaturę Pawlaka.
Miejscowe PSL dostarczyło listy
poparcia z 1.985 podpisami. Do
biura partii wpłynęły już kolejne
290 podpisów i w dalszym ciągu
napływają listy poparcia. Prezes
dziękuje za zaangażowanie.

(tejo)
Zło w sieci

Policjanci z Lwówka przeprowadzą pogadanki w gimnazjach
na terenie powiatu lwóweckiego.
Policjanci mają przestrzegać przed
przemocą, jaka czai się w internecie.
Będą uświadamiali nastolatkom, jakie mogą spotkać ich konsekwencje
miedzy innymi za umieszczenia
obraźliwych wulgaryzmów na
różnych forach internetowych czy
też portalach. Nie wszyscy młodzi wiedzą, że obrażając kogoś w
wirtualnym świecie tak naprawdę
nie są anonimowi i narażają się na
konflikt z prawem.

(KAM)

Tysiąc powodów, by kochać Polskę

4 maja 2010 r.
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Trzeci Maja pełen wyzwań

Nawet za bałagan i facetów w białych skarpetkach i sandałach są gotowi miłować Ojczyznę ci, którzy wzięli udział w niedzielnym happeningu Rady Młodych
Wspólnego Miasta zorganizowanym w Dniu Flagi Narodowej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Biało-czerwono zrobiło się nie nych flagami w narodowych barwach z racji dzisiejszego
tylko na budynkach, w większości
święta i jutrzejszej roczozdobionicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polskie
kolory zdominowały
fragment traktu śródmiejskiego. To młodzi
ludzie kleili najdłuższą z możliwych flag

z białych i czerwonych
kartek, na których poproszeni o deklaracje
przechodnie zapisywali, z jakiego powodu można
kochać Polskę.
Odpowiedzi były przeróżne. Za
morza i lasy, za Kowary, za mamę,
za prezydentów, za Naszą Klasę, za
alkohol, za bigos, za bajki, za Wodec-

kiego, za Kraków,
za Koralgola, za fajnych ludzi, za
jabłonie. – Za bałagan – przeczytaliśmy na jednej z karteczek. Na innej
ktoś wyjaśnia, że kocha Polskę za
„facetów w białych
skarpetkach i sandałach”.
To już druga edycja tej akcji, której
siłą sprawczą są
młodzi jeleniogórzanie z Pawłami:
Gluzą i Ćwiąkało
na czele.

– Bierzmy przykład z naszych rodaków, którzy przed laty
uchwalili drugą na świecie konstytucję stając tym samym
ponad podziałami – zaapelował Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry podczas wczorajszych obchodów Święta
Narodowego 3 Maja.

Oficjalnie obchody miały niemal taki sam scenariusz jak co
roku. Nowością był jedynie pokaz
musztry paradnej w wykonaniu
umundurowanych historycznie
(tejo) gwardzistów z parafii Matki Bożej
Miłosierdzia z Cieplic. Capstrzyk na
placu Ratuszowym uświetnili oprawą muzyczną i krótką defiladą.
Młodzież zorganizoZgromadzonych na placu Rawała także koncert tuszowym oficjeli, żołnierzy z
z Święta Konstytucji Bolesławca oraz liczne poczty
3 Maja. Odbył się on sztandarowe powitał Dariusz Mawczoraj wieczorem w ląg. Zauważył obecność nowych
chorążych z ufundowanymi w
Karkonoskim Salonie ostatnim czasie sztandarami,
Sztuki przy restaura- choćby z Kolegium Karkonoskiecji Orient Ekspress go oraz ze Szkoły Podstawowej nr
na jeleniogórskim 11. Licznie przybyli – jak co roku
dworcu głównym już – harcerze. Mimo niezbyt korzystnej aury było sporo jeleniogórzan
po zamknięciu tego i kilka gr up tur yst ycznych z
numeru. Więcej na Niemiec, które z zaciekawieniem
www.jelonka.com
oglądały fetę.

Po odegraniu hymnu i wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi
głos zabrał prezydent Marek Obrebalski. Przypomniał historyczne
tło uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Zestawił je z tragedią smoleńską
i sytuacją Polski współczesnej.
Zaapelował o zgodę wśród wszystkich, aby podziały nie utrudniały
codzienności. Powiedział też, że
Polacy – w dążeniu do wolności
– powinni wciąż brać przykład do
rodaków z 1791 roku.

(tejo)
Po uroczystościach w Rynku zebrani przeszli pod Świątynię Łaski pod Krzyżem Chrystusa. Tam pod pomnikiem Niepodległość
i Wolność poszczególne delegacje złożyły
wieńce. Całość obchodów zwieńczyła msza
święta za Ojczyznę.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Do szkoły przez sieć

Absolwenci gimnazjów mają
do 21 maja czas, aby zapisać się
do wybranej szkoły średniej.
Miejsc starczy dla wszystkich,
zaplanowano bowiem utworzenie 75 klas pierwszych.
Nowością będą oddziały o
specjalności technik analityk
(ZSOiT), technik usług fryzjerskich w Handlówce oraz
technik mechanik o specjalności lotniczej w Mechaniku.
Chętni zgłaszają swoje zainteresowanie drogą elektroniczną
logując się do wybranych przez
siebie szkół. Mogą jeszcze
zmienić zdanie w dniach od
21 do 26 czerwca. Publikacja
list przyjętych – 7 lipca.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Za głosem sumienia
W dniu 20 czerwca odbędą się przyspieszone wybory Prezydenta naszego kraju.
Bez wątpienia kampania prezydencka będzie miała szczególny przebieg, gdyż
odbywać się będzie w cieniu tragicznych wydarzeń Smoleńska. Po zgłoszeniu
kandydatów komitety mają czas do 6 maja na zebrane 100 tys. podpisów i zgłoszenie kandydata na najwyższy urząd w państwie. Tak więc machina wyborcza
ruszyła, w zawrotnym wręcz tempi
Czas jednak na chwilę refleksji, skupienia i zastanowienia dokąd to wszystko zmierza i czy zbliżające się wybory
nie przerodzą się w bezwzględną walkę

o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W pewnym sensie będzie to sprawdzian nie tylko dla polityków ale także
dla Polaków. Czy Smoleńsk dał nam

(tejo)
Powrót dukata

Na 4 września miasto planuje kolejną emisję dukatów
lokalnych która w dalszym
ciągu będzie nawiązywać do
900- lecia Jeleniej Góry. Akcja
będzie się jednak różnić od
poprzednich. W związku z tym
wydarzeniem przygotowujemy
grę miejską we współpracy
z wydawnictwem AD REM –
mówi Katarzyna Młodawska,
naczelniczka wydziału promocji i polityki informacyjnej magistratu. Wiadomo, że będzie
to gra zarówno planszowa, jak
i terenowa. Wszystko związane
jest także z publikacją przewodnika po Jeleniej Górze.
Jego promocja odbędzie się
pod koniec maja w Antykwariacie Silva Rerum.

(Angela)

Zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego zbierają podpisy
popierające swojego kandydata.
Biuro poselskie Marzeny Machałek
ul. Długa 4/5 (Dawny „Dom Dziecka”)
58-500 Jelenia Góra
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 11:00 – 17:00 (Dyżur radcy
prawnego – 15:00 – 17:00)
wtorek - piątek : 11:00 – 16:00

Nie kupi pałaców

Wieść po wizycie Księcia Karola, który
spędził w Polsce trzy dni (15 – 18 marca
br.) najprawdopodobniej stworzyły
same media. One bowiem prześcigały
się w podawaniu coraz bardziej szczegółowych informacji co do transakcji
zakupu, każde dodając od siebie jakąś
„perełkę” sensacji.
Tak powstała informacja, że Książę
Karol kupi jeden z pałaców w Polsce
i to w dodatku na Dolnym Śląsku.
Tymczasem Książę objął jedynie swoim
patronatem honorowym brytyjską

Fundacja, którą Książę Karol objął patronatem, zajmuje się ratowaniem
umierających dworków i mogłaby być
ewentualnie zainteresowana zabytkowymi dworkami, ale w tej kwestii też
nikt się do Fundacji Doliny Pałaców i
Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

fundację zajmującą się ratowaniem
„umierających domów dworskich”,
których na Dolnym Śląsku rzeczywiście
nie brakuje.
– Do nas żadne oficjalne informacje i
deklaracje kupna jakiegokolwiek zabytku na Dolnym Śląsku nie dotarły, tym
bardziej już od samego Księcia Karola. Z
tego co wiem, rzeczywiście Książę Karol
rozmawiał z Generalnym Konserwatorem Zabytków o stanie dolnośląskich
zabytków, ale podczas tej rozmowy
nie padły żadne konkretne deklaracje.
Informacja została najprawdopodobniej
rozdmuchana przez media – mówi
Krzysztof Korzeń, dyrektor Fundacji,
Pełnomocnik Zarządu Fundacji Doliny
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.

(Angela)

Fot. Archiwum

Kaczką dziennikarską okazała się sensacyjna wiadomość
wyemitowana w minionym
tygodniu przez telewizję publiczną. Z wieści wynikało, że
następca brytyjskiego tronu
Książę Karol jakoby miał być
zainteresowany kupnem jednego z zabytków w Kotlinie
Jeleniogórskiej.

Z PRAWEJ STRONY

lekcję pokory czy też nadal będziemy
obrzucać się wzajemnie oskarżeniami i
pretensjami. Najbliższe wybory pokażą
również jakie wartości przyświecają
Polankom. Staną się sprawdzianem dla
polskiego społeczeństwa.
Bardzo trudno jest dziś przewidzieć
wynik czerwcowych wyborów. Jednakże
głęboko wierzę w to, że bez względu na
preferencje polityczne i poglądy, zarów-

no polityków jak i wyborców, dojdzie do głębokich
przemian jakościowych
w sposobie uprawiania
polityki. Już
dziś
zaobserwować możemy
pewną prawidłowość. Mianowicie
przez długi czas rządząca obecnie Platforma Obywatelska
nie szczędziła partii
Prawo i Sprawiedliwość krytycznych, a
wręcz napastliwych
uwag. Dziś jednak
padają inne słowa,
łagodne i stonowane.
Takie zachowanie
jest oczywiste w obliczy tragedii, ale czy
nie prowadzi do tzw.
„szumów komunikacyjnych”. Czy zwolennicy PO nie czują się trochę zdezorientowani? Czy nie doszło do tego że poziom
oszczerstw wysuwanych pod adresem
PiS-u był tak wielki, że w pewnym
krytycznym momencie społeczeństwo
polskie powiedziało „dosyć” !
Szanowni Państwo,
Już niedługo dokonamy wyboru.
Pomiędzy jasną i konkretną wizją
państwa polskiego opartego na pie-

Dali ubogim

Ponad sto dwie tony żywności,
w tym cukier, mąka, makarony,
konserwy w puszkach, kasze, żółte
i topione sery i inne w ciągu trzech
dni trafiło do najbardziej potrzebujących z Jeleniej Góry i okolic.
Otrzymał ją każdy, kto posiada odpowiednie zaświadczenia z MOPS – u i
urzędu pracy. Dystrybucją zajęło się
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób
Bezrobotnych, które planuje kolejne
tego typu akcje.

(Angela)
Za duża prędkość

lęgnacji naszej historii i tradycji oraz
poszanowaniu zasady solidarności,
którą reprezentował zmarły prezydent
a liberalną skompromitowaną aferami
i nieudolnym ustawodawstwem wizją
reprezentowaną przez rząd i partię

Marzena Machałek – poseł ziemi jeleniogórskiej, wieloletni samorządowiec,
nauczycielka, była wicekurator oświaty,
prywatnie mama 26 letniego Mateusza,
wielbicielka wszelkich odmian jazzu,
książek i pieszych wycieczek.
Donalda Tuska.
Zadajmy sobie zatem pytanie czy
chcemy powierzyć naszą ojczyznę
ludziom, którzy jeszcze miesiąc temu
z największą zaciekłością krytykowali Prezydenta naszego kraju, którzy
skompromitowali się aferami, brakiem
konsekwencji w działaniu, uchylaniem
się od odpowiedzialności?

Ts
FOT. TEJO

Dwanaście godzin trwała środowa akcja „Prędkość” prowadzona
na głównych ciągach komunikacyjnych Kotliny Jeleniogórskiej przez
policjantów drogowych. Skontrolowano 119 pojazdów. Policjanci
ukarali mandatami 72 kierujących
za przekroczenie dozwolonej prędkości, a dwóch – za to, że nie mieli
zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Ponadto zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących i dwa prawa
jazdy – poinformowała podinsp.
Edyta Bagrowska z policji.

(tejo)
Matura z amfą

18–latek i zarazem przystępujący do egzaminu maturalnego
uczeń jednej ze szkół średnich miał
przy sobie osiem porcji twardego
narkotyku. Mieszkaniec Lwówka
Śląskiego wpadł podczas rutynowej
kontroli. Tłumaczył, że posiadał
amfetaminę, dlatego że w tym roku
zdaje maturę i chciał się „wspomóc”.
Sprawcy grozi do trzech lat więzienia. Policjanci sprawdzają, gdzie
kupił narkotyki.

(KAM)

Morderca dostał 13 lat

Michał Z., który z 2 na 3 stycznia 2009 roku w Karpaczu
zadał kilka śmiertelnych
ciosów nożem Adrianowi Cz.
ma wyjść z celi za trzynaście
lat. Mateusz K. został skazany na osiem miesięcy na trzy
lata w zawieszeniu. Wyrok
Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze nie jest prawomocny,
a strony już zapowiedziały
apelację.
Na ogłoszenie wyroku w minionym
tygodniu doprowadzony został Michał
K. Odpowiadający z wolnej stopy Mateusz K, który uczestniczył w pobiciu
Adriana Cz. na sali się nie pojawił.
– Wymierzona kara jest w środkowej granicy zagrożenia za popełniony

Będą apelować
Z wyrokiem nie zgadzali się też obrońcy
Michała Z., adwokat Ewa Szymecka i adwokat
Grzegorz Janisławski. – Oczywiście złożymy
apelację, wyrok poszedł w zupełnie innym
kierunku niż wskazywały na to dowody,
które przedstawiliśmy sądowi. Dowodów,
na podstawie których można byłoby wydać
taki wyrok, nie było – mówili obrońcy
Michała Z.

czyn. Jako okoliczności łagodzące sąd
miał na względzie, fakt, że Michał
Z. nie był nigdy karany, posiadał
też bardzo dobre opinie zarówno z
miejsca zamieszkania, jak i z uczelni.
Świadkowie wypowiadali się na
jego korzyść – mówił sędzia Tomasz
Skowron.
Zdaniem sądu za ostrzejszym potraktowaniem Michała Z. przemawiają okoliczności przedmiotowe
zdarzenia. Doszło bowiem do zwykłej
bójki barowej, w której w pierwszym
momencie jej przebiegu nie było żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia
osób biorących w niej udział. – Gdyby
nie czynne włączenie się do tego zdarzenia Mi-

chała Z. i użycie przez niego noża, to
jak wspomniał biegły, wszystkie inne
obrażenia poza ranami kłutymi, były
niegroźne dla życia – usłyszeliśmy.
– Oceniając okoliczności tego zdarzenia nie możemy stracić z pola
widzenia skutku, najcięższego z możliwych, śmierci Adiana Cz, młodego
człowieka stojącego u progu swojego
dorosłego życia – mówił sędzia.
Sąd podkreślił też, że wymierzona
kara ma stanowić przestrogę dla
innych decydujących się do udziału
w bójkach.
Na poczet kary sąd zaliczył Michałowi Z. okres dotychczasowego aresztowania. Dodatkowo skazany ma wpłacić
na konto Ireneusza Cz., ojca
zamordowanego, 50 tys.
zł, kwotę, którą rodzina zamordowanego
wydała na pochówek
syna i jako zadośćuczynienie za utratę ich zdrowia: mężczyzna po
tym zdarzeniu
przeszedł zawał,

Będą apelować
Z wyrokiem nie zgadzali się też obrońcy
Michała Z., adwokat Ewa Szymecka i adwokat
Grzegorz Janisławski. – Oczywiście złożymy
apelację, wyrok poszedł w zupełnie innym
kierunku niż wskazywały na to dowody,
które przedstawiliśmy sądowi. Dowodów,
na podstawie których można byłoby wydać
taki wyrok, nie było – mówili obrońcy
Michała Z.
a jego żona trafiła do szpitala.
Mateuszowi K. , który uczestniczył w pobiciu, sąd wymierzył karę
ośmiu miesięcy w zawieszeniu na
trzy lata. – Oskarżony nie wiedział,
że Michał Z. ma nóż, jak twierdzi w
swoich wyjaśnieniach nie zauważył
momentu kiedy ten nóż został przez
oskarżonego sprawcę użyty. Stąd też
nie można przypisać odpowiedzialności Mateuszowi K. za skutek. Jego
bezpośrednim zamiarem było tylko
pobicie pokrzywdzonego i za to sąd
uznał oskarżonego Mateusza K. winnym – mówi sędzia referent.
Po ogłoszeniu wyroku i jego uzasadnieniu ojciec zamordowanego
powiedział, że złoży apelację i będzie
walczył o sprawiedliwość.

(Angela)
FOT. ANGELA
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Dwa miliony złotych dla komunikacji
Nowoczesne tablice informujące o godzinie przyjazdu autobusu, nowiutkie pojazdy
średniej wielkości i budynek z
myjnią – na to Miejski Zakład
Komunikacyjny zamierza
wydać ponad dwa miliony złotych, które przedsiębiorstwo
najpewniej otrzyma z funduszy unijnych.
Miejski Zakład Komunikacyjny w
Jeleniej Górze kończy kompletowanie
dokumentów, jakie do końca maja ma
złożyć, by otrzymać dofinansowanie z

RPO w działaniu „Transport miejski i
podmiejski”.
Wynik punktacji z preselekcji, gdzie
MZK uzyskał 13 na 15 punktów, pokazuje, że spółka ma na to dofinansowanie
ogromną szansę. Teraz ma czas na złożenie pełnego wniosku do końca maja.
Wyniki naboru pojawią się natomiast
w miesiącu czerwcu, a sama realizacja
zadania w przypadku jego dofinansowania będzie przeprowadzona w
2011 roku. Wartość całego zadania to
niemal siedem milionów złotych, z
czego dofinansowanie to kwota 2 mln
300 tys. zł czyli 40 procent. Pozostała
część będzie pochodziła ze środków

Trakt perełką

własnych spółki.
– Za te pieniądze zamierzamy kupić pięć zupełnie nowych autobusów
średniej wielkości. Ponadto chcemy
wybudować nowy budynek z myjnią
dla autobusów, bo dzisiejsze rozwiązanie
jest bardzo stare. Ustawimy też tablice
informacyjne dla pasażerów. Będą one
informowały pasażerów o realnej go-

dzinie przyjazdu
autobusów, o ich
opóźnieniu czy
innych odchyłkach od rozkładu jazdy– mówi
Marek Woźniak,
prezes spółki
MZK.
– Będą to nowoczesne tablice, które funkcjonują
już w kilku miastach w Polsce, np.
w Zielonej Górze czy we Wrocławiu.
Patrząc od wewnątrz zakładu umożliwi
to sterowanie komunikacją w czasie
rzeczywistym. Osoba, która będzie sterować tą komunikacją będzie widziała
gdzie dany autobus się znajduje i z
jakim opóźnieniem czy przyspieszeniem

porusza się po mieście.
Pasażer natomiast będzie miał wycinek tego zapisu poprzez wyświetlenie
na ekranie na przystanku informacji
za ile minut autobus danej linii przyjedzie. Początkowo takie tablice zostaną
ustawione na sześciu przystankach, ale
następnie bez problemu będzie można
rozstawić tablice na kolejnych przystankach, co będzie dużo tańsze w realizacji,
ponieważ cały system już będzie działał
– dodaje M. Woźniak.
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Będzie ładniej
w parku

Dwa nowe przystanki ścieżki przyrodniczej wytyczonej w 2006 roku w
parku na Wzgórzu Kościuszki, remonty
szlaków komunikacyjnych i montaż
systemu oświetlenia – oto najważniejsze
założenia projektu, którego realizacja
ma poprawić wygląd popularnego
miejsca wypoczynku jeleniogórzan.
Wartość projektu to 1 999 092 złote.
(Angela) Planuje się pozyskać 1 699 228 złotych
dofinansowania z funduszy unijnych.
Jeśli MZK uda się pozyskać unijne pieniądze, Jeśli to się uda, prace zaczną się w
jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone trzecim kwartale tego roku i potrwają
procedury przetargowe. Nowe inwestycje dwanaście miesięcy.

(tejo)

pojawią się natomiast w 2011 roku.

Szefowi figę

Jednego głosu zabrakło,
aby rada miasta przyjęła
sprawozdanie prezydenta
z realizacji budżetu za zeszły rok. Wprawdzie „za”
było aż 11 radnych, jednak
nie stanowiło to większości ustawowej. Zaważyła
nieobecność radnej z kluCzy uda się wypromować trakt śródmiejski jako
bu Platformy Obywatelprodukt?
skiej, który poparł Marka
Obrębalskiego.
Jarmarku
Staroci
i
Osobliwości
oraz
Wielonakładowe ulotki promujące Jarmark Staroci i prezentacja multimedialna zostaną
Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis z
Osobliwości, prezentacja wydane w czterech wersjach języko- PO nie pojawiła się na wtorkowej
wych
w
nakładzie
kilkunastu
tysięcy
multimedialna, jelonki i torsesji absolutoryjnej, co przesądziło
by ekologiczne jako gadżety egzemplarzy.
Ponadto trakt będzie promowany o niekorzystnym dla Marka Ob– to wszystko dla promocji na czterech imprezach targowych, rębalskiego wyniku głosowania.
Jeleniogórskiego Traktu jednej w Polsce i trzech zagranicz- Nie było też radnego Zbigniewa
Śródmiejskiego w ramach nych. Zorganizowana zostanie też Ładzińskiego (niezależny), który
nowej kampanii zachwala- impreza „Rajdy rowerowe Jeleniogór- niemal zawsze głosował „proprejącej atrakcje miasta.
skim Traktem Śródmiejskim”, a kam- zydencko”.

(Nie) wie lewica, co czyni prawica. Józef Sarzyński (SLD) w wymianie zdań
z Krzysztofem Mrozem (PiS). Radni tych klubów przesądzili o symbolicznej
porażce M. Obrębalskiego.

Szefa miasta w całości nie poparł
Marek Obrębalski odczyt ał
panie reklamowe projektu pojawią
Sojusz
Lewicy Demokratycznej.
Jeśli miasto otrzyma oczekiwane się zarówno w mediach lokalnych, bardzo obszerny raport o reali- Przewodnicząca klubu Grażyna
zacji
miejskich
dofinansowanie, rozpocznie realiza- jak i ogólnopolskich. Koszt projektu
Malczuk podfinansów. Szef
cję w trzecim kwartale tego roku, a to 200 tysięcy złotych.
– JEŚLI NIE JEST TO
kreśliła, że opimiasta
przedstazakończy wiosną 2011. Przewodnik
GERIATRYCZNY ZANIK
(Angela) wił szczegółową
nia RIO wynika
„Wędrówki Jeleniogórskim Traktem
PAMIĘCI, TO NA PEWNO
ze zgodności
FOT. TEJO analizę wszystŚródmiejskim” podobnie jak ulotki o
MAMY DO CZYNIENIA Z
w liczbach, ale
kich war tości
AMNEZJĄ SYTUACYJNĄ –
nie bierze pod
liczbowych zaTAK PREZYDENT MAREK
Nie bez skazy
uwagę innych
wartych w buOBRĘBALSKI OCENIŁ
aspektów.
Pod pojęciem „trakt śródmiejski” należy rozumieć ciąg ulic Konopnickiej i 1 Maja od placu dżecie. Omówił
KRYTYKĘ WYGŁOSZONĄ
Ratuszowego aż do Kościoła Łaski pod Krzyżem Chrystusa. W ciągu nie brakuje miejsc nie- t e ż p o k r ó t c e PRZEZ LEWICOWĄ OPOZYCJĘ Radna Malczuk zarzuciła
NA ABSOLUTORYJNEJ
bezpiecznych. Jedno znajduje się przy zmurszałej kamienicy w pobliżu Galerii Karkonoskiej, przychody, dobudżetowi brak
SESJI RADY MIASTA.
skąd obsypuje się od dziesięcioleci tynk. Drugie to skwerek przy cerkiewce znany z agresji chody, wydatki
spójności mięi dług miasta.
mężczyzn, którzy popijają tam tanie trunki.
dzy oczekiwaZreferował także
ważniejsze zadania sfinansowane niami społeczeństwa. Dodała
też, że realizacja planu miejskich
z publicznych pieniędzy.
Skarbnik Janina Nadolska zapre- finansów nie poprawiła żadnej ze
zentowała stanowisko Regionalnej sfer codzienności Jeleniej Góry.
Jako najbardziej jaskrawe przyIzby Obrachunkowej wyrażające
padki
braków radna wymieniła
W miniony wtorek około godzi- prowadzi policja, która szczegółowo pozytywną opinię o wykonaniu
budżetu. Pozytywnie oceniły to
ny piątej rano zabił się jeden z bada przyczyny tragedii.
Sklerotycy
Nie są znane powody, dla których także komisje merytoryczne –
pacjentów Szpitala Wojewódzchciał
opuścić
szpital.
Jedynie
z
wieści
poza
komisją
kultury,
sportu
i
na lewicy?
kiego w Jeleniej Górze
nieoficjalnych wiadomo, że był uzależ- turystyki – które nie głosowała
Marek Obrębalski posiedzenie nazwał
Pięćdziesięcioletni pacjent kilka dni niony od alkoholu i mógł cierpieć na oceny. Raport prezydenta
„politycznym sądem”.
wcześniej został przyjęty na oddział zespół abstynencki. Według współpa- omówiła przewodniczą– Radni, którzy głosowali przechirurgii, który znajduje się na trzecim cjentów chory był agresywny i krzyczał ca komisji f inansów
ciwko
lub wstrzymali się od
piętrze. Mężczyzna chciał zejść po w nocy. Personel placówki odmówił Zofia Czernow oceniakomentarza
na
ten
temat.
jąc
treść
dokumentu
głosu,
nie
docenili pracy całego
linie, którą splótł z koca i prześcieradła.
(Angela) bardzo dobrze.
sektora samorządowego miaWęzły nie wytrzymały. Człowiek spadł
i zabił się. Dochodzenie w tej sprawie FOT. ARCHIWUM JELONKI
sta. Są niedo-

Wyszedł po śmierć

Miasto zarządzane jest dobrze, a
akcje promocyjne zyskują uznanie
poza Jelenią Górą – twierdzi Marek
Obrębalski pokazując wyróżnienia dla
samorządowców.

bezruch jeśli chodzi o uruchomienie żłobków oraz apatię inwestycyjną i niemal zerowe zaangażowanie w pozyskiwanie potencjalnych inwestorów, choćby do
specjalnej strefy ekonomicznej. W
podobnym tonie wypowiedział się
zastępca przewodniczącego rady
Józef Sarzyński (SLD). Zauważył
tylko jeden plus: termomodernizację gmachów szkół. Pokreślił
jednak, że nie jest to zasługa
prezydenta, ale radnych.
Poparcia Obrębalskiemu nie
udzieliło także Prawo i Sprawiedliwość. Ireneusz Łojek – wśród
zarzutów – wymienił beznadziejną sytuację mieszkaniową, brak
troski o miejsca pracy dla niepełnosprawnych. Radni PiS – jednak
– podczas głosowania wstrzymali
się od głosu.

ciągnięcia w jego działaniu, ale w moim
odczuciu ocena rady jest niesprawiedliwa, a
samorządowcy zasługują na uznanie – podkreślił prezydent Marek Obrębalski.
Szef miasta dodał, że pojawiły się głosy, iż nie
zależało mu na opinii rady. – Nie zabiegałem
o głosy radnych opozycji, bo nie będę polemizował z nierzetelnymi opiniami o charakterze
politycznym – wyjaśnił.
Odnosząc się do wypowiedzi krytycznych,
które padły z ust
Ireneusza Łojka,
szefa klubu Prawa
i Sprawiedliwości,
prezydent miasta
tłumaczył je niewielkim doświad-

Szefa Jeleniej Góry poparł klub
PO. Milczącego poparcia udzielili
także radni z klubu Jelenia Góra
XXI. Za głosowała także Zofia
Czernow (Nasz Dom). Nie wystarczyło to jednak do udzielenia prezydentowi miasta absolutorium za
realizację budżetu za miniony rok.
Taka decyzja nie jest wiążąca. Ma
raczej charakter symbolicznego
miernika stosunku radnych do
prezydenta. – Stanowiłaby jedynie
możliwość wnioskowania o wcześniejsze wybory, ale nie robi się
tego na pół roku przed planowanymi – powiedział Hubert Papaj,
przewodniczący rady miejskiej.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
czeniem samorządowym prelegenta. Nie
zostawił natomiast suchej nitki na ocenie
zaprezentowanej przez klub Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. – Mamy do czynienia jeśli
nie z geriatrycznym zanikiem pamięci, to na
pewno z amnezją sytuacyjną – powiedział
prezydent miasta odnosząc się do słów
Grażyny Malczuk i Józefa Sarzyńskiego. Ich
wypowiedzi ocenił jako skrajnie cyniczne.
– Nagle zapomnieli, jak było przez szereg lat,
kiedy to oni mieli wpływ na losy miasta. Padły
określenia: zastój, regres, brak promocji, zła
promocja. A promocja jest przecież zjawiskiem trudnym do zmierzenia. Nie istnieją
sprawdzone mierniki pomiaru jej efektywności– mówił prezydent. – Sędzią niech będą
wyborcy, a nie politycy – skonkludował szef
Jeleniej Góry.
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Będziemy mieli bazylikę mniejszą
Ksiądz Arkadiusz
Nocoń błogosławi
wiernych.
Kościół pod wezwaniem Świętych Erazma i Pankracego ma
szansę uzyskać godność bazyliki mniejszej. Zdecyduje o tym
Kongregacja Kultu Bożego w
Watykanie, której przedstawiciele gościli w minionych
dniach w Jeleniej Górze.

Stolicą Apostolską i wspomnianą
kongregacją. Podczas wizyty w
Jeleniej Górze duchownemu towarzyszył profesor Roberto Fusco z
Rzymu. – Ponieważ ksiądz biskup
zaproponował naszą świątynię,
aby podnieść jej godność do rangi
bazyliki mniejszej, nasi goście
przyjechali tu z roboczą wizytą
– mówił proboszcz Parafii Św. Erazma i Pankracego, ksiądz Bogdan

Jeleniogórska świątynia spełnia
wymagania, aby zostać bazyliką
mniejszą. Kościół św. Erazma i Pankracego wpisuje się w najdawniejsze
dzieje miasta. W miejscu, gdzie dziś
wznosi się imponująca gotycka
bryła świątyni, do 1303 roku istniał
kościół drewniany, który spłonął.
Stąd najpewniej bierze się legendarna data: 1108, czyli założenie
Jeleniej Góry. Nie brakuje głosów, że
już wówczas tu właśnie istniało zbudowane z drewna miejsce kultu.
Wzniesiony po pożarze obiekt z
charakterystyczną wieżą kilkukrotnie przebudowywano, głównie w
środku. Jego wyposażenie pochodzi
z epoki baroku. Warto też wiedzieć,
że przed około 100 lat był w administracji protestantów. Aby pokazać i
upamiętnić piękno zabytku, wiosną
tego roku wydano okolicznościowy
album, który zostanie dołączony do
dokumentacji. Ta uzupełni wniosek
Biskupa Legnickiego o

Komu
bazylika?
Tytuł bazyliki może przyznać
watykańska Kongregacja Kultu
Bożego. Samo pojęcie „bazyliki”
w architekturze sakralnej oznacza typ kościoła wielonawowego, z nawą główną wyższą od
naw bocznych z oknami ponad
dachami naw bocznych. Czynnik
architektoniczny jest oczywiście
ważny, lecz także bierze się pod
uwagę dostojność świątyni, jej
związek z historią, a także z
dziejami Kościoła lokalnego.
nad przywracaniem jej
obiekt – wyjaśniają duszpastepiękna, oraz życie liturgiczno- rze parafii.
duszpasterskie, któremu służy
(tejo)
ten zabytkowy

FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Nasz wśród
największych
Biskup Legnicki ksiądz Stefan Cichy
wystawił trzy znaczne kościoły diecezji, jako
kandydatów do tytułu bazyliki, wśród nich
są: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja
w Bolesławcu, kościół parafialny pw.
Podwyższenia Krzyża św. i św. Jadwigi w
Legnickim Polu i jeleniogórski kościół św.
Erazma i Pankaracego.
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Prof. Fusco w stallach
z sekretarzem biskupa
legnickiego.
nadanie jeleniogórskiej świątyni tytułu
i godności bazyliki
mniejszej.
Niedzielnej sumie przewodniczył
ks. prałat dr Józef
Lisowski, kanclerz
legnickiej Kurii Biskupiej. Ksiądz prałat Arkadiusz Nocoń
wygłosił homilię,
rozważając słowa
Chrystusa: „Przykazanie nowe daję
wam, byście się wzajemnie miłowali jak
Ja was umiłowałem”.
W mszy uczestniczył
prezydent miasta
Marek Obrębalski
oraz wicemarszałek
dolnośląski Jerzy
Wierni podczas
Łużniak.
niedzielnego
– Ta robocza winabożeństwa.
zyta ukazała naszą
świątynię, jej czciŻygadło witając ks. A Noconia i prof. godną historię, zabytki architekW niedzielę (2 maja) uroczystą Fusco. Msza była podsumowaniem tury i wyposażenie wnętrza, konsumę koncelebrował ksiądz Arka- wizyty.
tynuację prac konserwatorskich
diusz Nocoń, od 20 lat związany ze

Przyszła bazylika
mniejsza pw. św.
Erazma i Pankracego
od strony północnej
przed niedzielną Mszą
Świętą.

Proboszcz ks. Bogdan
Żygadło wita wiernych.
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7

Fot. Konrad Przezdzięk

Kopia mistrza
gie starania o odzyskanie dzieła.
Dopiero w tym roku udało się
dojść do kompromisu: szkoła dostanie wierną kopię w zamian za
oryginał. W realizacji tego zadnia
pomógł prezydent miasta Marek
Obrębalski oraz Wiktor Staszak,
pracownik MK i kopista, który
mistrza Maxa skopiował niemal
idealnie.
30 kwietnia roku 2010. W auli
I LO – w obecności dyrektorki
Muzeum Karkonoskiego Gabrieli
Zawiły i szefa „Żeroma” Pawła Domagały następuje uroczyste przekazanie kopii. Uroczystość wpleGabriela Zawiła i Paweł
ciono w pożegnanie maturzystów.
Domagała odsłaniają kopię
Licealiści Piotr Staniów, Jakub
Komaniecki, Łukasz Jacheć oraz
Wislicenusa. Obok – jej
Mateusz Bialic pod kierunkiem Joautor: Wiktor Staszak.
anny Skóreckiej przygotowali
spektakl przedstawiający
tycznych, biało-niebieskich tonacjach,
okoliczności i ciekawostki zwiąpodziwiają dziesiątki gości. Katarzyna
zane z pozyskaniem i wyeksponoKułakowska przypomina okoliczności,
waniem dzieł Wislicenusa w kwietw których dzieła
niu 1919 roku
powstały. Padają
w Muzeum
DOKĄD TRAFIŁY TRZY
też pytania, na
Towarzystwa
POZOSTAŁE PŁÓTNA
które trudno znaKarkonoskiego WISLICENUSA? HIPOTEZY
leźć odpowiedź.
w Jeleniej Gó- MOŻNA MNOŻYĆ, A NADZIEJE
Dokąd trafiły trzy
rze. Korzystali
NA ODZYSKANIE TYCH
pozostałe płótna
MALOWIDEŁ
SĄ
NIKŁE.
z pamiętników
Wislicenusa? Ich
tajnego radcy,
wygląd uwieczszefa RSGV Huniono jedynie na niezbyt dobrej jakości
gona Seydela.
zdjęciach. Oczywiście czarno-białych.
Po południu w Muzeum KarkonoNie jest wykluczone, że obrazy zostały
skim zaczyna się oficjalny pokaz już
zrabowane przez Armię Czerwoną lub
na stałe przekazanego do placówki
też wywiezione przed jej wkroczeniem
potężnego dzieła. Przepiękne malodo Hirschbergu przez Niemców. Być
widło utrzymane w monochromamoże zdobią dziś czyjąś posiadłość, a

Cuda ze szkła

Wierszomaniacy w świetnej formie

Fot. Archiwum

Lata 80. XX
wieku. Wiszący przez lata
nad szkolnymi schodami
potężny obraz
nie wzbudzał
niczyjego zainteresowania.
Dopiero przed
około 30 laty
zorientowano
Katarzyna Kułakowska opowiada o historii obrazu. Po
się, że jest to
modernizacji muzeum, w roku 2012, znajdzie się on na
cenne dzieło
honorowym miejscu ekspozycyjnym.
sztuki, które
powinno wróUnikatowy obraz Maxa Wisli- mówi Katarzyna Kułakowska z Działu
cić do Muzeum
cenusa dołączył w miniony Sztuki Muzeum Karkonoskiego. Dzieła Karkonoskiego – Wisiał tam, od kiedy
piątek oficjalnie do zbiorów zostają powieszone na pierwszym pię- sięgają pamięcią najstarsi nauczyciele,
gdzie muzeum z którymi rozmawiałem – mówi Paweł
Muzeum Karkonoskiego. trze gmachu,
mieści
się
do
Dzieło przez dziesięciolecia
dziś. Wśród
zdobiło wnętrza gmachu I nich „Zima.
Liceum Ogólnokształcącego, Śnieżka od
choć nominalnie należało do strony Lisiej
muzealnej kolekcji. W zamian G ó r y ” . S ą
szkoła dostała wierną kopię tam na pewdzieła. Los pozostałych trzech no do 1945
monumentalnych malowideł roku. Później znikają
nie jest znany.
w niewyjaKwiecień 1919 rok. Dolnośląski ś n i o n y c h
Tak wyglądało muzealne piętro przed 1945
malarz Maxa Wislicenus, który dostał okolicznozlecenie na wykonanie czterech mo- ś c i a c h .
rokiem. Widoczne ogromne płótna, które
numentalnych obrazów, które mają J e d y n i e
zaginęły po wojnie.
ozdobić wnętrza gmachu Riesenge- wspomniany
trafia
birgesvereins Museum, przekazuje
placówce dzieła. – Był modernistą, a do budynku przy ul.
więc nie przypadł do tradycyjnego Kochanowskiego, gdzie mieści się Domagała, dyrektor popularnego
Żeroma. Muzeum zaczęło czynić długustu szefa muzeum Hugona Seydela – jeleniogórski ogólniak

Uczniowie jeleniogórskich podstawówek z najmłodszych klas mieli swoje pięć
minut na scenie w ramach VIII Spotkania Poetyckiego „Wiosenna wierszomania”. Imprezę tradycyjnie zorganizowała
w miniony piątek Szkoła Podstawowa nr
7 im. Adama Mickiewicza.
Wytypowani w drodze eliminacji
laureatów szkolnych konkursów recytatorskich najlepsi mali recytatorzy,
w miłej i serdecznej atmosferze, w
otoczeniu wiosennej dekoracji zaprezentowali swój zróżnicowany repertuar.
Młodzi wykonawcy pokonali tremę,
dzielnie wkraczali na scenę i recytowali wiersze. Wśród interpretacji były
prawdziwe perełki świetnie rokujące
Warto przejść się do Muzeum Karkonoskiego,
młodym wykonawcom. Organizatorzy
aby obejrzeć perełki szkła artystycznego, które są
postanowili nagrodzić wszystkie dzieci.
zarazem przejawem sztuki użytkowej.
– Wszyscy świetnie się spisaliście. To
„Od secesji do modernizmu” to tytuł najnowszej wystawy godne pochwały, że w epoce dominacji
komputerów znajdujecie jeszcze czas
otwartej w miniony piątek w Muzeum Karkonoskim.
na poezję – mówiła Anna Szymańska,
Na autorską ekspozycję Stefanii „Pod Arkadami” oraz inne przed- aktorka Teatru Cinema, która przysłuŻelasko (nagrodzoną Srebrną Glorią mioty przekazane do muzeum w chiwała się prezentacjom.
Artis – patrz strona 2) składają się czasowy depozyt.
(tejo)
Zebrani zobaczyli też archiwalne
eksponaty powstałe w Hucie JoseFOT. KONRAD
phine (Julia) w Szklarskiej Porębie, nagrania, na których Mieczysław
PRZEZDZIĘK
przekazane przed laty do Muzeum Buczyński, nieżyjący już twórca koKarkonoskiego. Trudno piękno lekcji szkła Muzeum Karkonoskiego,
przedstawionych wyrobów opisać. To opowiada o zbiorach przejętych ze
Szklarskiej Poręby. G.
trzeba po
Zawiła podkreśliła, że
prostu
bez tego muzealnika
zobaczyć
kolekcja z pewnością
na własne
nie miałaby takiej waroczy. Wśród
tości. W filmie wspoelementów
mina się także o innej
wystawy jest
bardzo ważnej postaci: o
salonik zaStanisławie Firszcie, byaranżowany
łym dyrektorze MK, który
przez Krystytakże przyczynił się do
nę Jabłońską
wzbogacenia szklanych
z galerii Koja.
zbiorów placówki.
Ustawiono w
nim, między
(tejo)
innymi, zaFOT. KONRAD
bytkowe biurko
PRZEZDZIĘK
z Antykwariatu
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właściciel nie zdaje sobie sprawy z tego, co ma
w salonie. Hipotezy można mnożyć, a
nadzieje na odzyskanie tych malowideł
są nikłe.

Konrad Przezdzięk
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W krainie zakazów
Tu nie pojeździsz rowerem, o samochodzie nie wspominając.
Zapomnij o rodzinnym spacerze z dziećmi. Z psem nawet nie
masz tam czego szukać. Gdzie tak będzie? W Parku Zdrojowym w Cieplicach. Kiedy? Już za dwa lata, po pierwszym
etapie rewaloryzacji terenu. Za ile?12 milionów złotych.

Fot. Angela

Fot. Archiwum UM

Rewitalizacja Parku Zdrojowego obowiązują nas wszystkie elementy
w Cieplicach już na samym etapie związane z ustawą o ochronie zabytprojektowania wzbudzała u miesz- ków, czyli nie mówimy tu o procesie
kańców wiele kontrowersji. W tym projektowym, ale odtwórczym. Mutemacie pojawiło się wiele koncepcji, sieliśmy więc skupić się na analizie
które zamiast zachwytu budziły historycznej, wyłonić moment największej świetcoraz większą
ności tego parniechęć jelenioPARK ZDROJOWY
górzan.
PORÓWNUJĘ DO OBRAZKA ku, i spróbować
Z OPRAWĄ W POSTACI
go bardzo małyNajwięcej emocji wzbudziło za- OGRODZENIA, GDZIE SIĘ PO mi elementami
mknięcie parku PROSTU WCHODZI I OGLĄDA współczesnymi
d l a c y k l i s t ów I WĄCHA, NIE KORZYSTA SIĘ w z b o g a c i ć –
oraz planowana Z NIEGO W SPOSÓB CZYNNY, mówi projekkoncepcja do- BO TO POWODUJE KOLIZJĘ tantka przedsięwożenia towaru – MÓWI ANNA ŚNIEGUŁKA- wzięcia.
– Przyjęliśmy,
oraz scenografii i PAWŁOWSKA, ARCHITEKT.
że głównym kiesprzętu do punktów znajdujących się wewnątrz runkiem odtworzenia tego parku
parku elektrycznymi melexami. Na to jest przełom XIX i XX wieku,
bazie takich koncepcji powstało też bardziej koniec wieku XIX czyli taki
wiele plotek, które przenoszone z eklektyzm w sztuce ogrodowej w
ust do ust spowodowały powstanie dywany kwiatowe, w formy nawiąnawet tak absurdalnych pomysłów zujące do nurtów historyzujących.
jak zakaz wstępu do parku matek Kiedyś dawno temu ten park był
parkiem uzdrowiskowym, gdzie
z dziećmi.
Co więc czeka mieszkańców, tury- podstawową grupa odwiedzających
O głośnych zabawach dzieci będą musiały na terenie parku zapomnieć.
stów i kuracjuszy w trakcie rewalory- byli kuracjusze, ludzie schorowani.
zacji parku i tuż po jej zakończeniu? O To uwarunkowuje główny kierunek
to zapytaliśmy osobę w tym temacie działań w parku dzisiaj – dodaje.
mogą się zdarzyć. Dlatego w par- go. O ile w przypadku prywatnych
Zdaniem architekta nie powin- ku nie będzie ścieżki rowerowej. aut wydaje się być to uzasadnione,
Dozwolone w Norweskim
Gdybyśmy chcieli wpro- o tyle zastrzeżenia miał właściciel
Autorka koncepcji zaznacza, że mieszkańcy powinni patrzeć na rewitalizację Parku Zdrojowadzić ścieżki Kawiarni Zdrojowej, który musi
rowerowe przy dowieźć towar. Podobnie Zdrojowego jako na pierwszy etap prac. Drugim etapem będzie rewaloryzacja Parku Norweskiego
ścieżkach pie- wy Teatr Animacji obawiał się o
znajdującego się w sąsiedztwie, gdzie zostanie wybudowany większy i w wygodniejszej
szych, musieli- możliwości dowożenia elementów
lokalizacji (bliższej osiedla i dalej od wody) plac zabaw dla dzieci. Będzie też można wjechać
byśmy zmienić scenografii do spektakli. Obawiano
tam rowerem czy wyjść z psem. Rewitalizacja Parku Norweskiego ze względu na ograniczony
się,
że
trzeba
będzie
wykorzystywać
szerokość tych
dostęp do środków unijnych oraz ograniczony budżet miasta, miałaby być realizowana w latach
ścieżek, obok melexy napędzane elektrycznie.
Tę informację Anna Śnieguckaktórych mamy
2015 – 2020. Rewitalizacja Parku Zdrojowego natomiast zakończy się w trzecim kwartale
historyczny drze- Pawłowska dementuje. Już na etapie
2011 roku i będzie kosztowała około 15 mln zł.
wostan. Ustawa projektu, czyli półtora roku temu,
o zabytkach nie wskazano, że niezbędna komunikagastronomiczne. Zlikwidowany ogromny parking powstanie przy
daje natomiast cja będzie prowadzona na fragmenzostanie również parking, który jest Termach Cieplickich – mówi Anna
możliwości zapro- tach ciągów, które mają mocniejszą
Śniegucka-Pawłowska.
przy Zdrojowym Teatrze Animacji.
jektowania dwóch podbudowę. – Myślę tutaj właśnie
Jego widzowie i pracownicy będą
Angelika
ścieżek obok sie- o dostawach towaru, dowożeniu
musieli dojść do placówki piechotą
Grzywacz
bie, bo wówczas scenografii czy dojeździe służb ratunpozostawiając swoje auta poza
zatarłby się histo- kowych. Chodzi o poprzeczną ulica,
granicami parku.
ryczny układ dro- która będzie prowadziła obok teatru.
– Pytaliśmy, jak zostanie rozwiągowy i duch tego Tam też będzie plac manewrowy.
zany problem parkingu i otrzymaWprowadzony zostanie natomiejsca – tłumaczy
liśmy od władz Jeleniej Góry
Anna Śniegucka- miast zakaz wjazdu samochodom
informację, że tym mamy
najbardziej zorientowaną, arosobowym pod teatr i pod obiekty
Pawłowska.
się nie przejmować, bo
chitekta projektu nowego oblicza no się więc wprowadzać do takiego
Być może
Parku Zdrojowego, Annę Śniegucką- parku placów zabaw dla dzieci, kiedyś miasto wybuduje
Pawłowską, architekt krajobrazu, czynnego wypoczynku, traktów dla ścieżkę rowerową na obrzesamochodów czy też miejsc dla psów. żach parku, ale w samym
obecnie mieszkankę Karpnik.
– Park Zdrojowy w Cieplicach I takich form w Parku Zdrojowym parku jej jednak nie będzie.
jest obiektem wpisanym do reje- nie będzie.
Nie można też zrobić ścieżki
– Kuracjusze boją się biegających rowerowej na obrzeżach od
stru zabytków i przy jakichkolwiek
podejmowanych przy nim pracach dzieci i boją się cyklistów, z którymi razu. Przyznane pieniądze
unijne przeznaczone są na
ściśle określone zadania.
– Cykliści natomiast, aby
Na początku chaos
Jak zapowiadają architekci, ostateczny efekt rewaloryzacji parku Zdrojowego będzie widoczny zobaczyć park będą mogli
z rowerem prowadzonym
za około dziesięć lat. Wcześniej nie będzie zbyt ciekawie.
obok siebie wejść na jego
Anna Śniegucka-Pawłowska: – Najgorsze będzie pierwsze półtora roku od rozpoczęcia prac. teren – zapewnia pani arWówczas pojawi się prawdziwy chaos. Zrywanie nawierzchni, tyczenie na nowo układu dro- chitekt.
– Póki nie będzie u nas
gowego, usuwanie drzewostanu, który będzie przesadzony w inne miejsce w mieście, budowa
powszechnej
świadomości,
ogrodzenia, które ma być taką ramą do obrazu – wnętrza parku. Dopiero ostatnie pół roku dam
że po psie należy sprzątać,
nam efekt, który pozwoli cieszyć oko. Cały efekt tych prac będzie natomiast widoczny za dziesięć posiadacze czworonogów ze
lat. Cechą wyróżniającą ten park będą eklektyczne dywany kwiatowe, które będą miały ostrą swoimi pupilkami do parku
kolorystykę i które będą widoczne z każdej części parku. W Parku Zdrojowej nie proponujemy nie wejdą – zapowiada.
W pewnym momencie
dużą ilość elementów, ale kilka elementów o bardzo wysokiej, najwyższej wręcz jakości
projektowania
pojawił się
Już wiadomo, że w Parku Zdrojowym nie będzie też planowanych roślin egzotycznych. Architekt
Anna Śniegucka-Pawłowska: dla rowerzystów będzie
również pomysł całkowitego
uznał je bowiem za zbyt drogie w utrzymaniu i nie do końca pasujące do całego charakteru wyłączenia Parku ZdrojowePark Norweski. Kuracjusze boją się pędzących
zrewaloryzowanego parku.
go z ruchu samochodowecyklistów.

Fot. Tejo
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NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Zasłony
dymne
W sumie niewielki wulkan, na minam adres strony internetowej.
odległej Islandii, położył na łopatki Warto wiedzieć jakie mamy prawa
cały ruch lotniczy nad naszym http://www.rzecznik.jgora.pl/
W programie „Z czterech stron
kontynentem. Kilka dni podymił
i uziemił na lotniskach dziesiątki miasta” radni: Hubert Papaj, przewodniczący rady (PO), Bożena
tysięcy ludzi i setki samolotów.
Jak nas informują geologowie, Wachowicz-Makieła (Jelenia Góra
niewykluczona na Islandii jest XXI) oraz Ireneusz Łojek (PiS)
kolejna erupcja, dużo większego dyskutowali o sesji absolutoryjnej,
wulkanu, która może mieć jeszcze która miała miejsce w zeszły wtorek.
dalej idące konsekwencje. Zbliża się Prezydentowi, już drugi raz z rzędu,
sezon urlopowy i wielu z nas planuje nie udzielono absolutorium za wypewnie, chociaż by krótkie wakacje. konanie budżetu za miniony rok.
Co roku Regionalna Izba ObraCzęść wykupi wycieczki i poleci.
Co się jednak stanie, jeśli w czasie chunkowa sprawdza, czy dochody
naszej zasłużonej kanikuły raptem i wydatki się zgadzają, czy nie ma
prowadzonej jakiejś „lewej” księgowybuchnie wulkan?
Zaprosiłem do „Dialogów Jelonki” wości. I jak zwykle RIO nie miała
Jadwigę Reder-Sadowską, miejską się do czego przyczepić. Wykonanie
rzeczniczkę konsumentów w Jele- budżetu oceniają też radni. I tu już
niej Górze. Rozmawialiśmy o kon- obowiązują kryteria polityczne.
Nieistniejąca oficjalnie kolacja
sekwencjach pyłu wulkanicznych
dla naszych portfeli. Pani rzecznik rządząca Jelenia Górą przegrała
zwróciła nam uwagę na to abyśmy, głosowanie i Marek Obrębalski nie
zawsze bardzo dokładnie czytali otrzymał absolutorium. Nie ma to
umowy, a zwłaszcza paragrafy napi- żadnych konsekwencji, poza prestisane mniejszym drukiem. Jakże czę- żowymi. Najciekawsze jest jednak to,
sto zdarza się, bowiem, że zamiast że na sali zabrakło radnej z rządzącej
oczekiwanego pokoju z widokiem PO. Jest to jedna z najważniejszych
na morze w pięciogwiazdkowym sesji w roku, radni powinni na niej
hotelu, lądujemy w obskurnym być. Należy się zastanowić, czy nie
była to czasem
pensjonacie z
nieobecność
pejzażem na
PRZYPOMNIJMY, ŻE
polityczna czy
śmietnik. Lub
Z POWODU BRAKU
GŁOSU JEDNEGO
zasłona dymna.
też zamiast przePOSŁA „SOLIDARNOŚCI”
Wprawdzie Mapysznej obiadoLECHOWI WAŁĘSIE
rek Obrębalski
kolacji oraz all
UDAŁO SIĘ W 1993 ROKU
solennie zapewinclusive (jesz,
ROZWIĄZAĆ PARLAMENT.
niał, że radna
co chcesz), donie mogła na
stajemy jedynie
śniadanie kontynentalne w postaci sesję przyjść z ważnych powodów
suchara, naparstka masła, stęchłych i nie ma jej za złe tej nieobecności.
konfitur i filiżanki obrzydliwej kawy Jednak takie absencje mogą mieć
rozpuszczalnej. Wprawdzie standar- różne skutki: przypomnijmy, że z
dy turystyki są z roku na rok coraz powodu braku głosu jednego posła
lepsze, jednak wciąż do doskonałości „Solidarności” Lechowi Wałęsie
udało się w 1993 roku rozwiązać
im daleko.
Mówiliśmy też o tym co i kiedy parlament.
Nasuwa to kolejne pytanie o to
nam przysługuje, kiedy możemy
liczyć na odszkodowanie, a kiedy nie kogo wystawi PO w najbliższych
mamy żadnych praw. Czy dostajemy wyborach. Być może zrobi, jak
zwrot pieniędzy za anulowany wy- uroczo powiedział przewodniczący
lot, a kiedy równoważną wycieczkę. Hubert Papaj „w cudzysłowu prawyJ. Reder-Sadowska namawiała nas bory”, czyli będziemy mieli casting
na ubezpieczenia wycieczek, bo war- kandydatów. Ot takie rozgrywki
to nie martwić się ewentualnymi wewnątrzpartyjne. Trochę igrzysk
konsekwencjami. Mówiła też o tym zamiast chleba. Będziemy się temu
kto nam może pomóc i gdzie szukać bacznie przyglądać, aby dym i pył
informacji. Dla osób zainteresowa- nie przesłonił nam tego, co ważne.
nych pracą Pani Rzecznik przypoWasz Wiktor Marconi
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W TRZECH KADRACH
Tłum gości podziwiał 26 kwietnia na
wernisażu subtelne
dzieła malarki Jadwigi Witczak. Fascynacja malarstwem nie
tylko od strony widza,
ale samym procesem
twórczym przy szła
dziesięć lat temu. Ani
w dzieciństwie, ani
w młodości, ani w
latach aktywności zawodowej (pracowała
jako krawcowa w Teatrze im. Nor wida)
pani Jadwiga nigdy za
pędzel nie chwytała,
choć zawsze bardzo
chciała.
– Opowiadanie
świata z pomocą kreski i barwy stało się
moim wyzwaniem –
tłumaczy ar t ystk a,
która przez minione
dziesięciolecie nabrała nie tylko doświadczenia, lecz także
zdobyła uznanie jako
twórczyni, a jej dzieła
nabierają war tości
wraz z upływem czasu. O popularności
malarki świadczy
mnóstwo jej wielbicieli i przyjaciół, którzy przybyli na jubileuszowy wernisaż pani
Jadwigi. Przynieśli ze
sobą kwiaty i dobre
słowo.
Wydarzenie przyprawiono perełkami
muzycznymi w wykonaniu sopranistki
Anny Patrys oraz pianistki Róży Wysockiej. Przy jej akompaniamencie pianistki
świetna wokalistka
zaśpiewała przepiękną wokalizę Wojciecha Kilara oraz dwie
pieśni Chopina. Areną
wernisażu była duża
sala restauracji Europa, która przemieniła
się w przestrzeń dla
sztuki.

(tejo)
FOT. TEJO

OKIEM NACZELNEGO

Grzęzawisko
obojętności
Jedynym z głównych wyznaczników postawy społecznej w naszych
czasach stała się obojętność. Regularny tumiwisizm krajan i rodaków
widzimy niemal przy każdej okazji.
Od czasu do czasu jedynie – i to
najczęściej poruszana jakąś tragedią
– ludzkość polska polaryzuje się manifestując swoje uczucia. Najczęściej
skrajne będące zarzewiem kolejnych
sporów i waśni. A później – kiedy
emocje już opadną – wszystko grzęźnie w bagnach indyferentyzmu.
Z jednej strony to normalne,
bo trudno obok takich wydarzeń
przejść z miną obojętną. Z drugiej
strony zabrakło – niestety – wyważenia i racjonalnego spojrzenia na
rzeczywistość, które jednocześnie

wyraziłoby ból z danej okoliczności,
ale też przywołały słowa Asnyka:
„Trzeba z żywymi naprzód iść, po
życie sięgać nowe, A nie w uwiędłych laurów liść, Z uporem stroić
głowę.”
Ten mądry wierszyk przerabiał
chyba każdy polski uczeń. Jak widać nauka poszła w las. I lepiej
niż Asnyka słuchać wichrzycieli,
którzy na każdym wydarzeniu coś
dla siebie ugrać chcą, zwłaszcza po
kwietniach traum. Takich typów
zresztą nie brakuje i to nie tylko w
polityce. Polacy, w tym jeleniogórzanie, pokajali się, a później – jak
to zwykle bywa – poszarpali. Życie
nie zmieniło się prawie ani o jotę.
Postanowienia o tym, aby stać się

lepszym, w wielu przypadkach przede wszystkim dla nas, wyborców. Po krótkiej i zapewne gorącej
zasiliły archiwa sumień.
Nie wszystkich, oczywiście. kampanii kandydatów do PałaSpójrzmy na radnych: tych, których cu Prezydenckiego i zakończeniu
wybraliśmy, i którzy z pewności przyspieszonych wyborów krajobędą się w większości o reelekcję wych, rozpocznie się przygrywka
ubiegać jesienią. Podczas ostatniej do kolejnego starcia o stołki w
sesji rady miasta godną podziwu samorządach.
Nie wszyscy tymczasem zdają
wstrzemięźliwość słowną zachował
sobie sprawę
radny Krzysztof
z siły, jaką ma
Mróz znany z
długich t yrad NIE IDĄC DO URN DAJEMY lud wybierający
SZANSĘ GORSZYM
przedstawicieli
niekoniecznie
KANDYDATOM, KTÓRZY
w ustroju zwana wskazany
– DORWAWSZY SIĘ DO
nym demokratemat. Niestety,
KORYTA – CHAPAĆ Z
cją.
fechtowaniu poNIEGO BĘDĄ, MÓWIĄC
Że to właśnie
pulistycznymi
ŻE TO LUD CZYNI USTAMI
w tym jednym
sloganami nie
przeszkodziło SWOICH PRZEDSTAWICIELI. dniu znaczenie
tego ter minu
przedstawicielom lewicy jeszcze nie tak dawne należy rozumieć dosłownie: właopłakiwanie swojego Lidera, które- dza ludu. To lud: Pan, Pani, Wasi
mu z pewnością standardy pyskó- Przyjaciele, Rodzina, Znajomi i ja
przy okazji też – trzymając w ręku
wek były obce.
Nadchodzi czas kolejnych wy- listy i długopis – ma powtarzającą
zwań. Dla polityków także, ale się cyklicznie okazję dokonać wy-

boru tych, którym ufa. I odrzucić
te osoby, które swoją rolę w ratuszu
sprowadziły do podpisywania (a
i to nie zawsze) list obecności na
posiedzeniach rady miejskiej.
Wspomniana na wstępie obojętność – zwłaszcza w okresie wyborczym – skutkuje później polityczną
patologią. Do władzy dochodzą
często ci, którzy nie mają pojęcia,
jak sprawować mandat radnego. A
siedzą sobie w ratuszach i urzędach
tylko przez to, że się ich awansowi
nie sprzeciwiliśmy siedząc biernie w
domach, w kapciach i przed telewizorem. I pomstując, jak to u nas jest
źle, a gorzej jeszcze będzie.
Tumiwisizm zwłaszcza w tym
okresie naszych dziejów, kiedy władza samorządowa nie jest pojęciem
figuralnym, a wybrani ludu naprawdę mogą dużo zrobić dla miasta i regionu, jest podejściem skrajnie złym.
A prognozy nie są optymistyczne, bo
co roku coraz mniej wyborców decyduje się skorzystać ze swojego prawa

oddania głosu. Ta obojętność bierze
się z obserwacji nieudolności ludzi
wybranych, którzy ledwo zachowują
równowagę na poszczególnych
szczeblach władzy, a i czasem zdarza
im się spaść na zbity pysk.
– Skoro to takie łamagi – myślimy,
to i głosowanie nie ma sensu. I tak
zamyka się to błędne koło. Nie idąc
do urn, dajemy szansę gorszym
kandydatom, którzy – dorwawszy
się do koryta – chapać z niego będą,
mówiąc że to lud czyni ustami
swoich przedstawicieli. Tymczasem
naprawdę warto wykrzesać z siebie
siłę i mądrość coraz bardziej dojrzałej świadomości demokratycznej i
przyjrzeć się kampanii. Nie dać się
zwieść płytkim sloganom, populistycznym atakom i obietnicom bez
pokrycia. I skreślić tych właściwych.
Kogo? No właśnie! Żeby jeszcze kogo
było skreślać!

Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wieszcze a szkoła polska
W rocznicę ceremonii nadania imienia Juliusza Słowackiego Bibliotece i Centrum Informacji „na żywo” swój najnowszy repertuNaukowej Kolegium Karkonoskiego jeleniogórska uczelnia przygotowała uroczystość „Z ar. W autorskiej inscenizacji Piotra
romantykiem za pan brat”, a impreza przyczyniła się do wzbogacenia wizerunku poety.
Grosmana „Sen nocy wiosennej

O kobietach i prawach autorskich
W ramach stałego cyklu spotkań, dr Henryk Gradowski wygłosił swój wykład nt. kobiet w
twórczości Słowackiego, a prof. Ewa Ferenc-Szydełko, autorka książki „Cytaty z utworów
Juliusza Słowackiego” wydanej z okazji „Juliuszady”, ustosunkowała się do praw autorskich
w czasach działalności wieszcza. Na zakończenie uroczystości „Z romantykiem za pan brat”
jej uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Słowackiego.

Fot. Konrad Przezdzięk

Turkusowy teatr blisko półmetka
W żwawym tempie posuwają się prace remontowo–modernizacyjne w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach. Roboty zaczęły się w październiku minionego roku. Pierwsze efekty już
widać, ale do zrobienia sporo jeszcze zostało.
W miejsce usuniętych starych
posadzek została położona nowa
wylewka z odpowiednim odpowietrzeniem i miejscem na instalacje
grzewcze oraz klimatyzacyjne.
Widać też postęp przy przebudowie
sceny: konstrukcję zapadni oraz
orkiestrionu. Montowane jest także
pomieszczenie dla obsługi technicz-

nej, które znajdzie się na balkonie.
Kiedy tylko tzw. brudne prace
będą coraz bliżej końca, do wnętrza
klasycystycznego budynku wejdą
ekipy konserwatorskie, które zajmą
się odtworzeniem oryginalnego
wnętrza. Odsłonią, między innymi,
zaklejone w latach 60. XX wieku
zabytkowe polichromie w kolorze

turkusowym. Zajmą się także kon- rami i orkiestrionem z zapadnią.
serwacją fresku na plafonie Teatru Będą też nowoczesne fotele.
– Pozwoli nam to na reZdrojowego.
alizację w
Wiadomo,
jaki będzie Cała inwest ycja kosztuje 2. 73
9. 828 euro przy teatrze form
muzycznych:
finał: nowo- wkładzie z 1.918.357
euro z tzw. funduszy nor we- o p e r y, c z y
czesna sala skich. Har
monogram prac wymaga ich
zakończenia operetki – zaz pomieszw przyszłym roku. Można pro
gnozować, że Zdrojowy powiada Bogczeniami
dla akusty- Teatr Animacji zaprosi widzów na premierę w
nowych d a n Na u k a ,
dyrektor ZTA.
ka i elek- wnętrzach najpewniej na początku
2012 roku.
t r y k a n a W najbliższym czasie ZTA
(tejo)
zorganizuje konferencję dobalkonie, tyczącą prz
ebiegu remontu i rokowań na
przyszłość.
ukr yt ymi
re f l e k t o -

Fot. Konrad Przezdzięk
Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Adasia” zmierzyli się z tekstami
innego polskiego wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza,
patrona ich szkoły. I jak można było
zauważyć te rymowane teksty mickiewiczowskie nie stanowiły
problemu dla uczniów.
a młodzi wykonawcy spektaklu kładającą m.in. literaturę dzieW i e l k ą p r z y g o d ę z zostali obdarowani słodkim upo- cięco-młodzieżową w Kolegium
poezją Mickiewicza w minkiem przez organizatorkę całej Karkonoskim.
przedstawieniu puentu- uroczystości Edytę Tuz-Jurecką,
Konrad Przezdzięk
ją właśnie uczniowieod kilku lat wymłodzi słuchacze z
wymownie brzmiącymi teraz słowami
z otwierającej poemat „Pan Tadeusz”
inwokacji „Litwo!
Ojczyzno moja...”,
a zaraz potem z
głębokiego snu
budzi się młodziutki wieszcz Adaś i
dok ańcza pisać
Eksperyment Piotra Grosmana z Mickiewiczem przyniósł zaskakująco
swój sonet odeski
ciekawe efekty.
„Dobry wieczór”.
Pierwszoklasiści już znają na pamięć inwokację do
Piotr Grosman eposu narodowego „Pan Tadeusz”.
26 kwietnia 2009 roku, gdy z wydarzenia, w poniedziałek 26 placu Bankowym protestowali realizator „Snu nocy wiosenokazji jego 200-lecia urodzin i 160- kwietnia, z licznie zgromadzonymi przeciwko sytuacji w polskiej nej Adasia” otrzymał album,
lecia śmierci Sejm Rzeczpospolitej studentami Kolegium Karkonoskie- edukacji, a na specjalnej stronie
Polskiej uchwalił rok 2009 Rokiem go spotkało się trzydziestu ośmiu internetowej Wieszczeplacza.waw.
Kolorowy sen
Jest więc Ewa (Sara Molenda) z dramatu i pruskich, niewiasta (Emilia Olszowy) z
Słowackiego, w holu biblioteki uczniów ze Szkoły Podstawowej pl Słowacki lamentuje: „Kazano w
Adasia
M.
romantycznego „Dziady. Część III”, szlachcic wiersza „Podróżny”, poeta (Arek Witkowski)
kolegium odsłonięto pomnik na- nr 7 (w tym siedemnaścioro dzieci kraju niewinnej dziecinie do ławki
W tytułowym śnie młodego Adasia Mickiewi- (Wacław Kaczorowski) z najkrótszym z naj- z wizją Ojczyzny myśli swojej „Gdy tu mój
rodowego wieszcza dłuta Marcina z klasy I A) wraz z ich opiekunem szkolnej usiąść niegotowej, że do
Znamienkiewicza, plastyka i pe- i wychowawcą Piotrem Grosma- przedszkola już chodzić nie może,
cza (w tej roli ośmiolatek Mikołaj Pieczuro) dokładniej przebadanych wierszy Mickiewicza trup…”, kozioł (Staś Iwaniec) z bajki „Lis i
dagoga jeleniogórskiego Liceum nem. Przybyły władze Kolegium smutno mi Boże....”.
jawi się spojrzenie na klasykę literatury pol- „Polały się łzy me czyste, rzęsiste”, Tadeusz kozieł”, buntownik (Szymon Zaborowski) w
Obchód uroczystości rozpoKarkonoskiego z rektorem Jego
Plastycznego.
skiej oczami współczesnej młodzieży. Podczas Soplica (Adrian Wójcicki) z najsłynniejszej przesłaniającym oczy obszernym kapturze
Z tym wiąże się uczczenie pamię- Magnificencją dr. hab. Henrykiem czął pokaz krótkometrażowego
ukazanej w krzywym zwierciadle nudnej lekcji, polskiej epopei „Pan Tadeusz, czyli Ostatni z manifestem literackim „Oda do młodości”,
ci o wybitnej postaci artystycznej i Gradkowskim i kanclerz panią filmu dokumentalnego Konrada
podobnie jak w powieści Witolda Gombrowicza zajazd na Litwie”, gospodyni (Elena Amroyan) wdowa (Klaudia Bekisz) w utworze „Do
Przezdzięka „Balladyna i Kirkor,
historycznej jakim był Słowacki – Grażyną Malczuk na czele
Nauczyciel nawiązał do ubiegło- czyli niemożliwa miłość”. Obraz
poeta o wymiarach międzynarodo„Ferdydurke”, uczniowie chcą wykorzystać ją z poematem „Aryman i Oromaz”, Giovanna przyjaciół”, pan Twardowski (Brayan Pawlak) i
wych. Tym bardziej, że jak podkre- rocznej akcji protestacyjnej „Wiesz- stworzony ze scen zakulisowych
na głupoty i różne zabawy, przy czym nie (Angelika Obuchowicz) wygłaszająca sonet diabeł (Paulina Mrozik ucharakteryzowana na
ślił dr Henryk Gradowski – rektor cze płaczą nad polską szkołą” będą- wydarzeń Nocy Muzeów 2009 w
rozumieją poezji Mickiewicza, a nauczyciel krymski „Jastrząb”, sarmata (Tomek Góra- androgynicznego wysłannika piekieł z „Pasji”
Kolegium Karkonoskiego, Słowacki cej przyczynkiem do powszechnej Muzeum Karkonoskim ukazał
(Seweryn Sobczuk) zmuszony jest nauczać nowski) w mickiewiczowskiej myśli „Nauki”, Mela Gibsona) z ballady „Pani Twardowska”,
rok przed śmiercią przebywał w refleksji i zadumy nad edukacją w sfilmowanych z zaskoczenia szóustalonych schematów. Wyprowadzony z Mazurówna (Sandra Janicka) z wierszem szlachcianka (Oliwia Belta) z wierszem
naszych okolicach. Nie wszedł na kraju, kiedy to założyciele portalu stoklasistów z „siódemki” podczas
internetowego Ratujmaluchy.pl przygotowań i prezentacji ich
Śnieżkę, bo już źle się czuł.
równowagi sceniczny pedagog wychodzi z okresu Parysko-Lozańskiego „Sen”, Konrad religijnym „Rozmowa wieczorna” oraz Konrad
pod pomnikiem Słowackiego na premierowego spektaklu w oparciu
Na p i e r w s z e j
klasy, a na jego miejscu pojawiają się znane Wallenrod (Łukasz Chocianowicz) z poetyc- (Rafał Szafrański) i guślarz (Amadeusz Stanrocznicy tego
warszawskim
dramat Słowackiego „Balladyna”,
postacie mickiewiczowskich utworów.
kiej powieści historycznej z dziejów litewskich kiewicz) z drugiej części „Dziadów”.
którego realizacji podjął się Piotr
Grosman. Dostrzeżone przez jury
Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów
Szkolnych z prof. Januszem Deglerem (niegdyś kierownik literacki Teatru im. Norwida – przyp.
red.) na czele przedstawienie
wg Słowackiego zostało
uwieńczone sukcesem
i w październiku ub. r.
znalazło się na scenie
Wrocławskiego Teatru
Lalek wśród wyróżnionych laureatów Dolnego
Śląska.
Następnie wszyscy
Studenci polonistyki KK bardzo życzliwie przyjęli
zaproszeni młodzi goście
Edyta Tuz-Jurecka i Piotr Grosman
młodych adeptów sceny z „siódemk”i.
przedstawili tym razem

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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JAK TO UGRYŹĆ?

Rumcajs tańczy, śpiewa, bawi

„Kynologia – wiedza o psie – jak to
ugryźć?” to tytuł wykładu Anny Pol,
specjalisty zootechnika, absolwentki
Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Prelekcja ilustrowana, kierowana
jest do miłośników psów, posiadaczy
czworonogów, wszystkich, których
interesuje wykorzystanie psów w
służbie człowieka.
Zaprezentowana zostanie systematyka ras, w tym ras polskich,
wystawy psów rasowych, historia

organizacji kynologicznych oraz zarys historyczny relacji
pies-człowiek. Początek spotkania we wtorek,
4 maja, o godz.
16 w Książnicy
Karkonoskiej,
w sali konferencyjnej.

Fot. Konrad Przezdzięk

Miłośników czworonogów oraz wszystkich, którzy chcieliby
zaopiekować się psem Książnica Karkonoska zaprasza dziś
na interesująca prezentację specjalisty.

(tejo)

Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza w nadchodzącą środę
na projekcję filmu oraz spotkanie z Arturem Żmijewskim
„Demokracje”. Początek o godz. 18 przy ulicy Długiej 1.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Klaps zaprasza

Na projekcję filmu w DKF
„KLAPS” „Droga do raju”, komedii obyczajowej w reż. Gerwazego
Reguły zaprasza Jeleniogórskie
Centrum Kultury w nadchodzący
wtorek o godz. 18.00 do sali widowiskowej przy ul. Bankowej 28/30
(cena biletu 10 zł, karnet 28 zł).

Muzyka przy czekoladce

Koncert w wykonaniu Tabu
Duo w składzie: Agnieszka Szpargała (śpiew), Paweł Wrocławski
(gitara) odbędzie się w nadchodzący czwartek w Czekoladziarni
przy ulicy Sobieskiego. Zespół gra
muzykę, którą określa mianem
smooth light jazzu. W repertuarze własne kompozycje, covery
jazzujących muzyków takich jak
Jammie Cullum, Sting, Sade oraz
standardy jazzowe. Początek o
godz. 17.00 (wstęp wolny, rezerwacja miejsc 075 – 764 72 98).

(tejo)

W klimatach Wiednia
Kolejny, już XIX Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, to najważniejsza pozycja w majowym
repertuarze Filharmonii
Dolnośląskiej.
Inauguracja XIX Festiwalu Muzyki
Wiedeńskiej odbędzie się w nadchodzący piątek (7 maja). Wystąpi wałbrzyski wirtuoz Michał Maciaszczyk,
który będzie grał na skrzypcach i
dyrygował Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii
Dolnośląskiej. W repertuarze
dzieła

Mozarta:
Uwertura Ko le jn e ko nc er ty za
podo opery w ie dz ia no na
12 i 13
„Wesele maja. O ni
ch napiszemy
Figara”, w na
st
ęp
ny
m nu m er ze
Koncert
Jelonki.com.
skrzypcowy
A-dur KV
219 oraz Symfonia C-dur „Jowiszowa” KV 551. Początek o godzinie
19 w sali koncertowej FD ul. Piłsudskiego 60.

lwowska oraz folklor kresów wschodnich
Z kolei w niedzielę o godz. 17
w sali widowiskowej JCK przy ul.
Bankowej odbędzie się Koncert Galowy. W programie
występ laureatów
oraz zespołu
„Sześć złotych” ze
Lwowa. Wstęp za
zaproszeniami do
odbioru w ODK na
Zabobrzu.

(RED)

„Ciućma” – taki intrygująco
śmieszny tytuł ma sztuka
Ireneusza Kozioła, której
wersję czytaną będzie można
usłyszeć i zobaczyć podczas
otwartej próby w Teatrze im.
Norwida. Wydarzenie przygotowała Magdalena Łazarkiewicz, znana reżyserka
filmowa i teatralna.

Mężczyzna spotyka się z kobietą – kobieta spotyka się z mężczyzną. Może są
małżeństwem z wieloletnim stażem, od
długiego czasu kochankami, nieco już
znudzonymi, którzy szukają nowych
podniet dla swojego związku ? A może
… jest to sesja terapeutyczna, która ma
pomóc obydwojgu w poznaniu samych
(tejo) siebie, rozpoznaniu swoich emocji i
wzajemnych pragnień ?
Nic nie jest do końca dookreślone
„Sześć złotych” działa od stycznia 2007 roku we Lwowie. Zespół tworzą studenci i absolwenci
w tej sztuce, oprócz ról rozpisanych na
Akademii Muzycznej we Lwowie. W repertuarze znajdują się piosenki lwowskie, przeboje muzyki dwie postaci, które prowadzą ze sobą
retro, pieśni wojskowe, patriotyczne, utwory instrumentalne, kolędy i piosenki ukraińskie. swoisty pojedynek na słowa, gesty,
Zespół nagrał trzy płyty: „To Lwów”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Kolędowanie po lwowsku”. emocje i nastroje. Jaki będzie koniec tej
Koncertował w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali gry dla obydwojga jej uczestników: mimuzycznych, kresowych. Obecnie zespół przygotowuje program muzyki sakralnej, przebojów łość, nienawiść, ekstaza, czy udręka?
Początek wydarzenia: 6 maja (śrooperowych i standardów jazzowych. Skład: Marek Gierczak - kierownik i solista zespołu, Lilia da) o godz. 18.00 na scenie studyjnej
Otryszkina – solistka, Bożena Sokołowska – konferansjerka, Roman Dolny – akordeon, Jarosław (bilety w cenie 5 zł)

Kondyra - gitara basowa, Jurek Nazaruk – klarnet, Jan Kulinicz – flet

Pomylona Jelenia z
Zioloną

W piątek o godz. 18 na scenie
JCK przy ul. Bankowej wystąpi
Ensemble Kalinka w koncercie
„Oczy Czarne”. Początek o godz.
18.00. Bilety w cenie 25 złotych.

Dwa dni z muzyką kresową to gratka dla fanów kultury Lwowa i okolic. Baciarskie melodie zabrzmią w nadchodzące
sobotę i niedzielę podczas XIV Spotkań z Piosenką Lwowską
i Kresową TAJ JOJ ‘2010

W sobotę, 8 maja o godz. 14.00 w
sali teatralna ODK odbędzie się koncert konkursowy - w przeglądzie biorą
udział zespoły i soliści prezentujący
piosenki
związane
z kulturą
(Gabi) k r e s o FOT. FILHARMONIA wą. Jury
przyzna
SUDECKA
nagrody
w kategoriach:
piosenka

Prelekcja ilustrowana przeźroczami „Najpiękniejsze parki
narodowe i stanowe Arizony i
Utah” Janina Peikert odbędzie
się w nadchodzący czwartek o
godz. 19.00 w Muzeum Przyrodniczym.

Zagra Kalinka

Ni ma jak Lwów!

Na próbę czytaną

tańcem dopracowanym przez Juliana Hasieja, różnorodną muzyką
i specyficznym czeskim humorem
można polecić każdemu. Oczywiście: dzieciom najbardziej! W roli
tytułowej Igor Kowalik.

Palcem po mapie

Biuro Wystaw Artystycznych
zapowiada finisaż wystawy „Jelenia z Zieloną mylą mi się”. W
nadchodzący piątek o godz. 18
odbędzie się spotkanie z artystami oraz promocja katalogu prac
absolwentów jeleniogórskiego
Liceum Plastycznego, którzy edukację artystyczną kontynuowali
w Zielonej Górze.

„Demokracje” (2009 r.) Artur Żmijewski zestawił ze sobą różne przejawy
ekspresji poglądów politycznych
w przestrzeni publicznej,
głównie manifestacje - w
Izraelu i na Zachodnim
Brzegu, w Polsce i innych
krajach Europy.

(tejo)

START WIOSNY CIEPLICKIEJ
26 kwietnia odbyła się nieoficjalna inauguracja XXXVII
Wiosny Cieplickiej. Otworzyli ją dyrektor Przystani Twórczej – Ewelina Marciniak oraz Kabaret Ciach i Stanisław
Tym. Wczoraj święto Cieplic rozpoczęło
się oficjalnie, ale już po zamknięciu tego
numeru Jelonki.
Artyści wystąpili 26 kwietnia w
Sali Błękitnej Pałacu Schaffgotschów budynku Politechniki
Wrocławskiej w Cieplicach.
Na początek wystąpił Kabaret
Ciach. Zaprezentował swój
nowy program, w którym
spełniał życzenia widzów i
tworzył dla nich skecze. Nie
zabrakło też dobrze znanych

żartów z telewizji np. o feng shui,
ukradzionym węglu i mężczyznach,
którzy poszli ze swoimi żonami na
zakupy.
Publiczność przyjęła wykonawców
bardzo dobrze. Można powiedzieć,
że kabaret przypadł im do gustu.
Gwiazdą wieczoru był weteran sceny
kabaretowej Stanisław Tym. Przedstawił on kilka swoich żartów. Niestety
nie wszystkie wywołały oczekiwane
salwy śmiechu. Mimo wszystko miło
było popatrzeć na Tyma, ikonę polskiego kabaretu i komedii filmowej,
który nadal jest w dobrej formie.

(Gabi)
FOT. GABI

Fot. Organizator

W nadchodzący czwartek i
piątek Teatr im. Norwida zaprasza
na musical „Przygody Rozbójnika
Rumacajsa”. Widowisko na podstawie znanych powiastek V. Ctrvtka
wyreżyserował Kazimierz Mazur.
Libretto: Ernest Bryll, muzyka
Katarzyna Gertner. Optymistyczny
i kolorowy spektakl przesycony

Artur Żmijewski to rzeźbiarz, filmowiec, kurator, artystyczny radykał.
Związany z Fundacją Galerii Foksal,
członek Rady Programowej Zachęty
Narodowej Galerii Sztuki. W latach 1990
- 1995 studiował na Wydziale Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Uczeń „Kowalni” - pracowni Grzegorza
Kowalskiego.
Twórczość Artura Żmijewskiego
wpisuje się w nurt polskiej sztuki krytycznej.

Fot. Organizator

„DEMOKRACJE” W BWA

Fot. Organizator

Fot. Konrad Przezdzięk

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

Wąchock dał im szczęście
Anna i Ryszard Dudek z Piechowic obchodzili w ostatnią
sobotę kwietnia złote gody.
Razem z nimi świętowali
burmistrz miasta, Zofia Grabias–Baranowska, zastępca
Krzysztof Raczek oraz wielu
innych zaproszonych osób.
Pani Anna i Ryszard pochodzą
z Wąchocka, gdzie się poznali i 23
kwietnia 1960 roku wzięli ślub. W
1963 roku przyjechali na Dolny
Śląsk. Zamieszkali w Piechowicach,
wówczas Piastowie. Tutaj rozpoczęli
także pracę, którą wykonywali aż do
przejścia na emeryturę. Pan Ryszard
na początku był frezerem w „Ka-

żeństwo. Ich życie przebiegało bez większych
wybuchów. Mama,
zodiakalna Panna do
większości spraw podchodziła z dystansem,
tato – Bliźniak ma
wesołe usposobienie.
Nie było dla niego
sprawy nie do załatwienia „Wyrzucano go oknem to
wchodził drzwiami – mówi Teresa
Bogusiak, córka
państwa Dudków

relmie”, w
późniejszym czasie
pełnił funkcję zastępcy
przewodniczącego rady
zakładowej.
Pani Anna
została zaś
kierowniczką
w sklepie GS
Samopomoc
Chłopska.
– To niezwykle zgodne mał-

Wychowali wspomnianą już córkę Teresę i
syna Piotra. Mają sześcioro wnucząt i jednego
prawnuka. Mimo przeciwności nadal są
pogodnymi, szczęśliwymi ludźmi. Sobotnia
uroczystość miła dla nich wyjątkowy cha-

Fetowanie przy knedlikach
Mieszkańcy Karpacza będą
świętować wspólnie z sąsiadami zza miedzy z czeskich
Jilemnic. Dziewiątego maja z
miasta pod Śnieżką wyjedzie
autobus do Czech. Wystąpi tam
m.in. chór Złota Aura.

Samorządowcy z Karpacza i Jilemnic
w ramach EWT Polska - Czechy będą
realizować projekt „Wspólnie pracujemy,
wspólnie świętujemy”.
Uroczystości w Czechach zostały
skumulowane w maju. 20 maja wyjedzie tam trzydzieścioro dzieci z Karpacza, po piętnastu uczniów ze szkoły

Małżeństwo z pewnością jest wzorcem dla
wielu młodych ludzi, którzy w obecnych
czasach zawierają związki małżeńskie.

styczny dla mieszkańców Karpacza i
Jilemnicach – mówi zastępca burmistrza
Karpacza, Ryszard Rzepczyński.
Rozpoczną się wówczas urodziny
miasta, będą one trwały do końca
czerwca, przewidziane jest mnóstwo
atrakcji m.in. dwudziestego czerwca
Jany na wodospadzie, wezmą w nich
udział również goście i przyjaciele z
Jilemnic.

Nie widział, wyprzedzał

Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w miniony
czwartek na krajowej trójce za skrzyżowaniem z ulicą Lubańską. 25-latek
z Jeleniej Góry jechał citroenem
z nadmierną prędkością i zaczął
wyprzedzać na odcinku objętym bezwzględnym zakazem wyprzedzania.
(Ania) Kiedy zauważył, że z naprzeciwka
jedzie inny pojazd, zaczął gwałtownie
W mieście pod Śnieżką odbędzie się wiele wydarzeń związanych z obchodami pięćdziesięciolecia hamować, po czym stracił panowanie nad swoim autem. Wpadł do
otrzymania praw miejskich oraz stulecia kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, m.in. rowu. O własnych siłach wyszedł z
szóstego czerwca odbędzie się uroczysta msza i spotkanie z Czechami. Karpacz na te i inne samochodu. Zaczekał na policję i
cele otrzymał około osiemdziesięciu pięciu tysięcy złotych. Zostaną one przeznaczone także dobrowolnie poddał się karze.

podstawowej i z gimnazjum. Wezmą
one udział w zajęciach artystycznych
organizowanych w Jilemnicach.
Będą m.in. malować na jedwabiu,
uczyć się sztuki modelarstwa, metaloplastyki, bukieciarstwa. – 21 maja w
Karpaczu, w ramach obchodzonych
wspólnych rocznic, rozpocznie się
trzydniowy polsko-czeski plener arty-

(Ania)
FOT. ROBERT
IGNACIAK

Na tropie ucznia pasera
Kształcący się w zawodówce o profilu mechanicznym
osiemnastolatek z gminy Stara
Kamienica w garażu ukrył
samochód pochodzący z kradzieży, a także wiele części od
pojazdów różnych marek.

Na jego trop policja wpadła otrzymawszy informację, że mężczyzna
najprawdopodobniej ma związek z
przestępczością samochodową, a w
pomieszczeniu gospodarczym może
mieć ukryte skradzione pojazdy.
(Angela)
Podczas przeszukania garażu poli-

na organizację takich imprez, jak Góry Kultury oraz Letnia Noc Sylwestrowa.

NIE CHCĄ KOLOSÓW

cjanci znaleźli samochód marki VW
Passat , który został skradziony w nocy
z 18 na 19 kwietnia na terenie powiatu
lubańskiego . Wartość pojazdu wynosi
około 18 tys. zł. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli w nim wiele innych
części od samochodów różnych marek,
których pochodzenie wyjaśniają.
Zatrzymany jest uczniem szkoły
zawodowej o profilu mechanicznym i
odbywa praktykę w jednym z jeleniogórskich salonów samochodowych.
Sprawca trafił do policyjnego aresztu.
Za paserstwo grozić mu może kara do
pięciu lat pozbawienia wolności.

(tejo)

KRÓTKO Z REGIONU

Samochody ciężarowe przejeżdżające przez Janowice
Wielkie coraz bardziej przeszkadzają mieszkańcom. Ci
obawiają się nie tylko o stan dróg, lecz także o domy stojące
przy nich.
Problem z ciągnikami siodłowymi
na terenie Gminy Janowice Wielkie
i Mysłakowice nie ma końca. Ich
przejazd ograniczył starosta jeleniogórski Jacek Włodyga, aby chronić
Dolinę Pałaców i Ogrodów oraz Aleję
Lipową. Sęk w tym, że samochody
ciężarowe wyjeżdżające z okolicznych zakładów jakoś muszą dojechać
do drogi głównej.
W chwili obecnej kierunek na
Janowice Wielkie stał się praktycznie
jedyną możliwością, ponieważ w
większości pozostałych miejscowo-

rakter, nie obyło się więc bez wzruszenia. W
przyszłości zostaną obdarowani także medalami, które nadaje Kancelaria Prezydenta RP.
Z powodu tragedii w Smoleńsku nie zostały
jeszcze doręczone.

– To przede wszystkim bardzo dobrzy ludzie. Nigdy
nie byli obojętni na ludzką
krzywdę.

ści stoją znaki ograniczające tonaż
pojazdów. Z relacji mieszkańców
Janowic Wielkich wynika jednak, że
przepisy drogowe są czasami łamane.
Nikt na ten temat, ze względów bezpieczeństwa, nie chce wypowiedzieć
się oficjalnie, ale ponoć wielokrotnie
widziano, jak kierowca samochodu
osobowego, posiadający CB radio
dawał znać swoim kolegom, jadącym
cięższymi pojazdami, że drogi nie
kontrolują funkcjonariusze policji.

(Ania)
FOT. ANIA

Nie wiadomo, kiedy problem z samochodami ciężarowymi na terenie Janowic Wielkich zostanie
rozwiązany. Ze względu na to, że muszą one opuścić te tereny, aby dojechać do celu, drogi dla
nich całkiem zamknąć nie można. Rozmowy dotyczące tamtejszych dróg starosta jeleniogórski
będzie prowadził jeszcze w tym miesiącu.

Ale fotka!

Około 700 osób znajdzie się na
plakacie promującym Gminę Mysłakowice. Mieszkańcy mieli sesję
zdjęciową wczoraj, już po oddaniu
tego numeru naszego pisma do
druku. Plakat promujący gminę
i mieszkańców powstanie w ramach projektu pod tytułem „Stara
fotografia najcenniejszym źródłem
wiedzy, kultury i tradycji regionu”.
Każda osoba, która zdecyduje się
wziąć udział w przedsięwzięciu po
realizacji projektu otrzyma pamiątkowy plakat w wersji elektronicznej. Prace będzie można zobaczyć
12 i 13 czerwca w GOK-u.

(Ania)
Tak dla pani burmistrz

Radni Piechowic jednogłośnie
zatwierdzili w miniony czwartek wykonanie budżetu za rok 2009 udzielając jednocześnie absolutorium burmistrz Zofii Grabias–Baranowskiej.
Na trzynastu głosujących, trzynastu
było „za” przyjęciem budżetu. Dwóch
radnych na sesję nie dotarło. Nikt nie
wstrzymał się od głosu.

(Angela)
Na ratunek życiu

W Lwówku Śląskim odbyły
się powiatowe zawody dla szkół
średnich z udzielania pierwszej
pomocy. Najlepszą drużyną okazał
się Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych z Mirska, kolejne miejsca
to zajęły dwie drużyny z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.
Zwycięzcy otrzymali puchary i
pamiątkowe dyplomy.

(KAM)

A dla serca – puszka soku
pomidorowego Siła Serca

Badania dowodzą, że jedną z przyczyn wielu współczesnych chorób jest niedobór magnezu i potasu. Jak temu zapobiec? Zanim
sięgniemy po farmaceutyki, wypróbujmy naturalny sok pomidorowy Siła Serca - unikalny na rynku polskim produkt wskazany w
proﬁlaktyce chorób serca i schorzeń cywilizacyjnych.
Społeczeństwa wysokorozwiniętych krajów, w tym również Polski,
wkroczyły w XXI wiek obarczone chorobami cywilizacyjnymi, które
osiągnęły już postać epidemii. Dominują zwłaszcza choroby układu krążenia, otyłości, cukrzycy czy osteoporozy. Proﬁlaktyka i leczenie wczesnych stadiów tych dolegliwości to szansa, jaką wykorzystać musi współczesne społeczeństwo, aby żyć dłużej i w dobrej kondycji.
W trosce o zdrowie Polaków Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, założona przez Prof. Z.
Religę, stworzyła projekt proﬁlaktyki Siła Serca - nowatorski program mający na celu szeroko rozumianą proﬁlaktykę zdrowotną, szerzenie wiedzy i budowanie społecznej świadomości konieczności dbania o zdrowie oraz aktywnego pozyskiwania funduszy na rzecz projektów badawczych
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
Produkty marki Siła Serca to wysokiej jakości żywność funkcjonalna, suplementy diety, „wellnes”
i inne produkty, których technologia wytwarzania i receptura decyduje o ich prozdrowotnym
charakterze. Receptury powstają min. we współpracy z placówkami naukowymi SGGW w Warszawie, AR Wrocław, AM w Warszawie, IZŻ w Warszawie.
W gronie takich prozdrowotnych produktów znajduje się unikatowy na rynku polskim Sok pomidorowy Siła Serca w puszce wyprodukowany przez ﬁrmę Dawtona. Badania dowodzą, że jedną
z przyczyn współczesnych chorób jest niedobór magnezu i potasu. Sok Siła Serca zawiera unikalną formułę zachowującą korzystne proporcje tych pierwiastków. Prozdrowotna wartość Soku
pomidorowego Siła Serca w porównaniu do innych soków pomidorowych jest jednak znacznie
większa dzięki zastąpieniu używanej dotychczas soli - unikatową solą o zwiększonej zawartości
magnezu i potasu, a obniżonej zawartości szkodliwego w nadmiarze sodu. Sok ten stanowi także
źródło wielu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin, mikro- i makroelementów oraz likopenu - jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy.
Sok pomidorowy Siła Serca z uwagi na swą prozdrowotną formułę ma dobroczynny wpływ na
cały organizm. Działa korzystnie na funkcjonowanie serca oraz nerek, reguluje ciśnienie krwi i
zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby serca i nowotwory. Pozytywnie wpływa również na
pracę układu pokarmowego - regulując trawienie przeciwdziała zaparciom. Sok ten alkalizuje
organizm, oczyszcza go z toksyn i regeneruje skórę, a ze względu na dużą zawartość likopenu
występującego w pomidorach hamuje też procesy starzenia. Jest także bardzo pożywny, a do tego
niskokaloryczny - cała puszka soku to tylko 45 kcal!
Część dochodu ze sprzedaży Soku Siła Serca wspiera realizowany przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, program budowy prototypu i wdrożenia do praktyki klinicznej systemu
wspomagania serca dla dzieci w wieku szkolnym, który umożliwi regenerację niewydolnego serca
lub podtrzymanie jego funkcji w oczekiwaniu na transplantację. www.silaserca.pl

Do wygrania zestaw garnków ze stali nierdzewnej: wytnij kupon przyjdź we wtorek
04.05.2010 o godz.10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się przy
ul. M. C Skłodowskiej 13/2
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Piekło nad stawami

„Nie” dla burmistrza
Burmistrz Kowar, Mirosław
Górecki nie otrzymał absolutorium
za 2009 rok. Choć nikt z obecnych
na sali rajców
nie głosował
przeciw, zabrakło ustawowej większości. Część
radnych nie
przy-

szła nie przyszła na sesję, co zaważyło na końcowym wyniku.
Pozytywną opinię na temat realizacji
zeszłorocznego budżetu wydała komisja
rewizyjna, podobnie postąpiła Regionalna Izba Obrachunkowa. Porażka
burmistrza jest jednak bardziej sprawą
prestiżu i dowodzi jego złych stosunków
z radą miasta. Gdyby w tym roku nie
było wyborów samorządowych, radni
mogli mogliby wystąpić z wnioskiem o
odwołanie burmistrza.
Zwolennicy szefa miasta nie
kryli rozczarowania. Genowefa Pohoska przypomniała, że
omawiany budżet był wyjątkowy, bo aż 27 procent jego
środków zostało przeznaczone na inwestycje, a cztery
lata wcześniej tylko trzy
procent. Na zachowanie samorządowców na pewno
ma wpływ zbliżająca się
kampania wyborcza.

(Ania)
FOT. ANIA
Mirosław Górecki jest
drugim po Marku Obrębalskim, prezydencie Jeleniej Góry, samorządowcem,
którego praca nie spodobała
się radnym.

Potrącił policjanta

Łupem lina

Dwóch mężczyzn ukradło
linę z jednego z wyciągów narciarskich w Szklarskiej Porębie.
W minionym tygodniu złodziei
zatrzymała policja. Jak ustalili
funkcjonariusze, do zdarzenia
doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia. Łupem sprawców padło100
metrów linii stalowej wyciągu
orczykowego o wartości 5000
zł. Policjanci odzyskali również
skradzione mienie. Sprawcy
przyznali się do przestępstwa.
Mężczyźni zamierzali wykorzystać łup do prac przy wycince
drzew w lesie. Za kradzież grozi
złodziejom kara do pięciu lat
więzienia.

Nalot na „eL-ki”

Na pojazdy szkół jazdy, których
codziennie dziesiątki przemierzają ulice Jeleniej Góry, zwrócili
szczególną uwagę policjanci. W
ramach prowadzonych 26 i 27
kwietnia działań skontrolowali
88 pojazdów i ujawnili 35 wykroczeń. Zatrzymali sześć dowodów
rejestracyjnych, w tym cztery za
usterki techniczne, a dwa za brak
właściwego oznakowania pojazdów nauki jazdy. Ukarano mandatami instruktorów głownie za
brak odpowiednich dokumentów
oraz za stan pojazdów.

W minioną środę na
krajowej trójce podczas
prowadzonej przez policję akcji „Prędkość”
33–letni kierujący mitsubishi jechał za szybko.
Kiedy policjant drogówki
wyszedł na jezdnię, aby
zatrzymać zmotoryzowanego, ten go potrącił,
bo nie uważał.

Obowiązkiem właściciela terenu ponieważ wtedy najmniej ucierpią
jest pilnowanie, aby nie dochodziło wtedy na tym ptaki, które zakładają
do takich incydentów. Jeśli dojdzie swoje gniazda w trzcinach.
do degradacji terenu to bezpowrotnie
(Gabi)
utracimy cenne gatunki zwierząt.
FOT. SANDRA
Wszelkie zmiany związane z zagospodarowaniem stawów najlepiej NEJRANOWSKA-BIAŁKA
by było przeprowadzać jesienią,

Wspólnie na ratunek
W Hotelu Las odbyła się dwudniowa konferencja w ramach
unijnego projektu pn. Ponadgraniczna współpraca służb
Ratownictwa Medycznego w
Euroregionie Nysa”.
W spotkaniu organizowanym już po
raz trzeci wzięli udział przedstawiciele
służb z Polski, Czech i Niemiec. Uczestnicy zajęli się przede wszystkim szukaniem
takich rozwiązań, które wspomogą
działania

lowany pojazd. Upadł i w wyniku tego
doznał obrażeń kręgosłupa.
Jak w każdym przypadku, kiedy wskutek zdarzenia drogowego
ucierpi policjant na służbie, na miejscu prowadzono czynności jak do
wypadku.
Zarówno kierujący, jak i policjant
w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Ze
wstępnych informacji wynika, że
przyczyną potracenia policjanta była
nieuwaga kierującego, a nie rozmyślne działanie na szkodę funkcjonariuPolicjant podał prawidłowo sza. Sprawca zatrzymał się bowiem
sygnał tarczą, obrócił się, żeby dwa metry od miejsca zdarzenia.
upewnić się, czy z przeciwka nie
(Angela)
nadjeżdża jakiś samochód. WteFOT.
ANGELA
dy został uderzony przez kontro-

służb ratownictwa medycznego właśnie na ob- Na parkingu przed Hotelem Las zostały ustawione dwa
szarze Euroregionu Nysa. ambulanse z jeleniogórskiej i wrocławskiej jednostki. Za
Wszystko po to, aby
współpraca układała się miesiąc Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze powinno
w jak najlepszym zakresie otrzymać nowoczesnego Mercedesa o standardzie S (zespół
dla dobra pacjenta. Po specjalistyczny) i z napędem na cztery koła. Swoją ofertę
wejściu Polski do Unii zaprezentowały także firmy, biorące udział w konferencji.
Europejskiej i układu z
Schengen znikły bariery
dużo do zrobienia. W każdym z tych
formalno-prawne, które do tej pory trzech państw obowiązuje zupełnie inne
skutecznie uniemożliwiały międzyna- oznakowanie ambulansów, które wyrodową współpracę służb ratownictwa magają ujednolicenia. Różnice uwidaczmedycznego.
niają się także w zakresie kompetencji i
Mimo to zostasposobów nauczania ratowło jeszcze
ników oraz lekarzy. – Tym
zagadnieniom poświęcamy
czas na konferencjach,
starając się znaleźć odpowiednie rozwiązania
– powiedział dyrektor
Pogotowia Ratunkowego
w Jeleniej Górze, Dariusz
Kłos. Czasami potrzebne
jest także wskazanie decydentom konieczności
zmian legislacyjnych
albo samodzielne szukanie praktycznych rozwiązań, które umożliwią
dalszą współpracę.

(Karolina)
REKLAMA

niczki, rokitniczki, potrzosy i wiele,
wiele innych gatunków. – Większość
gatunków wymienionych powyżej
ptaków to gatunki cenne i zagrożone
w Unii Europejskiej. Należy także
cych się w sąsiedztwie m.in. bielika i
dodać, że jest to żerowisko gnieżdżąpuchacza – mówi Bożena Gramsz.
Miłośnicy przyrody doskonale
Teren, na którym znajdują się Stawy Sobieszowskie, wchodzi w skład sieci Natura 2000, czyli wiedzą, że poza ptakami niezmiernie
objęty jest programem ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które interesująca jest tutaj herpetofauna
uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Dodatkowo Artykuł 124. Ustawy z dnia 16 (płazy i gady). Ropucha szara i
grzebiuszka ziemna są akurat w
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, trakcie godów.
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Wszystkie wymienione powyżej
ptaki są pod ścisłą ochroną, a niektó-

W tym miejscu swoje lęgowisko
miały: bąki (3 pary), podróżniczki
(3-4 pary), żurawie (1-2 par), błotniaki stawowe (3-4 pary), wodniki
(10-15 par), bekasy (5-10 par), perkozki poza tym trzciniaki, trzcin-

re z nich (bąk,
żuraw, błotniak
stawowy, puchacz, bielik i
podróżniczek)
wymienione są
w Załączniku
I Dyrekt ywy
Ptasiej Unii Europejskiej, co
oznacza, że są
one niezwykle
cenne i zagrożone w całej
Europie i objęte są na tym
obszarze ścisłą
ochroną.
Spaliło się
st anowisko
lęgowe bąka i
błotniaka stawowego oraz
tokującego
jeszcze wczoraj rano - podróżniczka,
który jest bardzo rzadkim ptakiem.
Lęgowe żurawie bytują na sąsiednim
stawie, a od pożaru dzieliła je jedynie
grobla. - Jest to wielka strata dla przyrody naszego terenu – komentuje
Bożena Gramsz.

Fot. Karolina

Spalone w miniony czwartek wieczorem pięć hektarów
łąk przy stawach sobieszowskich było bardzo cennym
obszarem pod względem przyrodniczym. Teren u podnóża
Chojnika zaliczony został do obszaru Natura 2000. Jak
mówi Bożena Gramsz, ornitolog z Muzeum Przyrodniczego,
ogień strawił wiele chronionych ptaków.

Kto podpalił?
Jak poinformował jeden ze strażaków z
Podgórzyna, sprawcami podpalenia była
najpewniej grupa młodych mężczyzn,
którzy od kilku dni rozrabiali w tej miejscowości. W czwartek spisała ich policja
i postanowili przenieść się do Sobieszowa.
Podczas spaceru z nudów lub rozmyślnie
postanowili podpalić łąki. Pech chciał,
że rosły na niej trzciny. Ogień zajął się
błyskawicznie, ponieważ było sucho. Znane
są personalia chuliganów z Podgórzyna i
najprawdopodobniej zostaną przesłuchani
w związku z pożarem. Trudno im będzie jednak udowodnić winę: nie zostali zatrzymani
na gorącym uczynku.

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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Pasja na szynach

29 kwietnia 1969 roku ulicami Jeleniej Góry i Cieplic
przejechał ostatni kursowy
tramwaj. Dwa dni później
wagon raz jeszcze
wyjechał na torowisko już tylko jako
element pochodu
pierwszomajowego. Mimo upływu lat
tramwajowe
nostalgie są
wciąż
ż y w e
wśród
pasjonatów.
Bezprecedensowo przebiegło
sobotnie fetowanie Święta
Pracy przez miejscową lewicę. Po raz pierwszy w historii
nie było tradycyjnego pochodu. Pierwszy raz – od około
20 lat – wśród manifestujących zabrakło posła Jerzego
Szmajdzińskiego, który trzy
tygodnie temu zginął w katastrofie rządowego samolotu
pod Smoleńskiem.
Nie było orkiestry, barwnego –
choć z roku na rok coraz mniej licznego – przemarszu ulicami miasta.
Bez szturmówek i innych elementów
pochodu pierwszomajowego. – Zdecydowaliśmy jeszcze z Jerzym Szmajdzińskim, żeby w tym roku inaczej
świętować 1 Maja. Bez pochodu, ale
na wiecu. Bez patetycznej orkiestry,
za to z zespołem Tomski Band grającym muzykę popularną – mówi
Andrzej Gorzałczyński z SLD.
Sympatycy lewicy i jej członkowie
zaczęli się schodzić na plac Ratuszowy przed godziną 11. Przybyły
także delegacje z miast
ościennych oraz
orga-

Henryk Magoń z Podgórzyna, były kolejarz i
wielbiciel komunikacji
szynowej, historii tramwajów jeleniogórskich
poświęca niemal każdą
wolną chwilę. Wprawdzie
nie utkwił mu w pamięci
ostatni dzień, kiedy można było za darmo pojechać
z Cieplic na jeleniogórski
dworzec tramwajem, jednak wspomnień o tym
środku transportu ma
mnóstwo.
– Tramwajami dojeżdżałem do szkoły w
Jeleniej Górze z Podgórzyna. Kiedy w 1964 roku
zlikwidowano część trasy
do Podgórzyna właśnie,
jeździłem autobusem do
Apteki pod Koroną, skąd
w dalszą drogę udawałem się tramwajem – mówi pasjonat.
Wielbiciela komunikacji tramwajowej zaintrygowały marki wozów, które
poruszały się po stolicy Karkonoszy
i ościennych miejscowościach. Pan
Henryk przekopał archiwa Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego i odkrył
wiele ciekawostek. Jedna z nich to taka,
że po Jeleniej Górze kursowały… przedwojenne wagony polskiej produkcji,
z Sanoka.
– Dostaliśmy je od Łodzi, która – jako
większe miasto – zabrała Jeleniej Górze
nowiutkie pojazdy z Chorzowa, a nam
wtryniła mocno zużyte pojazdy – mówi
pasjonat. Chorzowskie konstale jeździły
po naszym mieście bardzo krótko, a z
Sanokami były tylko problemy. Przestarzałe wozy ciągle się psuły i mechanicy
dokonywali cudów, aby je naprawić.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Takich ciekawostek zna znacznie
więcej. Pan Henryk ustalił – na podstawie numerów bocznych – od kiedy i
jakie pojazdy można było zobaczyć na
torowiskach. Stwierdził też, że tramwajowe miasta „wymieniały” się taborem,
najczęściej – jak w wyżej opisanym
przypadku – na niekorzyść mniejszych
ośrodków.
Co się stało z jeleniogórskimi tramwajami po likwidacji torowiska? Ano
trafiły do miast, gdzie kursowały pojazdy wąskotorowe: Bydgoszczy, Łodzi,
Elbląga i Torunia. – To właśnie w tym
mieście jeden jeleniogórski tramwaj
zachował się do dziś – mówi Henryk
Magoń. – Jeździ jako wóz techniczny
i mało kto zdaje sobie sprawę z jego
pochodzenia – dodaje. Warto też dodać, że w Jeleniej Górze nie zachował
się żaden rodzimy tramwaj. Wagony
pamiątki, które można podziwiać na
placu Ratuszowym, przy zajezdni oraz
pod skałką w Podgórzynie pochodzą
odpowiednio: z Poznania, Elbląga oraz
z Bydgoszczy.

Grafika Maćka

Taki dość poufały podtytuł
nosi najnowsza wystawa
lokalnego artysty i pedagoga
Macieja Lerchera, otwarta
w Miejskim Domu Kultury
„Muflon” w Sobieszowie.

społu Szkół Rzemiosł Artystycznych
Krystyna Szychowska, uczniowie i
przyjaciele autora. Wszyscy bardzo
dobrze się bawili i podziwiali grafiki
artysty.Na wystawie znalazły się jego
ulubione prace. Wystawa czynna
będzie do 3 czerwca.

Autor na co dzień naucza w Zespole Szkół Rzemiosł Ar(tejo) tystyczFOT. KONRAD n y c h
PRZEZDZIĘK w C i e plicach.
Pan Henryk swoją pasję przelewa w słowa Dyplom
licencjata
i jest autorem licznych artykułów na temat uzyskał w
tramwajów. Jego teksty publikowane Instytucie
Sztuki Uniwersą w prasie specjalistycznej. Ostatnio w sytetu Opolskiego, a magisterium
gazetce podgórzyńskiej napisał o planach zrobił z kulturoznawstwa na UniSchaffgotschów, którzy już w końcu wersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Zajmuje się miedziorytem,
XIX wieku chcieli uruchomić kolejkę na mezzotintą, drzeworytem. Tworzy
naszym terenie. Wkrótce zamierza także także rysunki satyryczne i znaki
wydać książkę, w której będzie można graficzne.
Na wernisaż przybyło wiele osób
znaleźć wiele ciekawych informacji o
m.in.: zastępca prezydenta Miłosz
hobby autora.
Sajnog, dyrektor gimnazjum Ze-

(Gabi)
FOT. GABI

Smutno się święcił 1 Maja
Janusz Krasoń: - Jurka
nie da się zastąpić.
W tle – Elżbieta
Zakrzewska, która
przejmie mandat po
nieżyjącym pośle
Szmajdzińskim.
nizacji lewicowych z Zittau (Niemcy). Przy okazji zorganizowano
akcję zbierania podpisów pod
listami popierającymi Grzegorza
Napieralskiego, kandydata SLD
w wyborach prezydenckich.
Wiec rozpoczęła przed ratuszem szefowa miejscowych
struktur lewicy Grażyna
Malczuk. Wybrzmiał

hymn narodowy odtworzony w
całości.
Grażyna Malczuk w swoim wystąpieniu do kilkudziesięciu uczestników zgromadzenia podkreśliła,
że lewica przezwycięży trudności i
wygra doprowadzając do poprawy jakości życia społeczeństwa. Gospodyni
wiecu przedstawiła też gości: Janusza
Krasonia, szefa Rady Dolnośląskiej
SLD, Elżbietę Zakrzewską, zastępcę
przewodniczącego Krajowej Rady
Unii Pracy, a także współorganizatora manifestacji – Antoniego
Grochowskiego, szefa Rady Powiatowej OPZZ.
Lider związkowców podkreślił, że
Polska wcale nie jest krajem, którego
kryzys nie dotknął. Dodał, że rośnie
bezrobocie, a celem
lewicy

jest zapewnienie wszystkich godziwych warunków życia, pracy i
płacy. Powiedział też – jak co roku
– że większość postulatów, o które
walczyli robotnicy w 1886 roku w
USA wciąż jest aktualna.
Podczas całej manifestacji wielokrotnie nawiązano do postaci Jerzego Szmajdzińskiego. Czy to w sposób
prymitywny – jak na transparencie
NIE, czy też we wspomnieniach.
O zmarłym Pośle bardzo ciekawie
i mądrze wypowiedział się Janusz
Krasoń, szef dolnośląskiej lewicy. –
Przyjechałem tu z tremą, bo jak tu
zastąpić Jurka? Jurka po prostu nie da
się zastąpić – powiedział. Nawiązał
też do wielu epizodów z życia Posła,
dla którego nie było spraw nieważnych. – Problemy ludzi traktował
tak samo jak poważne kontrakty
rządowe i obowiązki poselskie
– usłyszeliśmy.
Pamięć Jerzego Szmajdzińskiego zebrani uczcili chwilą
ciszy. – Wyobraźmy sobie przez
ten czas uśmiech Jurka – mówiła Grażyna Malczuk. Dodała
także, że Senat Kolegium Karkonoskiego zdecydował o nadaniu
imienia Posła nowo budowanej hali
sportowej na terenie campusu uczel-

Wszystkim przygrywał Tomsky Band, który
grał także na balu charytatywnym lewicy.
– Poznaliśmy Jerzego Szmajdzińskiego
nie jako polityka, ale jako człowieka. To był
po prostu świetny facet – powiedział lider
zespołu. Następnie zabrzmiał znany przebój
„W życiu piękne są tylko chwile”. Do stoiska
z beczką chmielowego trunku ustawiła się
kolejka spragnionych.

Pochód pierwszomajowy
w Jeleniej Górze – lata
60. XX wieku.

mi,
ale odwołaliśmy go. Jest jeszni. Liderka lewicy i Janusz Krasoń cze za wcześniej – powiedział Andrzej
podkreślili jednak, że mimo tych Gorzałczyński.
smutnych przesłanek, święto 1 Maja
(tejo)
powinno być radosne. – Niech się
FOT. KONRAD
święci 1 Maja! – zawołał J. Krasoń.
PRZEZDZIĘK
G. Malczuk zaprosiła
chętnych na piwo
d o o g r ó d kó w
gastronomicznych. – W planach był także
festyn z grillowaniem i tańca-

Grażyna Malczuk i Antoni Grochowski
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JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

Miasto duchów

Kanclerz Rzeszy Adolf Hitler wita w Berlinie
jeleniogórzankę Hannę Reitsch, odznaczoną
żelaznym krzyżem. 1941 rok.
– Z tego, co pan opowiadasz, to wychodzi z tej waszej
Jeleniej Góry jakiś gród upiorów! – Starzecki zaciągnął
się camelem i powoli wypuścił kłąb aromatycznego
dymu. Stróż spojrzał na niego z ukosa z przylepionym
do kącika ust drogim papierosem. – Panie, a myślisz
pan, że to już wszystko? – zachichotał złowróżbnie
Wacław. W upalne i bezchumurne powietrze lipcowego
popołudnia wzbiły się – niczym aureolki – trzy kółeczka camelowych obłoczków.
Mężczyźni stali przez chwilę bez
słowa na ratuszowej wieży. Odgłosy
remontu z sąsiedniej przybudówki
zupełnie ucichły. Może robotnicy
poszli na drugie śniadanie? Pewnie
zsiadłe mleko lub maślankę z czerstwymi bułkami z dnia poprzedniego. Miasto pokryte mgiełką upalnego dnia zdawało się lekko drżeć.
Starzecki zauważył, że widoczność
pogorszyła się znacznie w ciągu
minionego kwadransa. Czuł burzę
w tym zastanym i gęstniejącym
od wilgoci powietrzu, choć – jak
okiem sięgnąć – żadnych chmur nie
było widać. Tylko ta coraz bardziej
wyraźna mgiełka.
– Hanna Reitsch*. Mówi to panu
coś? – z odrętwienia wyrwał go
skrzeczący głos stróża Wacława.
– Pewnie jakaś Niemka – odpowiedział półgłosem patrząc na tlący
się papieros, a raczej to, co z niego
zostało. Uświadomił sobie, że w
kieszeni trzyma puste
już pudełko po swoich
ulubionych camelach.
Pełnych kilka paczek
jest w plecaku, który
spoczywa na rozbabranym łóżku w czteroosobowym pokoju
w Hotelu Przemysłowym. – Nie jakaś,
panie, nie jakaś! To
była najlepsza pilotka szkopów, panie
kolego! No i, co najciekawsze, w Hirschbergu rodzona!
Tu w tym mieście. Ponoć jest ona
ostatnią osobą, która widziała żywego Hitlera! I z płonącego Berlina
udało jej się uciec samolotem! – mówił Wacław wyraźnie artykułując
każde słowo, jakby mówił do niezbyt
rozgarniętego dziecka.
– I co, pewnie rozbiła się gdzieś,
albo ją trachnęli, a teraz jej duch
na samolocie widmo, latającej
fortecy, nawiedza miejsce swojego
urodzenia bombardując je nie-

stworzonymi historiami – odparł
Strarzecki nie patrząc w błyszczące
oczy stróża. Ten wyczuł ironię w
jego głosie. – Nie chcesz pan, to nie
wierz. Ja panu nie każę – fuknął
nieco obrażony. – Powiem tyle tylko,
że ona żyje! – zagrzmiał donośnie,
że Starzeńkiemu wypadł z ust niedopałek camela. Tląca się resztka
papierosa poszybowała za barierkę i
turlając się o dachówki znikła z oczu
zdezorientowanemu właścicielowi,
który żegnał wzrokiem przedmiot
swojego nałogowego pożądania.
– Ale chyba nie mieszka tu – nieśmiało rzucił w stronę stróża nie
mając tym razem śmiałości, aby
spojrzeć mu prosto w oczy. Wacław
wyjął z wewnętrznej kieszeni wyciągniętej i mocno zużytej marynarki
pomiętą paczkę sportów i przyjaznym gestem wyciągnął do Starzeckiego. Solidarność palaczy pozwoliła
zawiązać między mężczyznami nić
porozumienia bez słów. Starzecki

ujął
„zwiędłego” sporta i wprawnym
ruchem odpaliwszy benzynową
zapalniczkę zaciągnął się duszącym
dymem. – No i co z tą pilotką, no
powiedz pan, skoro-ś już zaczął –
uśmiechnął się do Wacława.
– Widzisz pan tę górę, o tam?
– spytał wskazując palcem na
półokrągłe wniesienie wyraźnie
dominujące po północnej stronie
panoramy Jeleniej Góry. – To Góra
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dostała się do amerykańskiej
niewoli i już do Hirschbergu
nie wróciła. Więc nie mogła
wybaczyć swojej starej
dyrektorce – stróż zwolnił rytm wypowiedzi w
ostatnim zdaniu.
– No, ale co z tą
klątwą?!
– Zjawa tej kobiety nęka szkolne
mury do dziś –
mruknął stróż. –
Pojawia się najczęściej w maju.
Ciemną jej pomruku- stać odzianą w czarny
je, a deszczu ni kropli. Postraszy, skórzany już kilka razy
pobłyska trochę, i pójdzie bokiem widziano. Pojawienie
– wymamrotał. – A ta klątwa… się tego upiora zwiastuje śmierć
Szkołą za Hitlera trzęsła taka dyrek- jednego z uczniów! – głos Wacława
torka, faszystka z krwi i kości. Mało przeszedł w złowrogi szept. – W
tego, znienawidzona przez samych tym roku, panie, jeden wpadł pod
faszystów! Taka podła była, że tej pociąg na przejeździe kolejowym. W
żmii nawet swoi nie cierpieli. No i ubiegłym roku dziewczyna utopiła
kiedy okazało się, że Hitler kaput, się w gliniance, a trzy lata temu inny
to ona się w szkolnej auli, panie, na pechowo wypadł z tramwaju i już,
balkoniku, powiesiła!
panie nie wstał. Wcześniej za każ– Znowu? W ratuszu wisielce, w dym razem ktoś widział tę zmorę.
szkole samobójczyni. To musiał być Albo jak wchodzi przenikając przez
Szybowcowa w Grunowie, Jeżowie
koszmar. No, ale tego chyba pan zamknięte drzwi, albo jak snuje się
raczej. Grunów to zaraz po wojtego nie widział na własne oczy, korytarzami, albo… jak staje na
nie na to mówili, bo Grunnau po
co? – zapytał Starzecki odpluwając balkoniku w auli! Raz taki popłoch
niemiecku. Ona, panie, była córką
resztki tytoniu ze spalonego właśnie był, bo się ukazała na akademii
okulisty, oddanego Rzeszy członka
sporta. Poczuł w ustach cierpką z okazji urodzin Stalina! – stróż
tej ich partii NSDAP. Chciała być
gorycz. Zachciało mu się kawy od zawiesił głos.
pilotką i choć chuchro z niej było
Turka. Widział z ratuszowej wieży,
– Co, pewnie w 1952 roku, a
takie jak pięć minut, postawiła na
jak ludzie kręcą się przy kamienicy, rok później Generalissimusa już
swoim i nauczyła się latać właśnie
gdzie znajdowała się Cukiernia żegnali na Kremlu – uśmiechnął
tam. Widzisz pan tę budę na szczycie
Ankara. Jedni wchodzili kuszeni zasię z przekąsem
góry? To hangary szybowcowe. Ona
Starzecki.
najpierw nauczyła
– No, prawie
się latania na szytak było, tyle
bowcach, a potem
tylko, że to nie
przesiadła się do inbył duch! Kilnych maszyn. A jak
ku sztubaków
przyszła wojna…
postanowiło
– Pewnie latała
nastraszyć
na bombowcach i
towarzystwo.
siekała ludzi. Ciekaw
Podwędzili
jestem, ilu zabiła? Fawoźnemu
szystowska taka jej
klucz od
mać! – zaklął pod nostryszku. Jesem Starzecki. Wacław
Hanna Reitsch wychodzi z jeleniogórskiego
den z nich zanie słyszał, lub udał, że
brał z domu
nie słyszy tej uwagi. – ratusza po otrzymaniu tytułu Honorowej
c z a r ny
Widzisz pan tę trzecią Obywatelki Miasta.
płaszcz no i
wieżyczkę, o tam? –
pobawili się w ducha! I byłoby im
wskazał na niewielką
pachem świeżo palonej kawy, dru- się udało, ale woźny zbyt wcześniej
wieżyczkę nieco oddaloną na zadzy – już zaspokoiwszy pragnienie zorientował się, że nie ma kluczy.
chód. Zapytany pokiwał głową. – To
– wychodzili. Choć z tej wysokości Złapali całą trójkę na gorącym
szkoła, do której chodziła. Kiedyś dla
nie było widać ich min, Starzecki był uczynku! Co to za afera była! W gapanienek z dobrego domu. Mieszkaprzekonany, że – mimo krążących zetach pisali, że to kontrrewolucja
li o tam! Bogaci byli, a jakże! – Wanad miastem klątw, historii o ta- nawet małoletnich przekabaca na
cław pokazał niezbyt precyzyjnym
jemniczych trupach, wisielcach i stronę zaborczych imperialistów,
ruchem na jedną z willi położonych
duchach – byli usatysfakcjonowani żeby tylko ferment siali w zdrowym
na skąpanej w drzewach
prawdziwą kawą po turecku.
społeczeństwie socjalistycznym na
niewidocznej z tej
– Nie. Wójtowicz mi opowiadał. ziemiach odzyskanych – ciągnął
wysokości ulicy. – I
Kierownik szkoły. On ją widział. Wacław.
mówi się, panie, że
– Ale co u licha ma tym z tym
– I panie, może i to by było śmieszReitsch najpierw
wspólnego ta pilotka? Niemra się ne – jego twarz nabrała raptem
przyniosła tej szkole
powiesiła, bo jej wódz strzelił sobie śmiertelnie poważnego wyrazu –
chlubę, a później –
w Berlinie w łeb. Nie tylko zresztą gdyby tych trzech sztubaków nie zaklątwę! – wycedził
ona tak skończyła… A pilotka? – drą- biło się podczas wakacji na skałkach
stróż. W wypowiedź
żył Starzecki. – Jak jej tam, Hanna w Janowicach! Przypadek? Ja tam w
wkomponował się
Reitsch?
takie przypadki nie wierzę! – stróż
daleki odgłos grzmo– One się nienawidziły. Samobój- splunął za siebie, wyciągnął pomiętą
tu nadchodzącej nad
czyni miała zostawić list
region letniej burzy.
pożegnalny, że nie wiesza
– Burza idzie, panie
się wcale z powodu Hitlera,
Wacławie, może zejtylko z żalu za swoje życie.
dziemy już z tej wieży,
Nie mogła sobie darować,
bo w t ym „przeklętym” przez tę
że była jędzą. No i napiNiemrę mieście jeszcze w nas piosała w tym liście, że liczy
run strzeli? – powiedział bardziej
na wybaczenie. Zwłasztwierdząco niż pytająco Starzecki
cza – tu uwaga! – starszy
wypatrując ciemnych chmur na homężczyzna zrobił pauzę
ryzoncie. Jednak nie zauważył ich, a
dla podkreślenia efektu –
grzmot przecież był bardzo wyraźHanny Reitsch, z którą ponie słyszalny. Stróż znów machnął
padła podobno w straszny
ręką. – A gdzieś tam panie krąży, pokonflikt i przysporzyła jej
południami już od trzech dni tak powielu kłopotów. Ale pilotka

paczkę sportów, poczęstował Starzeckiego i sam sobie włożył
papierosa do ust.
Zagrzmiało. Wyraźniej i głośniej
niż przed chwilą. Ale niebo wciąż
było bezchmurne, choć widoczność pogarszała się z minuty na
minutę.

Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM

* Hanna Reitsch (ur. 29 marca 1912
w Jeleniej Górze, zm. 24 sierpnia 1979
we Frankfurcie nad Menem) - niemiecki
pilot wojskowy o światowej sławie, oblatywaczka i rekordzistka lotnicza, pierwsza
kobieta-kapitan lotnictwa wojskowego,
jedna z dwóch kobiet w historii Niemiec
odznaczona Krzyżem Żelaznym I Klasy.
26 kwietnia 1945 podjęła desperacką
próbę przelotu do oblężonego przez Armię
Czerwoną Berlina. Usiłowała tam namówić
Adolfa Hitlera do ucieczki, ale odmówił. Z
wielkim trudem udało jej się wylecieć z
Berlina i w maju trafiła do amerykańskiej
niewoli. W amerykańskim więzieniu
śledczym przebywała 15 miesięcy. Przez
kilka lat po wojnie obywateli niemieckich
obowiązywał zakaz latania samolotami.
Dopiero w 1952 Reitsch wzięła udział
(jako jedyna kobieta) w lotniczych mistrzostwach świata w Hiszpanii gdzie zajęła
3 miejsce. Od 1954 pracowała jako pilot
testowy w Darmstadt. W 1959 przyjechała
do Indii, aby w ramach programu rządowego rozbudować lotnictwo transportowe. W
1961 odwiedziła Biały Dom na zaproszenie
prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Od
1962 do 1966 w Ghanie wybudowała i
prowadziła szkołę szybowcową. W latach
70. XX wieku zdobyła wiele rekordów
lotniczych.
Latała do ostatnich dni życia, zmarła na
atak serca w wieku 67 lat we Frankfurcie
nad Menem i tu na cmentarzu Salzburg
została pochowana.
(źródło – Wikipedia)
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PROSTATA

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

Co to jest prostata? Karkonoskie
Centrum Medyczne w Jeleniej
Górze oferuje pacjentom operacje
łagodnego rozrostu prostaty z
użyciem lasera (przezcewkowa
laserowa ablacja prostaty PVP).
Zabieg jest minimalnie inwazyjny i
praktycznie bezkrwawy, a pacjent
opuszcza klinikę bez cewnika na
drugi dzień po operacji.Prostata
(inaczej stercz, gruczoł krokowy) to jeden z męskich narzšdów
płciowych. Umiejscowiona pod
pęcherzem moczowym pierścieniem otacza tylny odcinek cewki
moczowej. U dorosłego mężczyzny
prostata ma wielkość i kształt kasztana; u mężczyzn po 45 roku życia
może osišgać wielkość i kształt
mandarynki.
Do czego służy prostata?
Prostata wraz z pęcherzykami nasiennymiigruczołamiopuszkowo-cewkowymi
bierze udział w produkcji nasienia. Wydzielina gruczołu krokowego jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania i żywotności plemników. Jednocześnie prostata
bierze udział w zamykaniu i otwieraniu
cewki moczowej.

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

Kiedy pojawiają się choroby prostaty?
Najwcześniej, bo już u młodych mężczyzn, może pojawić się zapalenie prostaty.
Wraz ze starzeniem się organizmu, po
45 roku życia wielu mężczyzn zaczyna
cierpieć na łagodny rozrost prostaty (ang.
benign prostatic hyperplasia-BPH). Jest to
najczęstsze schorzenie stercza -BPH daje
objawy aż u 50% mężczyzn po 50 roku życia; odsetek ten wzrasta do 90% mężczyzn
po 80 roku życia. W Polsce na BPH choruje
blisko 2 mln mężczyzn.
Najgroźniejszym schorzeniem prostaty
jest rak stercza. W Polsce jest on trzecią (po
raku płuc i żołądka) przyczyną zgonów
z powodu nowotworów u mężczyzn.
Rak prostaty pojawia się w tym samym
czasie, co łagodny rozrost prostaty (po
45 roku życia), niemniej są to zupełnie
różne choroby. Kluczowym czynnikiem w
leczeniu nowotworu stercza jest wykrycie
choroby w jej wczesnym, bezobjawowym
stadium. Nieodzowna jest tu świadomość
wszystkich mężczyzn po 45 roku życia
i regularne poddawanie się badaniom
kontrolnym, które pomagajš we wczesnej
fazie wykryć zarówno łagodny rozrost jak
i raka prostaty.

• przerywany strumień moczu
• zatrzymanie moczu
c) pozostałe objawy, m.in.:
• bóle w okolicy krocza, podbrzusza i
jąder
• bóle brzucha i okolicy lędźwiowej
• domieszkakrwiwmoczu(krwiomocz),
osłabienie libido i zaburzenia erekcji.

został dotychczas poznany. Obecnie większość urologów zaleca stosowanie leków
z grupy blokerów receptora alfa, tzw.
alfablokerów lub fina sterydu albo obu tych
leków jednocześnie.
Metody leczenia chirurgicznego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
to m.in.:
• przezcewkowe nacięcie prostaty z
użyciem diatermii elektrycznej(TUIP)
lub lasera holowego (TULIP)
• przezcewkowa elektroresekcja gruczołu
krokowego (TURP)
• przezcewkowa laserowa ablacja prostaty PVP- fotoselektywna waporyzacja za
pomocą lasera KTP (zielonego lasera)
• przezcewkowa laserowa enukleacja
prostaty (HoLEP)
• stenty prostaty zakładane przez cystoskop
• chirurgiczne wyłuszczenie gruczolaka
stercza (adenomektomia prostaty).
Metody laserowe stanowią przełom
w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu
krokowego. Są minimalnie inwazyjne i
tym samym pozwalają zmniejszyć ryzyko
związane z zabiegiem. Światło lasera
odparowuje tkankę prostaty i jednocześnie
zamyka krwawiące naczynia. Pacjent
zwykle opuszcza klinikę następnego dnia
po zabiegu, bez cewnika. Ablację laserową
można przeprowadzać u chorych obciążonych wysokim ryzykiem (z zaawansowanymi schorzeniami układu krążenia, płuc,
chorobami nowotworowymi). Metoda ta
przeznaczona jest także dla młodszych, aktywnych zawodowo mężczyzn, ze względu
na krótki czas pobytu w klinice i szybki powrótdonormalnychzajęć.Zabiegilaserowe
nie powodują zaburzeń potencji.

Jak się rozpoznaje łagodny rozrost
gruczołu krokowego?
Rozpoznanie BPH polega na:
a) rozmowie z pacjentem na temat występujących objawów (z uwzględnieniem
punktowej oceny objawów wg skali
IPSS)
b) badaniu palcem przez odbyt (tzw. badanie per rectum)
c) badaniu USG
d) uroflowmetrii (badaniu strumienia
moczu)
e) badaniu poziomu PSA (swoistego antygenu sterczowego) w celu wykluczenia
raka stercza- w przypadku podwyższonego poziomu PSA wykonuje się
transrektalną biopsję prostaty
f) badaniu moczu, które wykonuje się w
celu rozpoznania zakażenia układu
moczowego, zapalenia stercza lub
krwiomoczu
g) badaniu poziomu kreatyniny w celu
Jakie sa najczęstsze objawy łagodoceny czynności nerek.
nego rozrostu prostaty?
Choroba powoduje wiele uciażliwych
Jak się leczy łagodny rozrost gruczoobjawów zwiazanych z oddawaniem łu krokowego?
moczu:
Do tej pory nie znaleziono sposobu na
a) objawy podrażnienia pęcherza
całkowite zahamowanie rozrostu prostaty.
• częste oddawanie moczu
Stosowanelekispowalniajšrozrostgruczołu
• oddawanie moczu w nocy
i przyczyniają się do ustšpienia dolegliwości.
• gwałtowne parcia na mocz
W przypadku zatrzymania moczu lub na• ból podczas oddawania moczu
silenia dolegliwości, pomimo regularnego
b) objawy przeszkody podpęcherzowej stosowania leków, należy rozważyć zabieg
Lek. Med. Tomasz Gede
(uciśnięcie cewki moczowej)
chirurgiczny.
Poradnik Pacjenta NZOZ Karkon• wyczekiwanie na oddanie moczu
W farmakoterapii BPH stosuje się różne skie Centrum Medyczne
• wydłużenie czasu oddawania moczu
grupy leków, o różnej skuteczności. Naj• wykapywanie moczu z cewki po odda- starszš grupš leków sš leki pochodzenia
niu moczu
roślinnego, których skuteczność budzi
• zwężenie strumienia moczu
wątpliwości a mechanizm działania nie

Szkoda życia na nerwy i stres

Nerwica, jak mówią lekarze,
jest nierozłącznie związana z
rozwojem cywilizacji. W ostatnich
czasach obserwuje się wzrost
liczby objawów nerwicowych u
ludzi.
– Nerwica stanowi pojęcie
zbiorcze dla różnego rodzaju
objawów czynnościowych i zespołów chorobowych, których
przyczyną jest reakcja na jakiś
ujemny bodziec środowiskowy
lub emocjonalny – mówi jeden
z lekarzy psychiatrów z Jeleniej
Góry.
Najważniejsze z przyczyn po-

wstawania nerwicy to stały
pośpiech, narastająca rywalizacja, dążenie do osiągnięcia sukcesu kosztem
własnego zdrowia, zmniejszenie przestrzeni życiowej,
konieczność kontaktu z bardzo wieloma ludźmi, hałas
i różnego rodzaju wpływy
fizyczne i chemiczne oraz
kryzys więzi rodzinnych.
Objawy to pocenie się, czerwienienie, uczucie pustki w
głowie, skurcze spastyczne
jelit, biegunki, jąkanie się,
lęk, niepokój, zaburzenie
snu itp. O nerwicy możemy
mówić jednak tylko wtedy,
gdy występuje wiele objawów na raz, które utrzymują
się przez dłuższy czas.
Nie wszystkie objawy nerwicowe wymagają leczenia psychiatrycznego i zażywania leków.
Objawy często same ustępują np.
po zmianie środowiska zamieszkania, pracy, po odpoczynku czy
zwykłej przyjacielskiej rozmowie
i poradzie. W większości przypadków w przypadku skutecznej
pomocy może udzielić internista.
Jednym z częstych objawów
nerwicowych, które są powodem
udania się do lekarza są zaburzenia seksualne. U mężczyzn brak
wzwodu, przedwczesny wytrysk,

u kobiet oziębłość i brak orgazmu.
Tego rodzaju zaburzenia mogą
bowiem wywołać depresję.

Jak walczyć z chorobą? Czasami wystarczy po prostu odpocząć
od codziennych problemów,
odizolować się od nich, zmienić
otocznie, unikać stresu itp. Dużą
rolę odgrywają też członkowie
rodzin, którzy powinni pomagać

choremu, okazując mu zaufanie
i podtrzymując go na duchu w
chwilach załamania i depresji. Powinni współpracować z
lekarzem skłaniając chorego
do wykonywania jego poleceń,
szczególnie w zakresie zażywanie

leków. Należy pilnować, aby chory nie zwiększał dawek leków bez
konsultacji z lekarzem. Błędem,
jakiego należy unikać w terapii
nerwic, jest szybkie zniechęcanie
się do terapeuty i częste zmiany
lekarza.
Fot. obyvatel

Fot. atsoram

Na nerwicę cierpi coraz większa rzesza ludzi, którzy nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Jak się przed nią ustrzec i jak z nią walczyć? Podstawa to odpoczynek, ale czasami
potrzebne jest też wsparcie lekarza i zażywanie leków.

MOTORYZACJA / REKLAMA

Rozśpiewani mali akademicy

W nagrodę za udany występ maluchy zostały obsypane oklaskami i
słodyczami.
Wesołe piosenki, wierszyki, a przy tym klaskania, tańce, naśladowanie zwierząt i zabawy –
wszystko to połączone w przez dzieci w jubileuszowej X edycji Akademii Malucha, której pomysłodawczynią i koordynatorką jest Ewa Bąk z Młodzieżowego Domu Kultury „Jelonek”.

Pamiętają o Maestro

Szczególny koncert odbył się w Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Dedykowany był on zmarłemu w
zeszłym roku muzykowi i dydaktykowi– Stefanowi Strahlowi.
Wystąpił Paweł Kowalski,
który uważany jest za jednego
z najwybitniejszych i wszechstronnych pianistów polskich.
Francuski tygodnik Courrier
International po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej
uznał Kowalskiego za jedna z
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Fotografia z komentarzem

Występ przygotowany
był przez dzieci dla rodziców. W miniony czwartek
piętnastka maluchów w
wieku 3 - 6 lat wystąpiła
na prawdziwej scenie, na
której zaprezentowała rodzicom zdobyte podczas
zajęć umiejętności. Półgodzinny występ odnosił się
do wiosny. Rodzice nie kryli
zachwytu. Jest to dodatkowa forma zaprezentowania
rodzicom czego maluchy
nauczyły się podczas zajęć i na jakim poziomie
przyswoiły sobie piosenki
czy wierszyki, których się
dotychczas uczyły – mówi
Ewa Bąk, pomysłodawczyni
i koordynatorka „Akademii
Malucha”.

(Angela)
FOT. MT
czterech najciekawszych osobowości
z naszego kraju.
Pianista pięknie zagrał Koncert
fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina. W wykonaniu było tyle
uroku, pasji i lekkości, że aż dech
zapierało.
Na bis Paweł Kowalski zagrał
krótkie preludium i zadedykował je
zmarłemu w zeszły roku Stefanowi
Strahlowi i osobom, które zginęły w
Smoleńsku. W drugiej części muzycy
wykonali VI Symfonię h-moll „Patetyczna” op. 74 Piotra Czajkowskiego.
Zagrali bardzo dobrze. Dyrygował
Mirosław J. Błaszczyk.

zdjęć i wyraził
nadzieję, że nie poprzestaną tylko na
tej jednej wystawie.
Następnie głos zabrała wychowawczyni klasy pani.
Zipser. Po niej pogratulował fotografikom Jan Foremny
z Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Był
zachwycony, że tak dużo dziewcząt
fotografuje.
Bardzo podobały mu się niektóre fotografie. Sparafrazował znaną sentencję:
„Pokaż mi jakie robisz zdjęcia, a powiem
Ci kim jesteś”. Uczulił młodzież, że
sztuką są zdjęcia na papierze. Zaproponował aby każdy z uczniów powiedział
dlaczego wybrał ten kierunek i jak
długo fotografuje.

W Galerii Klubu Osiedlowego “Orlik” odbył się wernisaż wystawy początkujących
fotografików. Swoje prace
zaprezentowali uczniowie
pierwszej klasy Technikum
Fotograficznego przy Zespole
Szkół Rzemiosł Artystycznych
w Jeleniej Górze.
Autorzy opatrzyli swoje zdjęcia komentarzem. Były to krótkie komentarze,
sentencje, maksymy, hasła. Dzięki temu
często zmieniał się kontekst, w którym
rozpatrywać można daną fotografię.
Sposób przedstawienia przypomina
cieszące się bardzo duża popularnością
demotywatory.
Młodzież zwraca uwagę na ważne dla
nich aspekty otaczającego ich świata. Zauważyć można było świadomość relacji
obraz- tekst w kulturze i otaczającej nas
codzienności. Wystawę otworzył przedstawiciel MDK Muflon a zarazem jeden
z nauczycieli Krzysztof Zwoliński.
Gratulował młodzieży bardzo ciekawych

(Gabi)
Autorami prac są: Olga Adamus, Adrian
Cichecki, Kamil Chorągwicki, Ewa Czekało,
Anita Dynia, Kamila Grzebyk, Aldona
Jamro, Aleksandra Konat, Marta Kopacz,
Katarzyna Ledwochowska, Dominika Litke,
Klaudia Malkiewicz, Filip Wieczorek, Magda
Zakrzewska, Filip Zbyszyński.
Jest to bardzo dobra inicjatywa, ponieważ
młodzi ludzie mogą pokazać swoje umiejętności i prace na wystawie. Jest to w
pewnym sensie nobilitacja. Fotograficy
zapraszają wszystkich chętnych do odwiedzenia wystawy do
26 maja.

(Gabi)
FOT. GABI
M

A

Fot. Gabi

R
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Fot. Gabi
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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

L

A

M

A

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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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

UEFA lustrowało Złotniczą
Fot. R. Ignaciak

W Otwartych Mistrzostwach
Dolnego Śląska Oyama karate
Jeleniogórski Klub Oyama reprezentowało czterech zawodników. Ich udziałem stały się
trzy złote i jeden srebrny medal.
Złoto zdobyli seniorzy: Kasia
Starzyńska w kategorii - 60
kg, Beata Bukofaj w + 60 kg i
Paweł Gładysz z sekcji Lubawka
w kategorii + 80 kg. Srebro
wywalczył junior Krystian Ligiżyński - 70 kg. Wszyscy musieli
stoczyć po 2 lub 3 walki.
Sędzią głównym zawodów
był sensei Rafał Majda, 4 dan, z
Jeleniogórskiego Klubu Oyama,
a trenerem-opiekunem zawodników sempai Adam Kopeć z
sekcji Lubawka. Zawodnicy
Jeleniogórskiego Klubu Oyama
zostali wybrani do ścisłej kadry
klubu z szerokiej grupy trenujących zawodników. Kolejne
starty zawodników Jeleniogórskiego Klubu Oyama już za
2 tygodnie w Wadowicach na
Mistrzostwach Polski seniorów
knockdown.

DECYZJA, KTÓRYM MIASTOM
ZOSTANĄ PRZYZNANE
CENTRA POBYTOWE, MA
ZAPAŚĆ W CZERWCU.

W miniony czwartek w Jeleniej Górze wizytę złożył
Lukas Acherman, przedstawiciel UEFA, który przyleciał
do Polski, aby odwiedzić
miasta, które pragną utworzyć centra pobytowe dla reprezentacji biorących udział
w Euro 2012.

Przedstawiciel UEFA razem
z Tomaszem Szulcem ze spółki
Euro 2012 pojawili się przed południem na stadionie przy ulicy
Złotniczej. Odwiedzili także Pałac
w Wojanowie, który ma zapewnić
piłkarzom miejsca noclegowe
podczas turnieju.
Lukas Acher man chciał się
dowie-
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Za organizacją Pucharu w Szklarskiej Porębie
przemawiają położenie geograﬁczne i
doświadczenia.

ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902
E
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(Karolina)

(arec)

SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
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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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geograficzne i doświadczenie Biegu
Piastów w organizacji narciarskich
imprez masowych – podkreślał
Jaśkowiak.
Apoloniusz Tajner poinformował
zebranych o konieczności powołania Komitetu Honorowego. W jego
skład wejdą przedstawiciele PZN,
miasta Szklarska Poręba, Starostwa
Powiatowego, Stowarzyszenia Bieg
Piastów i Lasów Państwowych.
Dopiero członkowie tego komitetu
ustanowią Komitet Wykonawczy,
który zajmie się już organizacją całej
imprezy. Puchar Świata na Polanie
Jakuszyckiej oznacza dla miasta
pod Szrenicą światowy rozgłos,
ogromną ilość gości i zawodników,
którym trzeba będzie zaproponować
odpowiednio wysoki standard oraz
dalszy rozwój Szklarskiej Poręby w
zakresie turystyki.

Dotyczyło przygotowań do organizacji narciarskiego Pucharu
Świata – Tour de Ski, który miałby
się odbyć w Szklarskiej Porębie –
Jakuszycach na początku przyszłego
roku. Chodzi tu w szczególności o
odpowiednie przygotowanie tras na
Polanie Jakuszyckiej oraz zaplecza
dla zawodników. Potrzebne będą
szatnie dla 21 ekip. Organizatorzy
nie unikną też dośnieżania.
W spotkaniu organizacyjnym
uczestniczyli m.in. prezes Polskiego
Związku Narciarstwa Apoloniusz
Tajner, prezes Stowarzyszenia Bieg
Piastów Julian Gozdowski, przewodniczący rady miejskiej Grzegorz
Sokoliński oraz pełnomocnik burmistrza do spraw organizacji Pucharu
Świata, Jacek Jaśkowiak.
– Mamy silne atuty, za organizacją
Pucharu w Szklarskiej Porębie przemawia przede wszystkim położenie

Znakomicie spisali się kolarze górscy Lechii Piechowice w
pierwszym wyścigu otwierającym tegoroczny cykl Bike Maraton. Zawody zostały rozegrane
25 kwietnia na malowniczej
trasie we Wrocławiu. Najlepsza
w swoich kategoriach wiekowych okazała się aż trójka
zawodników Lechii: Michał
Grynienko, Karolina Cierluk i
Aneta Adamek. Michał i Karolina ścigali się na dystansie 55
km, a Aneta wybrała krótszy
dystans 30 km. Dobre czwarte
miejsca zajęli inni zawodnicy
Lechii – Jakub Danielski i Norbert Potkański.
W wyścigu wzięło udział
1600 zawodników, którzy rywalizowali na trzech dystansach w kilkunastu kategoriach
wiekowych.

dzieć, co miasto może zrobić,
aby warunki na stadionie
przy ulicy Złotniczej były
odpowiednie dla przyjmowania najlepszych reprezentacji na Starym Kontynencie.
– Staramy się uzyskać
centrum pobytowe. Przedstawiliśmy zakres planowanych przez nas robót.
UEFA to zaakceptowała,
czego efekt em była t a
wizyta. Teraz czekamy na
decyzje, co dalej ma być
zrobione. Od tego będą
uzależnione nasze dalsze prace – powiedział
zastępca prezydenta Miłosz Sajnog.

Fot. Tejo

E

Czy Szklarska Poręba zorganizuje narciarski Puchar
Świata? Okaże się na kongresie w Turcji, między 30 maja a
5 czerwca tego roku. Potencjalni organizatorzy odbyli już
pierwsze spotkanie organizacyjne.

Start na dwóch kółkach

(arec)
R

Liczą na Puchar Świata

Sukcesy Oyamy

Fot. R. Ignaciak

4 maja 2010 r.

Fot. R. Ignaciak
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Dwanaście przedszkoli wystąpiło
na estradzie JCK, aby uzmysłowić
dorosłym, jak ważna jest troska o
czystość otoczenia.
cego rady miasta, oraz radna
Ewa Duziak.

Były widowiska, niektóre świetnie opracowane, choćby pantomima „Morze” w wykonaniu
Przedszkola nr 10. Oklaskiwano
mnóstwo piosenek. Kilka grup
zaśpiewało utwór pod tytułem

„Moje pokolenie”, swoisty manifest ekologiczny nawołujący
do dbałości o środowisko naturalne.
Przez scenę przewinęły się
przedszkolaki z „czternastki” z
happeningiem ekologicznym.
Dzieci z „dwójki” zaśpiewały, między innymi, piosenkę „Duszki”.
Miejskie Przedszkole nr 4 zaprezentowało inscenizację „Przyjście wiosny” na podstawie
wiersza Jana Brzechwy.
Dzieci z „Tuptusia” wystąpiły w widowisku „Pośpieszmy
na ratunek”. Dziewczęta i
chłopcy z „piątki” wyśpiewały utwór „Ekostrażacy”.
„Jedenastka” miała w programie, między innymi taniec
z chustą „Ziemia”. Dzieci z
Przedszkola nr 13 zilustrowały układem choreograficznym
walc W. Wanteufela „Łyżwiarze”.
Reprezent acja „Okrąglaczka”
zaśpiewała trzy piosenki, wśród

Zabrzmiał już ostatni dzwonek
W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 w Jeleniej
Górze – Sobieszowie pożegnano w miniony piątek maturzystów.

mi się uzyskać dobrą średnia 5,0,
dwukrotnie otrzymałam też stypendium od prezesa rady ministrów.
Co teraz czuję? Smutek i żal, bo
puszczam swoich przyjaciół. Jest
takie przywiązanie do szkoły i do
internatu, w końcu to było tyle lat.
Dzisiaj zamyka się pewien etap
w moim życiu – mówiła Marta
Tryplik, która ukończyła szkołę ze
średnią ocen 5,32.
Ogromną satysfakcję z ukończenia szkoły z dobrym wynikiem
może mieć też Katarzyna Nachyła,

Fot. DAWID ZAWADZKI

Podczas całego etapu edukacji
na poziomie szkoły średniej bywało różnie. Były chwile upadków
i wzlotów, powody do radości i
smutku.
Najważniejsze dla nich jest jednak to, że udało się im z niższym
lub wyższym wynikiem ukończyć
szkołę.
– Było lepiej i gorzej. Najtrudniejsze były pierwsze lata w tej szkoły i
przedmioty związane z chorobami
zwierząt. Z biegiem czasu jednak
było coraz łatwiejsze. Teraz udało

19

Nie brudźcie w kraju!

Z takim apelem ilustrowanym kolorowymi widowiskami i radosnymi piosenkami wystąpiły w minioną środę przedszkolne dzieci podczas VIII Ekologicznych Prezentacji Twórczości
Dziecięcych. Kolorową imprezę zorganizowało Przedszkole nr 19 Kubusia Puchatka.
Przez ponad dwie godziny
sala Jeleniogórskiego Centrum
Kultur y przy ulicy Bankowej
rozbrzmiewała żywą muzyką i
gwarem przedszkolnych dzieci,
głównie pięcio - i sześciolatków.

4 maja 2010 r.

– Nasza szkoła jest na pewno
Nostalgicznym pożegnaniem
zakończyli w miniony piątek wstępem do dorosłego życia!
naukę maturzyści z I Liceum Przez ostatnie lata wspólnej
pracy udało się nam
Ogólnokształcądokonać bardzo
cego im. Żedużo, aby dobrze
romskiego. Ze
przyszkołą jeszcze
gotosię nie rozstawać
li, bo dziś
wrócą
tu, aby
przystąpić do
najważniejszego egzaAbiturientki I LO dziękują swojemu
minu w
matematykowi Romualdowi
życiu –
Anrusyszynowi.
matury.

Was – drodzy absolwenci – do
podjęcia dalszych kroków na drodze kariery, którą rozpoczynacie
– to słowa dyrektora Pawła Domagały, który witał trzecioklasistów
kończących przygodę z licealną
edukacją.
– Nadszedł moment, któr y
wieńczy dzieło. Zakończenie.
Zakończenie. I jeśliby wsłuchać
się w znaczenie tego słowa, to
jesteście już nieco dalej niż na
końcu licealnych trudów – mówił
do abiturientów liceum na-

nich „Śpiewający las”. Insceniza- organizatorzy z utworami „Mięcję wybranych wierszy pokazały dzynarodowy Dzień Ziemi” oraz
„Wszystko śpiewa”.
dzieci z „Zaczarowanego parasola”. Drużyna „Kacper(tejo)
ka” zebrała zasłużone
oklaski za piosenkę
„Echo”. Na finał wystąpili

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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W przeglądzie wszyscy byli zwycięzcami. Na koniec dzieci otrzymały mnóstwo ekologicznych
nagród. Kolejna taka impreza odbędzie się za rok.
która na
ostatnim
roku potrafiła
pogodzić
obowiązki w szkole z rolą
mamy,
dzisiaj
trzymiesięcznej
Tamar y. Przyznaje, że pomogli jej w tym nauczyciele oraz
rodzina.
To trudna sytuacja zarówno
dla uczniów, jak
i nauczycieli,
p ra c uj e my z e

sobą
przez cztery lata, mamy
lepsze i gorsze chwile i kiedy
mamy już uczniów dojrzałych,
odpowiedzialnych, można rzec
partnerów, to oni nas już opuszczają – mówi Helena Kasperczyk,
dyrektor szkoły.

(Angela)
FOT. ANGELA

DRZEWKO NA PAMIĄTKĘ
uczyciel matematyki Romuald Anrusyszyn przemawiając w imieniu
wychowawców klas.
– Zostawiliście za sobą przegapione sprawdziany, zeszyt y
usprawiedliwień i wkraczacie
w przestrzeń, w której trzeba
brać odpowiedzialność za siebie.

Nie zabrakło momentów podniosłych i miłych zarazem. Uczniom, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce (średnia 5,0 lub uczestnikom eliminacji centralnych olimpiad przedmiotowych), wręczono medale Primus Inter Pares. Wśród odznaczonych znaleźli się: Anna Sawicka,
Anna Pyrzanowska, Dorota Fryc, Tomasz Szuba, Adriana Marek oraz Laura Osińska.

Przed Wami nowe funkcje i nowe
przyporządkowania, ale wzory te
same! – dodał.
Nauczycielom podziękowała
symbolicznie programem artyst ycznym klasa III a. Niemałą
rolę w

przygotowania i prezentację włożyły utalentowane artystycznie
uczennice: Karolina Lipska i Małgorzata Cieślak.

(RED)
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Walczyli w otmętach

rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. – Tutaj na
Kamienną ludzie nie przyjeżdżają dla startów, tylko, żeby
się spotkać z kajakarzami z
całej Polski – mówi Robert
Szymacha.
W pierwszym przejeździe
wystartowało 31 zawodników.
Dziesięciu z nich, z najlepszymi
czasami awansowało do finału.
Obydwa przejazdy najszybciej
pokonał Robert Szymacha, który uzyskał łączny czas 13:25,77
min. Za nim uplasowali się
Marcin Pacek reprezentujący
zespół GDV z czasem 13:49,71
min. i Michał Krotofil z zespołu
Pliszka, który uzyskał łączny
czas 14:03,17 min.
W klasyfikacji kobiet najlepsza była Prakseda Hirsch
z zespołu Bez Topika, która
wystąpiła w pierwszym przejeździe, uzyskując czas 8:32,52
min. Tuż za nią uplasowała
się Dominika Krzyżanowska
z drużyny Habazie z czasem
8:52,62, a trzeci czas uzyskała
Katarzyna Adamek z zespołu
PRRR Bomba, która pokonała
trasę w 9:21,48 min.
Przed tygodniem w Szklarskiej Porębie odbyły się Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim
Klasyfikację drużynową wygrali
„AMP Kamienna”. Jak co roku zawody przyciągnęły kajakarzy z całego kraju.
Bystrz Morz Żaba, przed Bez Topika
i GDV. Czwarte miejsce przypadło w
O godzinie 12 rozpoczęła się faza nie pozwalał na rozegranie finału udziale PRRR Bomba, piąte GDV.PL,
W tym roku zawodnicy rywalizowali w nieco trudniejszych wa- eliminacyjna, a na godzinę 15 organi- na trudniejszym, wyżej położonym a szóste Habaziom.
runkach, spowodowanych niższym zatorzy zaplanowali fazę finałową, w odcinku.
(arec)
Dla samych uczestników mistrzostanem wody. – Zawody były na gra- tym roku rozgrywaną na tym samym
nicy spływalności. Gdyby było jeszcze odcinku co eliminacje. Stan wody stwa na Kamiennej to nie tylko FOT. ROBERT IGNACIAK
kilka centymetrów mniej okazałoby
się, że nie można płynąć – mówi RoMistrzostwa w Kajakarstwie Górskim „AMP Klubu Kajakowego „Habazie” z Warszawy i Akade- w Szklarskiej Porębie. W latach 1993 – 1997
bert Szymacha z krakowskiego klubu
Kamienna” są rozgrywane każdej wiosny od mickiego Klubu Turystyki „Watra” z Gliwic. Spływ impreza przeżywała czas największej świetności,
Bystrze – Było to widać szczególnie
1984 roku. Pomysł na rozgrywanie zawodów Kamienną tak bardzo spodobał się uczestnikom kiedy Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Górskim
powyżej mostu gdzie zawodnicy się
klinowali, musieli używać rąk, żeby
w Szklarskiej Porębie zrodził się w 1983 roku, wyprawy, że każdej wiosny akademickie kluby były połączone z Otwartymi Mistrzostwami Polski
odpychać się od dna – tłumaczy
po wyprawie w Karkonosze Uniwersyteckiego kajakowe z całego kraju zaczęły się spotykać w Triathlonie Górskim.
Robert Szymacha.

DERBOWY REMIS
W dolnośląskich derbach piłkarek ręcznych KPR Jelenia
Góra zremisował w hali przy
ulicy Złotniczej z AZS AWF
Wrocław. Podział punktów
okazał się korzystny dla obydwu zespołów bowiem KSS
Kielce zremisował w Olkuszu
z miejscowym SPR. Jeleniogórzanki są już pewne udziału
w barażach, a akademiczki z
Wrocławia zapewniły sobie grę
w ekstraklasie w przyszłym
sezonie.

Mieszkańcy Karpacza, w szczególności dzieci i młodzież,
mogli w minionym tygodniu
zobaczyć na żywo pokazowe
mecze piłkarek ręcznych KPR
Jelenia Góra.
Święto Piłki Ręcznej to pierwszy krok
we współpracy jeleniogórskiego klubu i
Miasta Karpacz, którego szef zastąpił w
bramce jedną z zawodniczek.
– Chcieliśmy, żeby nasza młodzież
poznała coś nowego, żeby zaczęła grać
zespołowo i zaczęła myśleć zespołowo, żeby oprócz sportów zimowych
poznała także czym jest piłka ręczna –
powiedział burmistrz Karpacza Bogdan
Malinowski.
Podczas imprezy swoje umiejętności
zaprezentowały zarówno najmłodsze
zawodniczki KPR Jelenia Góra, jak i
wielkie gwiazdy Vitaralu Jelfy. Rywalami
młodszych zespołów były zaprzyjaźnione kluby z Polski oraz Niemiec. Imprezę
sportową uświetniły występy dzieci z
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w
Karpaczu. W przerwie kibice mogli
spróbować pokonać grającą w
ekstraklasie

(arec)
Po spotkaniu trener KPR Jelenia Góra Zdzisław Wąs dobrze ocenił występ Anny Fursewicz - Po
tylu miesiącach zagrała bardzo dobry mecz, miała tylko dwa czy trzy błędy w obronie. Wniosła
do zespołu bojowego ducha.
KPR Jelenia Góra – AZS AWF Wrocław 34:34 (18:19)
KPR: Kozłowska, Szalek, Załoga 7, Kobzar 6, Odrowska 6, Kocela 6, Dąbrowska 5, Stanisławiszyn
2, Fursewicz 1, Rykaczewska 1

W zawodach Pucharu Świata
rozgrywanych w Houffalize problemy techniczne z
rowerem miała Maja Włoszczowska. Zawodniczka CCC
Polkowice, która rozważała
wycofanie się z wyścigu ostatecznie zajęła
25. miejsce.

psuło się siodełko i zawodniczka CCC
Polkowice przez długą część wyścigu
musiała pchać rower.
Ostatecznie Maja Włoszczowska,
która rozważała wycofanie się z
wyścigu zajęła 25. lokatę, tracąc do
zwycięskiej Evy Lechner 10 minut.

(arec)
FOT. ARCHIWUM

Po d o b r y m
starcie Maja zajmowała trzecią
lokatę, jednak
już na początku
zawodów rozpoczęły się problemy
ze sprzętem. Na
pierwszym okrążeniu kierownica zaczepiła się o
ramę, później ze-

Z łuku w Legnickim Polu
W 25. Ogólnopolskim Turnieju Łuczniczym z okazji
769 rocznicy Bitwy wzięli
udział młodzi łucznicy Bobrów Jelenia Góra, którzy
trenują pod okiem Henryka
Chemicza.
Znakomicie spisały się dziewczynki startujące w kategorii Orlik.
Aleksandra Wsolak zajęła pierwsze
miejsce uzyskując 678 punktów.
Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Magdalena Wawrzyniak z 625
punktami.
Wśród młodziczek starszych także
triumfowała Adianna Trzebińska -

570 punktów. W kategorii młodzików
młodszych drugą pozycję zajął Oskar
Belter z 605 punktami.
W kategorii Apacz wśród dziewczynek szósta była Justyna Uszyłło,
a wśród chłopców dziewiąta lokata
należała do Tomasza Wawrzyniaka.
W pierwszej rundzie Ligi Młodzików zespół dziewcząt (Adrianna
Trzebińska, Anna Rurak, Aneta
Sędor, Kornela Grzech) zajął trzecie
miejsce, a drużyna chłopców (Patryk
Skupin, Oskar Belter, Grzegorz Radomski, Bartosz Maciejewski) zajęła
czwartą pozycję.

(arec)

Burmistrz stanął na bramce

Fot. R. Ignaciak

Fot. R. Ignaciak

Mecz KPR Jelenia Góra z AZS AWF
Wrocław od początku toczył się w szybkim tempie. W spotkaniu nie mogła niestety wystąpić Małgorzata Buklarewicz,
która w Kielcach
została ukarana czerwoną
kartką.
Na początku spotkania lekką
przewagę wypracowały wrocławianki,

jednak podopiecznym Zdzisława Wąsa
w 9 minucie udało się wyrównać na 7:7.
W 16 minucie spotkania po kilku niewykorzystanych akcjach KPR-u znów
przewagę wypracowały akademiczki z
Wrocławia i było 10:14.
W tym momencie Zdzisław Wąs
zdecydował się wprowadzić na boisko
powracającą do gry po przerwie Annę
Fursewicz, która bez wątpienia już w
pierwszym meczu okazała się wsparciem dla zespołu.
W 24 minucie było już 15:17 i jeleniogórzanki próbowały za wszelką cenę
dogonić rywalki. W efekcie pierwsza
połowa zakończyła tylko jednobramkowym prowadzeniem przyjezdnych.
Po zmianie stron obydwa zespołu
toczyły wyrównaną walkę co odzwierciedlał wynik. Od 42 minuty przewagę
zaczął zyskiwać KPR i już za chwilę było
29:26 dla jeleniogórzanek. Przyjezdne
ponownie wyrównały stan rywalizacji
w 55 minucie. W 57 minucie na 34:33
rzuciła Monika Odrowska, a po chwili
rzut karny wykonywany przez drużynę
AZS AWF Wrocław wybroniła Martyna
Kozłowska. Ostatnie dwie minuty
to zacięta walka, w efekcie której
Monika Odrowska została ukarana
2 minutami i wrocławianki grały w
przewadze.
Na 40 sekund przed końcową syreną
przyjezdne wyrównały i wynik spotkania nie uległ już zmianie.

Pechowy rower Mai

Martynę Kozłowską, która broniła
rzuty karne.
Wieczorem został rozegrany mecz,
na który szczególnie czekali miłośnicy
szczypiorniaka. Naprzeciw siebie
stanęły zawodniczki KPR grające na
co dzień w ekstraklasie oraz gwiazdy
Vitaralu Jelfy.
Wśród kibiców spekulowano które
z zawodniczek z dawnego składu pojawią się na parkiecie. W zespole gwiazd
zagrały: Marzena Sadura, Małgorzata
Jędrzejczak, Marta Oreszczuk, Dila Samadowa, wracająca do gry po przerwie
Anna Fursewicz. Drużynę wspomogły
także Joanna Załoga, Martyna Popielarz, Lidia Marceluk, a także burmistrz
Karpacza Bogdan Malinowski, zmieniający w bramce Marzenę Sadurę i
trener Kus Kus Kamienna Góra Robert
Maziakowski.
Drużynę KPR reprezentowały: Martyna Kozłowska, Agnieszka Szalek, Marta
Dąbrowska, Monika Odrowska, Małgorzata Buklarewicz, Sabina
Kobzar, Agnieszka Kocela i Anna Stanisławiszyn.
W pierwszej połowie
fo r y z e społowi

Fot. R. Ignaciak

20

wej w Karpaczu mogli podziwiać pokaz
umiejętności doświadczonych
zawodniczek.
Kilkakrotnie gromkimi

gwiazd postanowiły dać piłkarki z
ekstraklasy, czego przykładem była
pierwsza akcja, w której zawodniczki
KPR zamiast bronić dostępu do własnej
bramki położyły się na parkiecie. Jednak
już za chwilę Małgorzata Jędrzejczak nawoływała młodsze koleżanki do sportowej walki – Sabina! Odra! Normalna gra!
– pokrzykiwała do młodszych koleżanek
zasłużona reprezentantka Polski.
Pomimo przyjacielskiej atmosfery, w
jakiej toczył się mecz, kibice zgromadzeni w nowej Hali Widowiskowo – Sporto-

brawami
nagrodzona
została Marta
Oreszczuk za szybkie akcje skrzydłem
zakończone znakomitymi strzałami na bramkę. Marzena
Sadura przypomniała o swoich umiejętnościach bramkarskich, a duet Małgorzata Jędrzejczak – Anna Fursewicz
przeprowadził kilka skutecznych akcji,
po których padały bramki.
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem KPR 25:21, ale oczywiście nie
wynik, tylko dobra zabawa, radość z gry
oraz pokaz znakomitych umiejętności
były najważniejsze.

(arec)

W przerwach meczu kilkakrotnie pojawiała się informacja o perspektywach rozgrywania
meczów przez zespół KPR właśnie w Karpaczu. – Jesteśmy otwarci, myślę, że przyszłość
przed nami. Na razie trwają rozmowy. Jeśli wszyscy dojdziemy do wniosku, że wartościowa
jest promocja poprzez piłkę ręczną, poprzez sporty zespołowe to uważam, że rzeczywiście
dojdziemy do jakiegoś porozumienia – powiedział Bogdan Malinowski.
Burmistrz Karpacza zauważył, że promocja Karkonoszy poprzez sport byłaby najtańsza – Karkonoszy Karpacza, Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry – podkreślił Bogdan Malinowski.

HUMOR / ROZRYWKA
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JOHN Mc LAUGHLIN – “The
Best – Giganci Jazzu”
wydawnictwo: Agora S.A.

Podczas targów Jazzhead w Bremen
ten brytyjski gitarzysta został uhonorowany nagrodą Jazzhead – Śkoda –
Award za wybitne zasługi dla muzyki
jazzowej. Na najnowszej płycie „To The
One”, która ukazała się niedawno gitarzysta oddaje hołd John’owi Coltrane’owi, podkreślając wpływ, jaki wywarł
na niego w sensie muzycznym i ducho-

wym dzięki legendarnemu albumowi
Trane’a „A Love Supreme” z 1964 roku.
Po etapie grywania w Anglii z różnymi
muzykami bluesowymi, rockowymi
i jazzowymi ( płyta „Extrapolation”
nagrana z Johnem Surmanem), w
1969 roku Mc Laughlin przeniósł się do
Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączył
do grupy Lifetime Tony’ego Williamsa.
Następnie grał z Milesem Davisem na
jego płytach: „In A Silent Way”, „Bitches Brew”, „Big Fun” i „A Tribute to
Jack Johnson”. W 1971 roku utworzył

grupę The
Mahavishnu
Orchestra,
wtedy znajdował się pod
wpływem
hinduskiego
guru Sri Chinmoya (stad pochodzi
jego drugie imię – Mahavishnu). W
1975 roku zawiązał razem z kilkoma
hinduskimi muzykami akustyczną
grupę Shakti. Poprosił wtedy o skonstruowanie specjalnej gitary (specjalne

Fot. Tejo

Pociągiem na knedliki
Jelenia Góra – Trutnow, będzie odjeżdżał z Jeleniej Góry o godzinach
7:29, 11:48, 16:45, a z Trutnova do
Jeleniej Góry o 9.30, 14:27 i 18:50
– mówi Jerzy Karcz, zastępca naczelnika przewozów pasażerskich
w Jeleniej Górze.
Cena biletu na przejazd z Jeleniej
Góry do czeskiej granicy wynosi 9
zł. Natomiast dalszy przejazd to
koszt 18-30 koron czeskich, w
zależności od długości trasy.

wyżłobienia nadawały jej bardziej
hinduskie brzmienie). Po krótkim
okresie elektrycznym, wraz z zespołem
One Truth Band ponownie powrócił na
szczyty dzięki akustycznemu triu gitarowemu Guitar Trio z wirtuozem flamenco Paco De Lucią i gitarzystą Larry
Coryellem. Ze względu na problemy
z narkotykami Larry’ego wytwórnia
poleciła poszukać kogoś mniej kontrowersyjnego i wybór padł na gitarzystę
Ala Di Meolę (uznanego ze współpracy
z Return To Forever). Wspólnie udali się

na światowe tournee
i wydali w 1981 roku
koncertową płytę „Friday Night In San Francisco”. W późniejszym czasie McLaughlin podejmował się współpracy z
wieloma innymi muzykami, z którymi
grał w przeszłości. Ostatnie wydane
przez muzyka płyty są utrzymane w
klimatach współczesnego jazzrocka z
elementami muzyki etnicznej. Miłym
zaskoczeniem było wspólne wydanie
przez McLaughlina i Chicka Coreę

Pionowo:
1)
2)
3)
4)
5)

UŚMIECHNIJ SIĘ

30)

Siedzi sobie dwóch żulików, siorbią wódeczkę i jeden czyta na głos
gazetę:
- Tu piszą, że picie alkoholu skraca
życie o połowę... Ile masz lat Stefan?
- 20.
- No widzisz, jakbyś nie pił miałbyś
teraz 40!
Dwóch facetów wnosi trzeciego zupełnie nawalonego, tak że nie może
się utrzymać na nogach. Siadają przy
barze i jeden mówi do barmana:
- Dwa piwa!
- A ten w środku nie pije? Pyta
barman.
- Nie, to kierowca.

- Tatusiu, czy mamusia mojej
mamy napewno przyjeżdża tym
pociągiem?
- N i e m a r u d ź J a s i u , t y l ko
rozkręcaj te tory!

POP ROCK & JAZZ
WAYNE SHORTER – „The Best
– Giganci Jazzu”
wydawnictwo: Agora S.A.

Wielki saksofonista, genialny kompozytor, muzyk wizjoner cały czas idący do
przodu. Uważany jest za pierwszą ikonę
światowego jazzu. Gdy miał 15 lat, grupa
Jazz at The Philharmonic Normana
Grantza gościła w jego rodzinnych stro-

nach. Młody Wayne dostał się do środka
sali koncertowej po schodach przeciwpożarowych i tam po raz pierwszy
zobaczył Stana Getza, Dizzy Gillespiego,
Charlie’ego Parkera, Illinois’a Jacqueta.
Ten moment zmienił jego życie. Twórczość Wayne’a Shortera kumuluje w
sobie legendę poprzedników – Lestera
Younga, Johna Coltrane’a i Milesa Davisa. Ten wybitny saksofonista w równym

6)
11)
13)
14)
16)
18)
19)
20)
21)
22)
24)
27)
28)
29)

Facet z pięknym psem
przychodzi do weter ynarza i
mówi:
- Proszę obciąć psu ogon.
- Weterynarz na to, szkoda,
taki piękny pies.
- Właściciel: proszę nie dyskutować tylko ciąć.
- Ale dlaczego?
- Przyjeżdża do nas teściowa
i w domu nie ma być żadnych
oznak radości.
Policjant z drogówki stoi przy
drodze na służbie, a tu przychodzi babinka z krową.
- babciu tu nie pastwisko poucza policjant
- no nie wiem synku, jak rok
temu tu stałeś, to znacznie
chudszy byłeś

Andrzej Patlewicz

pizza za krzyŻówkę

się pomnik trutnowskiego
smoka. W t ym sezonie
jeden z pociągów będzie
dojeżdżał aż do Svobody
nad Upou – miejscowości
w kraju karlovohradeckim, położonej w dolinie
Jańskiego Potoku u podnóża Karkonoszy.
Połączenie obsługiwane przez
– Przyśpieszony o
Przewozy Regionalne na stałe miesiąc pociąg w relacji
wpisało się w kolejowy pejzaż
Dolnego Śląska. Dotychczas miejWszystkie pociągi kursują od 1 maja do 29 sierpnia we wszystkie soboty i niedziele oraz
scem docelowym był Trutnov
polskie i czeskie dni wolne, to jest: 3 maja (Święto Konstytucji), 3 i 4 czerwca (Boże Ciało i
– zabytkowe miasteczko słynące
piątek po Bożym Ciele), 5 lipca (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), 6 lipca (Den
z rynku Karkonosza, czyli Ducha
Gór oraz uliczki na której znajduje
upálení mistra Jana Husa).

- Kogo będą chować? - pyta
jakiś przechodzień, widząc
kondukt pogrzebowy, na czele
którego idzie mężczyzna z wilczurem, a za nim kilkudziesięciu
mężczyzn.
- Teściową tego z psem.
- A na co zmarła?
- Zagryzł ją ten wilczur.
- Tak? Chętnie bym sobie pożyczył tego psa.
- To ustaw się pan na końcu
kolejki

podwójnej płyty koncertowej „Five
Peace Band”. Tymczasem kompilacyjny
zestaw Johna McLaughlina, na którym
znalazły się nagrania z tamtych lat to 3
pozycja z 24 albumowej serii „Giganci
Jazzu”. Znalazły się na nim kompozycje
lidera jak i znane standardy z różnego
kresu twórczości muzyka.

26) utwór zakończony pointą.
30) najdroższa przyprawa.
31) t owa r z y s z Po l d k a ( „ Po d r ó ż z a
jeden uśmiech”).
32) zdanie z „?”.
33) gra lub gnaty.
34) słonawe, kruche ciasteczko.

Od 1 maja, czyli znacznie
wcześniej niż w lat ach
u b i e g ł yc h , r o z p o c z ę ł y
kursowanie weekendowe
szynobusy z Jeleniej Góry
do Trutnova (Republika
Czeska).

Facet wraca o 7 nad ranem do
domu, po całonocnej libacji alkoholowej.
Drzwi otwiera zaspana żona i
pyta:
- Zakładam, że masz bardzo dobry
powód, dla którego pojawiasz się o
tej godzinie?
Na co on odpowiada:
- Śniadanie, kochanie!
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POP ROCK & JAZZ

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, napisane kolejno
od 1 do 25, myśl Sophii Loren

(Angela)

Stoi pijak na ulicy i trzyma się
kurczowo latarni. Zauważył go
policjant i woła do niego:
- Dokumenciki proszę!
- Nie mam -- odpowiada pijak.
- To skąd pan jest?
- Jak to skąd -- Z Atlantydy!
- Ale Atlantyda jest od dawna
zalana!
- A ja to nie!?!

4 maja 2010 r.

Indie, Chiny, Japonia.
tytuł Azji Tuhajbejowicza.
utracił siły, gdy Dalila ścięła mu
włosy.
zalotność.
pierwszy gospodarz „Koła Fortuny”.
cedzakowa lub do butów.
pokój mnicha.
pieszczotliwie o kobiecie.
mały jaguar.
bieg rzeki.
„królewskie” naczynie.
pracuje wśród kolb i menzurek.
to, w czym oszust jest najlepszy.
ptak sokolnika.
rynek w starożytnych Atenach.
czarna lub wietrzna.
książeczka studenta.
uczucie zadowolenia i sat ysfakcji.
miasto w Saksonii, słynie z produkcji porcelany.
skrzydlaty amator wiśni.

Poziomo:
3)
7)
8)
9)
10)

coś, co stanowi trudność.
stolica na Bałkanach.
specjalność stylisty.
za rolę w „Filadelfii” otrzymał Oscara.
Australia i …, część świata.
cudo wśród koni.
wielk a jaszczurk a; iguana.
stół w sklepie, lada.
bezpłatna opieka nad
chorymi.
a m e r y k a ń sk a w h i sk y z
kukurydzy.
mitologiczny piękniś rozszarpany przez dzika.

Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego.
- Coś mi spod aut a k apie,
takie ciemne i gęste.
Mechanik:
- To olej.
Blondynka:
- OK, no to oleję.

12)
15)

stopniu, a może nawet
większym definiuje się
jako kompozytor i jeden
z największych żyjących
muzyków współczesnego jazzu. W
1956 roku związał się na krótko z zespołem Horace’a Silvera, grywał także
w formacji klubowej Milton’s Playhouse
w Harlemie, gdzie podczas jamów
poznał m.in. Johna Coltrane’a i Sonny’ego Rollinsa. We wrześniu 1959 roku
wszedł w skład grupy Art Blakey and

The Jazz Messengers z którą nagrał
(wydany dopiero po 20 latach) album
„Africane”. Kluczowym utworem płyty
jest kompozycja Shortera „Lester Left
Town” – napisana po śmierci Lestera
Younga. Kiedy nagrywał płytę „Ju Ju”
(sierpień 1964) właśnie w tym okresie
kończył 5-cio letnią współpracę z Jazz
Messengers będąc pod wyraźnym
wpływem Trane’a miał zająć miejsce
w kwintecie Milesa i tak też się stało. W
1964 roku zadebiutował w kwintecie

17)
18)
23)
25)

Milesa Davisa – swą wielką przygodę
z Milesem zakończył udziałem w sesji
„Bitches Brew” i koncertem w Fillmore
East w marcu 1970 roku. W 1979 roku
Shorter zrealizował wspólnie z Herbie’m
Hancockiem i Joni Mitchell słynną
płytę „Mingus”. To zaledwie czubek góry
lodowej. Kompilacyjny zestaw z serii „Giganci Jazzu” jaki ukazał się na polskim
rynku to przegląd twórczości Shortera.
Są też nagrania z okresu współpracy
z Art. Blakey And Jazz Messengers

„”Ugetsu” i „Caravan”. Zestaw zawiera
m.in. tytułową kompozycję„Beyond the
Sound Barrier” sławetną „Angolę” oraz
dwa nagrania dokonane wspólnie Herbie’m Hancockiem, „Sonrisa” i Nefertiti”.
Już w tych kompozycjach jest widoczne
jak to Wayne Shorter rozpoczął drugą
kwintetową formację grając wyrafinowany akustyczny jazz. Pozostał wierny
tej akustycznej modalnej skali rozwijając
ją do poziomu niebywałego.

Andrzej Patlewicz
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OG£OSZENIA

4 maja 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010/04/23 - 14.30 – 2010/04-29 - 19.45
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 151, OGŁOSZEŃ - 850
PRACA
DAM PRACĘ

ABSOLWENCI i zaoczni - w tygodniu,
nie wymagamy doświadczenia. Pilne 512 024 421

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

ABSOLWENTÓW i zaocznych - praca od
pn do pt. wypłaty tygodniowe (400 - 600
zł), nie wymagamy doświadczenia - szkolimy Cyfra + - 501 665 790

DEKARZY na budowę - teren Karpacz
Siedlęcin - 513 509 272

AGENCJA Ochrony Krajewski BIS zatrudni pracownika ochrony z terenu
Jeleniej Góry, Karpacza i okolic oraz
Szklarskiej Poręby i okolic. - 605 097
861

DORADCA zawodowy - oraz tani lokal do
przeprowadzenia treningu z kompetencji
społ. dla 5 młodych osób, przez 4 dni, po
3 godziny dziennie - 517 702 272

ANKIETERÓW - pilnie poszukujemy do
przeprowadzania ankiet/wywiadów telefonicznych w Jeleniej Górze. Umowa o
dzieło, praca od zaraz. CV i więcej inf. na
maila j.ciszek@mands.pl

FRYZJERKI - dla młodych, odważnych,
w nowo powstającym salonie - 507 354
700
KIEROWCA - do rozwożenia jedzenia 883 009 988

BARMAN(KA), kelner(ka) - w Jeleniej
Górze. Wymagana znajomość barmańska,
kultura osobista oraz min 1 język obcy.
Kontakt: alek_n@wp.pl

OPIEKUNKA do dziecka - Jelenia Góra,
atrakcyjna stawka - 662 086 568

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.

BRUKARZ - przyjmę brukarza - 796
235 944
BRUKARZE, Holandia - poszukujemy
doświadczonych brukarzy do pracy w
Holandii. Prosimy o przysyłanie CV:
almavar@almavar.pl. Zapraszamy do
biura ALMA VAR Jelenia Góra, K. Miarki
52 od poniedziałku do piątku g. 8-16 - 75
647 44 02

DLA emerytów - Poszukuję do współpracy
3-ch energicznych emerytek/ów ceniących
swoje zdrowie i dobre samopoczucie.
Wym.: łatwość nawiązywania kontaktów,
zdecydowanie, posiadanie marzeń. - 691
967 676
DLA studentek/uczennic - praca przy
animacji z dziećmi w weekendy - 601
966 386

BUDOWA ogrodzenia - drewnianego
ok. 32 metry. Więcej informacji i rysunki
prześlę mailem. Kontakt: l.rosik@
gmail.com

DO pracy na budowę - 518 489 001

BUDOWLANIEC - Firma Produkcyjna
zatrudni pracownika do prac - 603
851 936

DOBRE wynagrodzenie - Duża korporacja
poszukuje do współpracy doświadczonych
przedstawicieli z uprawnieniami na bardzo
dobrych warunkach - 605 948 002

BUDOWLAŃCÓW - zatrudnię do prac
wykończeniowych i elewacji - 667
9766 55
BUDOWLAŃCY - przyjmę do pracy pracowników budowlanych z doświadczeniem. Kandydatom bez doświadczenia
dziękujemy. Kontakt w godzinach 18.00
do 22.00 - 692 222 641
CITI Bank - zatrudnię osoby na stanowisko doradca klienta do pracy w Citi
Banku. Cv wraz ze zdjęciem proszę
przesyłać na adres:wojciech.wojcicki@
citi.com
DEKARZY - na budowę - teren Karpacz
Siedlęcin - 513 509 272
DLA ambitnych - Poszukuje osoby do
pracy w marketingu w systemie MLM
przy promowaniu suplementu diety f.rekrutacja@o2.pl

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

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

7316

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

DO rozwożenia pizzy - swoim samochodem - Pizzeria w Jeleniej Górze - 606
991 160

KELNAR-KA / barman-ka - z doświadczeniem i znajomością języka obcego. CV ze
zdjęciem proszę wysyłać na podany adres
- alek_n@wp.pl
KELNERA - hotel w Piechowicach
zatrudni kelnera na weekendy lub na
stałe od zaraz - 668 016 428
KELNERKA - Restauracja w Złotym
Potoku (4 km od Gryfowa) zatrudni
kelnerkę CV proszę przesyłać na adres:
zlotypr@op.pl lub dzwonić po godz. 15
- 601 347 870
KELNERKA na weekendy - w Restauracji - Pizzerii w Jeleniej Górze - 783
846 154
KIEROWCA - do Przewozu rzeczy RTV
pilnie - 661 832 156

DODATKOWA pielęgniarki - Dodatkowa
praca dla pielęgniarek, rehabilitantów,
sanitariuszy i innego personelu medycznego - 693 104 420

KIEROWCA - do rozwożenia jedzenia
- 883 009 988

DODATKOWA praca - zostań gospodynią spotkania dla Pań - Ladies Day
a otrzymasz upominek napisz: elwira.
zydolowicz@tlen.pl - 796 103 761

KIEROWCA CE - ważne badania oraz
karta do tachografu cyfrowego - 516
171 472

DODATKOWY dochód - Jeżeli szukasz
dodatkowego zarobku to zostań naszym
przedstawicielem. Stabilna i rozwojowa
ﬁrma. Pracujemy na katalogach. Praca
nie na etat. e-mail elwira.zydolowicz@
tlen.pl - 796 103 761
DORADCA ﬁnansowy - z doświadczeniem
w sprzedaży kredytów hipotecznych,
leasingu, oraz produktów inwestycyjnych.
Aplikacje przesyłać na adres: sekretariat.
jeleniagora@goldfinance.pl - 756 438
474
DORADCA zawodowy - oraz tani lokal do
przeprowadzenia treningu z kompetencji
społ. dla 5 młodych osób, przez 4 dni, po
3 godziny dziennie - 517 702 272
DOSTAWCĘ do baru - kebab - wymagany
własny samochód i bardzo dobra znajomość Jeleniej Góry - 691 899 966
ELEWACJA - zatrudnię do prac dociepleniowych stawka godz. 8-12 zł h umowa o
pracę - praca w Jeleniej Górze - 795 849
395, 504 029 832
ELEWACJE - docieplania - stawka
godzinowe - 8-12 zł h w zależności od
umiejętności teren pracy JG - 795 849
395,504 029 832
FLORYSTĘ lub ﬂorystkę - do kwiaciarni.
Osoba z doświadczeniem, lub po szkole
w tym kierunku - 502 507 320
FRYZJERKI - dla młodych, odważnych,
w nowo powstającym salonie - 507
354 700
GRUPA Wellness - już dziś spotkanie
informacyjne o pracę dla osób kreatywnych, mający dobry kontakt z ludźmi.
Pamiętaj marzenia się spełniają - 880
835 906
HURTOWNIA budowlana - poszukuje
pracownika magazynowego. Wymagane
prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózek
widłowy, komunikatywność. Prosimy składać CV u kierownika magazynu od 7 do
15. - 663 017 695
INTELMET - opieka Niemcy - dla opiekunek ze średnim niemieckim i doświadczeniem. Praca legalna. Agencja INTELMET,
ul. Przemysłowa 4 I piętro, 59-800 Lubań
- 757 248 960
KARPACZ - kelnerka - recepcja - kelner
- recepcja od zaraz na umowę zlecenie
kontakt tel. 8-16 PN-PT - 75 7619 415
KARPACZ - pomoc kuchenna - od jutra
zatrudnię - 600 065 567
KASJER - technik - CV na adres magdasimlat@wp.pl do 30-04-2010 - 756
430 006
KAT. B - dla młodych - od 1600 netto, na
stałe. od zaraz - 757 647 019

KIEROWCA - z ważnymi wszystkimi
badaniami C, E - 601 783 422

KIEROWCA C - mający pojęcie w kierowaniu – kat. C - 505 184 435
KLOWN - tylko poważne oferty, syrenkamorska@op.pl - 601 347 870
KONSTRUKTOR meblowy - wymagania: wykształcenie wyższe inż., znajomość obsługi AutoCAD, Inwentor, mile
widziany j. angielski, doświadczenie na
podobnym stanowisku Kontakt: kadry@
zorka.pl ul. Dworcowa 19 Jelenia Góra
- 756 466 323
KONSULTANT sprzedaży - od 2000
netto, awanse dla najlepszych. Nie
wymagamy doświadczenia - szkolimy
- 501 665 790
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 - porozmawiajmy - 692
494 164

KONTROLER jakości - konieczne
doświadczenie w branży meblarskiej/
drzewnej, wykształcenie min. średnie,
mile widziana znajomość podstaw zarządzania jakością. CV na adres: nj@zorka.
pl - 603 097 237
KOPARKO ładowarka - operator - operator koparko ładowarki z doświadczeniem
zatrudnię PPHU PARYS Jelenia Góra
- 605 418 974
KOSMETYCZKI i fryzjerki - poszukuje
elegancki Salon Urody w Karpaczu.
Oferujemy bardzo dobre warunki i miłą
atmosferę - 75 76 16 381
KOSMETYCZKI, fryzjerki itp. - dodatkowy
dochód dla kosmetyczek, fryzjerek i innych
osób z podobnej branży - 609 232 921
KRAWCOWA - lub osoba szyjącą, najlepiej ze swoim sprzętem - 507 746 550
KSIĘGOWA do wspólnot mieszkaniowych
- warunki do omówienia - 609 174 477
KUCHARZ - do wydawania posiłków dla
grup zorganizowanych i obsługi grilla
gazowego. Mile widziana znajomość
języka niemieckiego - 695 086 330
KUCHARZ - okolice Gryfowa - syrenkamorska@op.pl - 601 347 870
KUCHARZ - Restauracja nad Jeziorem
Złotnickim w Złotym Potoku (4 km od Gryfowa Śl) zatrudni kucharza z umiejętnością
pieczenia pizzy CV na email:zlotypr@
op.pl - 601 347 870
KUCHARZ do pizzerii - CV ze zdjęciem
proszę przesyłać na podany e-mail. Kontakt: alek_n@wp.pl
KUCHARZ do pizzerii - z doświadczeniem
na podobnym stanowisku, po szkole
gastronomicznej. CV ze zdjęciem proszę
przesłać na podany adres - alek_n@
wp.pl
KUCHARZ i pomoc kuchenna - do restauracji w Jeleniej Górze - 606 991 160
KUCHARZ, pomoc kuchenna - do pracy
w restauracji w Szklarskiej Porębie mail:rekrutacja.restauracja.zapiecek@
op.pl - 510 111 328

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

Łatwa praca - poszukuję ambitne osoby
do pracy w marketingu. Osoby znające
system MLM mile widziane. CV: f.rekrutacja@o2.pl

Ochroniarz - Szklarska Poręba - do
ochrony mienia i osób. CV proszę przesyłać na adres: zlotypr@op.pl. Najlepiej z
licencją - 757 847 155

Magazynier - zatrudnię od zaraz pracownika magazynu- wymagane doświadczenie KATION Sp. z o.o. CV na adres:
praca@kation.com.pl - 75 755 16 97

Opieka nad 80 letnią panią - w samodzielnym dla niej pokoju u pani świadczącej opiekę. W zakres wchodzi opieka
i wynajem pokoju. Od lipca, najchętniej
Cieplice - 519 415 082

Magik, iluzjonista - tylko poważne oferty,
syrenkamorska@op.pl - 601 347 870
Malarz - zakład produkcyjny zatrudni
malarza konstrukcji stalowych z doświadczeniem w malowaniu pompą hydrodynamiczną. Mail: stawiars@gazeta.pl - 603
851 936
Mechanik - zatrudnię osobę doświadczoną w restauracji starych aut, posiadam
auto Mercedesa W116. Auto jest po
malowaniu, szukam osoby, która złoży
auto - 606 405 023
Minimum 2300 miesięcznie - masz licencję, jesteś kreatywny i ambitny zadzwoń.
Duża korporacja finansowo-ubezpieczeniowa czeka na Ciebie - 605 948 002
Młodych z samochodem - zatrudnimy na atrakcyjnych warunkach, młode
inteligentne osoby z samochodem - 725
444 126
Niania - dyspozycyjną i z doświadczeniem panią do opieki nad 7-miesięcznym
chłopcem. 4 zł na godzinę. Praca na około
130h w miesiącu i u mnie w domu - 515
184 369
Niania - Mirsk - 3.50 zł za h/. 4 lata, u
mnie w domu lub u niani - w tygodniu i
weekendy - 724 286 478
Nowo powstała firma zatrudni osoby do
pracy na terenie Jeleniej Górze w charakterze: pracownik hali, kasjer, przedstawiciel handlowy CV + LM proszę przesłać
na fobiant@gmail.com
Nowo powstała firma zatrudni osoby
do pracy na terenie Jeleniej Górze w
charakterze: sprzedawca, sekretarka,
ochroniarz. CV + LM proszę przesłać na
fobiant@gmail.com
Obsługa programów graficznych zatrudnimy młodą dyspozycyjną osobę
(kobietę do lat 30) ze znajomością obsługi
programów graficznych Corel lub Photoshop. Mile widziane uzdolnienia plastyczne - 601 571 207
Ochrona - dobrze płatna praca w
ochronie na terenie Jeleniej Góry. - 517
368 150
Ochroniarz - do ochrony mienia i
osób przy imprezach letnich Złoty Potok
(4 km od Gryfowa), od lat 28, po godzinie
15. CV na email:zlotypr@op.pl - 757 847
155, 601 347 870

Opiekunka - poszukuje odpowiedzialnej
opiekunki do dwulatka. Dziecko mogę
dowozić - 075 61 379 27
Opiekunka do dziecka - Jelenia Góra,
atrakcyjna stawka - 662 086 568
Opiekunka do dziecka - poszukuję
ambitnej i ciepłej opiekunki do opieki nad 8
miesięcznym chłopcem. Praca na zmiany,
160 godzin miesięcznie, wiek od 30 lat,
referencje mile widziane. Kontakt w godz.
9-16 - 609 209 920
Opiekunka do dziecka - poszukuję
Pani do opieki nad 9-cio miesięczną
dziewczynką, najchętniej z Kowar. Praca
od godziny 8.30 do godziny 16.00. Oferty
proszę przysyłać na adres katarzyna.
solis@wp.pl
Opiekunkę - do trzyletniego chłopca,
najlepiej z okolic Karpnik - 723 902 395
Opiekunkę z Miłkowa do rocznego
dziecka przyjmę - 502 101 041
Opiekunki osób starszych - nawiążę
współpracę z opiekunkami osób starszych
wyjeżdżającymi do Niemiec - dodatkowy
zarobek - 781 644 686
Pan do prac ogrodowych - przy domku
jednorodzinnym, 5-6 zł za godzinę. - 501
082 543
Panie do Szwecji - potrzebne panie
do sprzątania mieszkań, szkół, domów
rekrutacjapracaeu@interia.pl cv+ zdjęcie
- referencje, w tytule sprzątania - Szwecja,
kontaktujemy się z wybranymi kandydatkami Płytkarzy - poszukuję na wyjazdy
(Warszawa) praca w akordzie - 511
437 417
Położenie glazury - w łazience Szklarska Poręba 70 m2 - 693 429 971
Pomoc do kuchni - na umowę zlecenie
pomoc do kuchni i stołówki - 608 348
511
Pomoc kuchenna - Karpacz - D.W.
Mieszko w Karpaczu zatrudni na stanowisko pomoc kuchenna. - 75 643 99 22
Pomoc kuchenna - Restauracja w Złotym
Potoku (4 km od Gryfowa) zatrudni pomoc
kuchenną CV proszę przesyłać na adres
:zlotypr@op.pl lub dzwonić po godz. 15 601 347 870
Pomocnik budowlany - na ok. rok czasu
przy budowie - Karpacz - 601 440 360

Pomocnik dekarza - na ok. rok czasu.
Karpacz - 601 440 360
Poszukujemy do biura - nieruchomości, operatywne osoby z samochodem.
Prosimy przysyłać CV na adres: biuro@
zebrowscy.com.pl - 505 074 854
Poszukujemy solidną i dokładną Panią
do sprzątania. Okolice: Sobieszów, Cieplice, Podgórzyn - 500 183 298
Poszukuję instruktorów - tańca (salsa,
breakdance, flamenco, taniec brzucha
itd.), jogi, areobiku oraz innych zajęć
ruchowych chętnych do podjęcia współpracy. Mile widziane doświadczenie - 502
129 910
Poszukuję kafelkarzy - oraz pomocników do pracy od zaraz - praca w Hiszpanii
- +34 676 952 281
Potrzebny pizzer-man - pizzeria
zatrudni - doświadczenie nie jest potrzebne
- 512 380 308
Praca dla instruktora - Zatrudnię instruktora kat. B, C, D, E. CV ze zdjęciem na
adres osktrans@wp.pl - 883 110 100
Praca dla osób uczących - 17-26 lat,
do pracy na terenie hipermarketów w
Jeleniej Górze w charakterze: pracownik
hali, kasjer. Mile widziana książeczka
sanepidu. - 664 043 530
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 - przeprowadzanie
ankiet wśród klientów OFE. Wynagrodzenie do 150 zł za skuteczną ankietę.
Płatne do 3 dni. Tomasz SKUPIEŃ e.mail:
tolo7771@wp.pl. - 601 991 149
Praca dodatkowa - zostań niezależnym
przedstawicielem brytyjskiej firmy Betterware działającej w systemie MLM - 608
631 461
Praca Niemcy - szukam pracowników na
budowę do Niemiec - +49 1779 805 835
Praca od zaraz - młodych, ambitnych
i chcących się rozwijać. Od 1700 netto,
szkolenia i awanse dla najlepszych - Cyfra
+ - 75 764 70 19
Praca od zaraz - potrzebujemy pilnie
sprzedawcę na stoisko handlowe z serami
góralskimi w Szklarskiej Porębie (praca
na powietrzu). Zainteresowane osoby
prosimy pilnie o złożenie CV na e-mail:
szklarka@op.pl - 606 108 681
Praca PKN ORLEN - zatrudnię osobę
do pracy na stacji paliw w Szklarskiej
Porębie. - 663 936 039
Praca sezonowa - kelnerka - do kawiarni
na sezon letni najchętniej tegoroczną
maturzystkę z Cieplic duetcafe@op.pl 604 351 342

Praca w barze - dla studentki na umowę
zlecenie. Elastyczny grafik. Proszę dzwonić w godz. 19-21. - 512 687 899
Praca w marketingu - poszukuję ludzi ze
znajomością systemu MLM do pracy przy
promowaniu nowego suplementu diety.
CV: f.rekrutacja@o2.pl
Praca w UE - praca dla pań i panów w
rożnych zawodach na terenie krajów UE
- CV + zdjęcie oraz w tytule zawód, jaki
chcesz wykonywać rekrutacjapracaeu@
interia.pl kontaktujemy się z wybranymi
kandydatami/kami
Pracownik biurowy - zatrudnimy sekretarkę z biegłą znajomością j. angielskiego,
praca w biurze, znajomość MS Office,
obsługa komputera, dyspozycyjność,
Jelenia Góra. CV+LM proszę przesłać na
pracajg@op.pl - 784 998 846
Pracownik budowlany - LBF Technika Wentylacyjna Stara Kamienica 66,
poszukuje osób na stanowisko pracownik budowlany. Wykształcenie minimum
zawodowe budowlane. Zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę lbf@lbf.com.
pl - 075 75 283 12
Pracownik budowlany - oraz brygady
budowlane. Jelenia Góra i okolice - 791
372 690
Pracownik budowlany - poszukuję
pracownika budowlanego z doświadczeniem. Kandydatom bez doświadczenia
dziękujemy. Kontakt w godzinach 18.00
do 22.00 - 692 222 641
Przedstawiciel - dodatkowa praca
przedstawiciela firmy - nie etat. Info na
biuro@betterwarepoland.pl - 607 122
636
Przedstawiciel handlowy - praca
w dynamicznie rozwijającej się firmie.
Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie
- 516 015 579
Radio taxi 196-25 - odsprzedam miejsce
w radio taxi. - 782 444 193
Recepcja nocki - Hotel St. Lukas w
Świeradowie Zdr. zatrudni osobę do
pracy w recepcji na zmianach nocnych.
Wymagana podst. znajomość j. niemiecki.
CV proszę wysyłać na info@hotel-lukas.
pl - 757 821 000
Recepcjonistka do salonu - fryzjerskiego w Jeleniej Górze w wymiarze 1/2
etatu; mile widziane studentki. Wynagrodzenie 600 netto. Wymagana miła
aparycja. CV na maila: recepcja2010@
op.pl - 695 534 669
Renowacja mebli - prace stolarskie
oraz remonty mebli. Wymagane doświadczenie. - 888 604 255

21 lat - pomocnik na budowie, kierowca
(kat. B), obsługa komputera (html + css,
znajomość Photoshop CS4, administracja systemami). Jestem po technikum
żywienia - podejmę pracę na umowę o
pracę - 796 580 238

Szukam niani - opiekunki - poszukuję
miłej, niepalącej pani, która lubi dzieci i
chciałaby sobie dorobić w roli niani dla 9
miesięcznego dziecka ok. 2 x w tygodniu
po 8 godz./4 zł za godz. czasem częściej,
u mnie w domu - 792 000 502

21 lat kat. B - własne auto - podejmę
pracę jako dostawca, kurier itp. lub przy
wykończeniach i remontach na umowę o
pracę - 607 155 727

Szukam opiekunki - dla siedmiomiesięcznych chłopców od czerwca - dorywczo
- 605 038 952
Telewizja satelitarna - praca na stanowisku sprzedawca/serwis tel. Sat.
Wymagana znajomość branży, obsługa
komputera. CV na adres rekrutacja@
mont-sat.pl. - 756 428 588
Trener kosmetyczny - na umowę zlecenie. Osoba będzie odpowiedzialna za
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
w Poradni. Oferujemy: przeszkolenie,
stawkę stałą + prowizję. CV: biuro@trenerzywellness.pl - 504 044 995
Trener Wellness - współpraca dla 3-ch
osób - zdecydowanych, potrafiących
samodzielnie podejmować decyzje,
zorientowanych na osiąganie wyznaczonych celów. Mile widziane również osoby
+40. - 691 967 676
Ułożenie kafelek - w łazience 20 zł/m2.
Około 15 m2 - 607 418 281

Zatrudnimy osobę - do roznoszenia
listów na terenie Lwówka Śląskiego i
Wlenia - 504 354 839
Zmienię do opieki - chętnie zmienię
panią do opieki w Niemczech w czerwcu,
posiadam doświadczenie, język niemiecki
komunikatywnie, prawo jazdy kat. B. Proszę o kontakt - 721 010 383
Żongler - syrenkamorska@op.pl - 601
347 870

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy jako opiekunka osób
starszych - sprzątanie - 509 677 906

Rencista podejmie prace ogólnobudowlane - złota rączka - 605 449 493

Sprzedawca - Zakłady Mięsne Niebieszczańscy zatrudnią osoby na stanowiska sprzedawców do mini marketu w
Jeleniej Górze. Aplikacje prosimy wysyłać
na adres: opoka.d@niebieszczanscy.
pl - 607 833 190
Sprzedawca do sklepu - spożywczo-mięsnego w Jeleniej Górze - 606
991 160
Szklarska Poręba - Restauracja
zatrudni kelnerkę/kelnera od zaraz - 502
529 732

25 lat, wykształcenie średnie handlowe prawo jazdy kat. B, obsługa komputera w
zakresie podstawowym, doświadczenie w
pracy na stanowisku sprzedawcy, jestem
z Mysłakowic. Podejmę pracę o umowę o
pracę - 602 795 470
25 latek - prawo jazdy B - w charakterze
kierowcy, dekarza, pomocnika budowlanego bądź pracy za granicą jakieś zbiory
albo produkcja czy budowlanka - 661
716 486

28 lat, konserwator - pilnie - mogę wykonywać: budowlanka i wiele innych prac na
umowę o pracę - 724 675 354

Sklep z odzieżą - w Piechowicach
przyjmę najlepiej z studentkę - 790 817
535

Sprzedawca - Sklep w Jeleniej Górze
zatrudni ekspedientkę z doświadczenie w
handlu odzieżą - 795 509 503

24 latka - od zaraz w Jeleniej Górze,
doświadczenie w handlu, na produkcji,
dobra znajomość komputera, dyspozycyjna na umowę o pracę - 795 664 755

Współpraca - szukam 3 osoby, które
przeszkolę do samodzielnej pracy jako
trener Wellness, atrakcyjne dochody 880 835 906

Kucharka - podejmę pracę w Pensjonacie. Dyspozycyjność, doświadczenie
- 513 571 537

Sprzedawca - przyjmę do pracy w sklepie spożywczym w centrum Jeleniej Góry.
6 zł/h. Mile widziane doświadczenie w
pracy w sklepie żabka. CV proszę wysłać
na adres alicjag2@wp.pl - 883 385 566

22 letni mężczyzna - podejmie prace na
umowę zlecenie. absolwent szkoły elektronicznej. Jestem odpowiedzialny, rzetelny,
silny i chętny do pracy - 507 973 222

25 letni mężczyzna - po technikum poszukuje pilnie pracy na terenie Jeleniej Góry
od zaraz - 726 342 422

Sklep Art & Deko Karpacz - poszukujemy
studentki do pracy w sklepie Art & Deko w
Karpaczu - 506 092 881

Sprzątanie - dla Pani z grupą inwalidzką na zastępstwo urlopowe w Mysłakowicach - 665 408 172

21 latek od zaraz - ambitny, uczciwy,
pracowity, sumienny, operatywny, potrafię nawiązać dobry kontakt z ludźmi na
umowę o pracę - 724 844 894

Wolne miejsca - asystent pośrednika
nieruchomości - wiek minimum 25 lat,
dobra obsługa komputera, prawo jazdy,
własny samochód, wykształcenie min.
średnie. CV proszę przesyłać na biuro@
stepien.org.pl

Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906

Sprzątaczka - poszukuję do sprzątania w pensjonacie - 500 183 298
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Szkoleniowiec - duża zagraniczna
firma poszukuje szkoleniowca do prezentacji i szkolenia zespołu sprzedawców.
Wymagane doświadczenie na podobnym
stanowisku i umiejętność kierowania
zespołem - fv.rekrutacja@gmail.com

Samodzielnego kucharza - do pracy
w restauracji w Karpaczu. CV na adres
e-mail: zszczucki@interia.pl - 601 302
762

Sklepowa - sklep spożywczy koło piekarni zatrudni na dogodnych warunkach
- 516 125 311

4 maja 2010 r.

Podejmę pracę przy roznoszeniu
ulotek - 605 347 410

Kierowca kat. B - własny samochód do
3,5 ton - furgon - 787 365 304
Rencistka 55 lat - przy opiece osób
starszych, od zaraz - 506 684 615
Szukam pracy na kierowcę - posiadam
prawo jazdy kategorii B, jestem dostępny
24 dobę - mogę jeździć poza granicę na
długi czas - 785 738 754
12 latek - np. roznoszenie ulotek, praca
na myjni itp. - 792 216 944
18 lat - w charakterze niani lub wykonam
jakieś drobne prace (okres wakacyjny) 721 325 986
19 lat - na budowie lub inną na umowę o
pracę. Pilnie, od zaraz. Szybko się uczę
jestem dyspozycyjny - 794 282 551
2 osoby uczące się - do pracy na ulotkach,
sprzątanie, wyprowadzanie psów itd. wiek
16, 17 lat - 665 660 786
20 latek - absolwent technikum, posiadam
prawo jazdy kat. B, własne auto, bez
nałogów, jestem odpowiedzialny, rzetelny,
silny i chętny do pracy - na umowę o pracę
- 792 178 320
20 letni mężczyzna - absolwent liceum
profilowanego (zarządzanie informacją),
posiadający prawo jazdy kat. B, podejmie pracę na umowę o pracę, kontakt:
worms176@wp.pl

26 latek - jako pomocnik budowlany na
umowę o pracę. Pracowałem jako zbrojarz
- 530 626 401

29 lat technik handlowiec - duże doświadczenie w handlu, średnie z maturą, prawo
jazdy kat. B, niekarany, duże doświadczenie w pracach budowlanych (płytki) itp.,
posiadam poświadczenie bezpieczeństwa
na umowę o pracę - 506 140 864
37 lat, kobieta - prawo jazdy, kat. B,
podejmie prace jako fakturzystka lub inne
zajęcie w pełnym wymiarze godzin oraz
1/2 etatu na umowę o pracę. Doświadczenie w branży mięsnej jako specjalista
d/s sprzedaży - 883 979 176
Absolwentka, czerwiec - praca na
czerwiec na terenie Jeleniej Góry, jestem
tegoroczną maturzystką, pełną chęci i
zapału - 669 895 624
Artysta, malarz - dusza pełna pomysłów - na umowę o pracę - 516 173 718
Asystentka, sekretarka - 10 lat
doświadczenia w prowadzeniu sekretariatu, doświadczenie w sprzedaży, kadry,
księgowość, dobra znajomość programów
komputerowych. Pilnie podejmę pracę na
umowę - 503 120 128
Auditor jakości - 26-latka, uczciwa, obowiązkowa, szukam pracy w dziale jakości,
praca na umowę o pracę, angielski-dobry,
niemiecki - podstawy, szybko się uczę,
kontakt: anna22r@wp.pl
Barman - kelner - mężczyzna lat 30,
wykształcenie średnie podejmie pracę
w weekendy i w godz. popołudniowych
w branży gastronomicznej jako barman kelner i obsługa imprez okolicznościowych
(duże doświadczenie) - na umowę o pracę
- 784 159 591
Budowa - mężczyzna 28 lat szuka
pracy na budowie. Uczciwy, pracowity,
dyspozycyjny. Podejmę pracę na umowę
o pracę - 605 395 306
Budowlanka - docieplenie, stany
surowe oraz wykończeniówki mieszkań.
Podejmę pracę na umowę o pracę - 691
708 527
Chętnie podejmę - kobieta 32 lata,
wyższe wykształcenie, komputer, prawo
jazdy, doświadczenie zawodowe, ambitna,
pracowita - na umowę o pracę - 512
227 384
Dekarz, budowlaniec - nie piję, jestem
sumienny, znam się na budowlance podejmę pracę na umowę o pracę - 790
570 343
Dodatkowa praca - po godzinie 17:00
- 695 717 819
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og£oszenia
Młoda i sympatyczna - uczciwa, energiczna osoba, szybko ucząca się, która
szuka pracy na stale w Jeleniej Górze na
stanowisku kelnerka, barmanka lub też
inne na umowę o pracę - 721 581 557

Pedagog szkolny, wychowawca - lub
animator w ośrodku, posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, i znajomość
języka francuskiego i angielskiego, na
umowę o pracę i inne - 603 507 962

Kierowca - wieloletnie doświadczenie
za kierownicą, bez wypadku, doświadczenie na 7, t. j. niemiecki. Jestem osoba
niepijącą - podejmę pracę na umowę o
pracę - 798 260 061

Młoda i uczciwa - ambitna, niebojąca się
wyzwań, szybko się uczę. Wykształcenie
średnie Technik Ekonomista i świadectwo czeladnicze oraz prawo jazdy kat.
B podejmę pracę od zaraz, na umowę o
pracę - 793 730 972

Piekarz - na umowę o pracę. Pracuję
w zawodzie od 10 lat, dyspozycyjność 726 398 305

Kierowca B - pilnie, jako kierowca kat.
B na umowę o pracę. Posiadam doświadczenie - 697 259 086

Młoda, ucząca się - odpowiedzialna
dziewczyna – obojętnie jaka, byleby
dorywcza praca - 726 851 276

Kierowca B, C, CE - kurs na przewóz
rzeczy. Podejmę pracę na umowę o pracę
- 665 839 246

Młody - 21-latek, pracowity i odpowiedzialny - pilnie podejmie prace - na umowę
o pracę - 791 547 768

Kierowca B, C, E - 29 lat, wykształcenie
średnie, j. niemiecki, j. angielski, aktualne
badania oraz kurs na przewóz rzeczy
doświadczenie UE, solidny i uczciwy.
Podejmę pracę na umowę o pracę - 660
405 579

Młody chętny do pracy - jako pomocnik
na budowie, dobra kondycja fizyczna,
doświadczenie z ciężką pracą - na umowę
o pracę - 794 265 582

Dodatkowa weekendy - Kobieta, 24
lata. Technik handlowiec. Doświadczenie:
gastronomia, handel, produkcja. Poza tym
szybko się uczę. Kontakt telefoniczny po
godzinie 17ej - na umowę o pracę - 790
557 113

Kierowca - traktorzysta – kat. A, B,
C, T, wykształcenie średnie techniczne.
55 lat, C-brak kursu na przewóz rzeczy,
monter ap. i układów hydraulicznych,
zam. Kowary. Podejmę pracę na umowę
o pracę - 721 667 199

Dynamiczne trzy osoby - (2 kobiety, 1
mężczyzna) poszukują pracy w pensjonatach, hotelach, domach wczasowych
jako pokojówki, sprzątaczki, kierowca
(zaopatrzeniowiec), recepcja na umowę
o pracę - 727 659 266
Dyspozycyjny rencista - 45 lat, w
pełni sprawny podejmie pracę w hurtowni,
hotelarstwie lub gastronomii na umowę o
pracę - 723 930 402
Elektromonter - elektronik - szukam
pracy jako elektryk - automatyk posiadam
uprawienia SEP do 20Kv E+D pomiary do
1KV na umowę o pracę - 506 615 338
Główna księgowa - pełna księgowość,
Płatnik, ZUS, kadry, KPiR - na umowę o
pracę - 605 404 381
Hotel, pensjonat, biuro - recepcja i
nie tylko. 26-latka, magister zarządzania, uczciwa, sumienna, roczny staż
- pracownik biurowy, podejmę pracę na
umowę o pracę: Poważne oferty. Kontakt:
anna22r@wp.pl - 784 826 371
Hydraulik - gaz - uprawnienia,
doświadczenie w zawodzie na umowę o
pracę - 604 922 815
Informatyk - znajomość Hardware,
Software (Windows, Linux), Windows
Mobile. Znajomość dwóch języków
obcych: angielski, niemiecki. Wiek 21.
Podejmę pracę na umowę o pracę - 505
784 500
Inspektor BHP - na umowę o pracę 693 040 266
Instruktorka nauki jazdy - zdeterminowana, z wykształceniem pedagogicznym, szuka zatrudnienia na umowę o
pracę - 696 766 081
Język francuski - podejmę pracę wymagająca znajomości j. francuskiego na
umowę o pracę i inne - 513 701 156
Jakakolwiek praca - na umowę o
pracę - 798 246 945
Jakąkolwiek pracę - posiadam uprawniania na wózki widłowe, prawo jazdy
kat. B i książeczkę zdrowia - na umowę o
pracę - 728 315 380
Jako BHP-owiec - na umowę o pracę 603 427 055
Jako kierowca - 25 lat doświadczenia
za kierownicą, bez wypadku po całej
Europie, doświadczenie na BUSACH,
średnia znajomość języka niemieckiego.
Jestem osoba niepijącą - podejmę pracę
na umowę o pracę - 693 805 173
Jako kierowca - albo pracownik fizyczny
- na umowę o pracę - 783 747 043
Jako kierowca - kat B C, C+E akt.
badania, kurs na przewóz rzeczy, karta
kierowcy - 796 679 195
Jako nauczycielka przedszkola - świetlicy, pomoc nauczyciela lub jako niania. Dobry kontakt z dziećmi, uczciwa,
odpowiedzialna na umowę o pracę - 509
159 886
Jako ochrona - w godzinach od 8 do
17, bądź nocki na umowę o pracę - 781
957 491
Jako pomoc kuchenna - lub pokojowa
w Karpaczu lub okolicach - na umowę o
pracę - 794 581 705
Jako pomocnik budowlany - prace
fizyczne - na umowę o pracę - 518 420
042
Jako przedstawiciel - młody 29 lat, prawo
jazdy, średnie wykształcenie szuka dodatkowej pracy 20 dni w miesiącu - na umowę
o pracę - 508 318 956
Jako sprzedawca - w sklepie spożywczym na umowę o pracę. Mam kilkuletnie
doświadczenie, obsługa kasy fiskalnej,
okolice Lubania, Gryfowa - 798 862 696
Kasjerka, sprzedawca - pilnie na
umowę o pracę. Posiadam doświadczenie i znajomość kas fiskalnych - 501
466 936

Kierowca B, C + E - na umowę o pracę.
27 lat, doświadczenie, język angielski-komunikatywny, dyspozycyjny, bez nałogów.
Kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy,
badania - 691 389 354
Kierowca C + E - posiadam kurs na
przewóz rzeczy, badania psychotechniczne, oraz kartę kierowcy - na umowę
o pracę - 723 902 488
Kierowca kat. B - 27 latek prawo
jazdy kat b od 8 lat, kierowca aktywny,
podejmę pracę w formie na umowę o
pracę. Uczciwy, żonaty, bezkonfliktowy 792 473 415
Kierowca kat. B - młody dyspozycyjny
i szybko uczący się poszukuję pracy jako
kierowca (oprócz rozwożenia pizzy itp.).
Możliwość jeżdżenia po kraju i Europie - na
umowę o pracę - 691 634 733
Kierowca kat. B - własny samochód do
3,5 ton - furgon - 787 365 304
Kierowca kat. C - na umowę o pracę
lub inną umowę w kraju i za granicą,
komunikatywna znajomość j. angielskiego
- 503 765 794
Kierowca kat. B - posiadam prawo
jazdy kat. B - 785 921 770
Kierownik budowy / inspektor nadzoru
- doświadczenie, aktualne uprawnienia.
Podejmę pracę na umowę o pracę - 513
865 630
Kobieta - biuro - na różnych stanowiskach, wykształcenie średnie, obsługa
komputera pilnie podejmie pracę na
umowę o pracę - 516 426 594
Kobieta 21 lat, od zaraz - w Szklarskiej
Porębie lub z zakwaterowaniem. Pracowałam jako koordynator obiektu hotelowego
przez rok. Oprócz tego jako kelner - barman i pomoc kuchenna. Szybko się uczę.
Podejmę pracę na umowę o pracę - 791
036 301
Kobieta 28 lat - podejmę pracę jako
sprzedawczyni, kasjer-sprzedawca,
pokojowa, pomoc kuchenna itp. Posiadam
doświadczenia na tych stanowiskach na
umowę o pracę - 785 537 150
Kobieta 33 - wykształcenie średnie
rolnicze, prawo jazdy B, j. angielski, kadry,
biegła obsługa komputera, biuro i administracja, podstawy księgowości, transporty,
zamówienia, zarządzanie personelem,
doświadczanie w handlu - 889 178 437
Kobieta 44 lata - wykształcenie średnie
techniczne, grupa niepełnosprawności
umiarkowana, z okolic Bolkowa. Podejmę
pracę na umowę o pracę - 669 533 344
Kobieta 48 lat - jestem dyspozycyjna,
sumienna. Podejmę pracę na umowę o
pracę - 515 695 222
Kobieta 50 letnia - dyspozycyjna,
wykształcenie średnie chemiczne podejmie pracę na terenie Jeleniej Góry lub
okolic - 782 976 109
Kobieta w średnim wieku - pomoc
kuchenna, zmywak, sprzątanie itp..
Podejmę pracę na umowę o pracę - 664
840 729

Każda praca - 30 lat, kobieta, na 1/2 etatu
między 9:30 do 13:30 lub po 16:00 - na
umowę o pracę - 660 725 384

Księgowa - na etat - główny księgowy
- na umowę o pracę - 693 876 595, 756
462 128

Każda praca - mam 23 lata, dyspozycyjna, miła, uczciwa, szybko się uczę
- 512 721 559

Kucharz - pomoc kuchenna - mam 28
lat, mężczyzna na terenie Jelenia Góra Cieplice - 513 048 307

Każda praca - młody, dyspozycyjny - na
umowę o pracę, 24h e-mail; lukaszptp@
interia.pl

Logistyk - zaopatrzeniowiec - mam
duże doświadczenie, znajomość wielu
branż w tym finanse, atuty - chęć do pracy,
dyspozycyjność, na umowę o pracę. - 511
311 640

Kelnerka, sprzedawca - kobieta, lat 18,
prawo jazdy kat. B, książeczka sanepidu.
mogę pracować jako kelnerka, rozwożenie
pizzy ( nie posiadam auta), opiekunka,
sprzedawca, sprzątaczka itp., najlepiej
od 20.06 do 10.08 - na umowę o pracę
- 695 684 241
Kierowca - B, C - oraz uprawnienia na
przewóz rzeczy, jestem doświadczony i
dyspozycyjny na umowę o pracę - 600
055 024
Kierowca - jako kierowca mam kat „B”.
dyspozycyjny - na umowę o pracę - 601
491 955
Kierowca - na umowę o pracę, prawo
jazdy kat. B, własny samochód. Wykształcenie średnie - 605 541 579
Kierowca - podejmę pracę - jako
kierowca kat. B na umowę o pracę - 697259-086
Kierowca - sprzedawca - na umowę o
pracę. Posiadam prawo jazdy kat. B oraz
skończona szkołę o kierunku sprzedawca
- 693 951 875

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lubię pracować - również fizycznie, od
zaraz. Mężczyzna, 23 lata, dyspozycyjny.
Nie wymagam wysokiego wynagrodzenia.
Umowa o pracę - 518 853 651
Magazynier, kierowca - 27 latek
prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki
widłowe. Podejmę prace w formie na
umowę o pracę. Uczciwy, żonaty, bezkonfliktowy - 792 473 415
Mężczyzna - 38 lat - do pracy biurowo administracyjno - urzędniczej lub podobne
na umowę o pracę. III grupa inwalidzka.
E-mail: jc72@op.pl
Mężczyzna 40 lat - jako pomocnik,
ochrona, monter itp. na umowę o pracę.
20 letnie doświadczenie pracy jako
ślusarz - mechanik - nie spawam - nie
znam rysunku technicznego. Jelenia
Góra - Cieplice. E-mail- waldek38j.gora@
wp.pl - 660 707 657
Mężczyzna II grupa - Mężczyzna II
grupa - 692 529 378

Młody, 22 lata - prawo jazdy kat. B od
2006 roku, uprawnienia na wózki widłowe
od 2008 roku, z aktualnymi badaniami,
wykształcenie średnie, niekarany - praca
na umowę o pracę - 795 735 694
Młody, uczciwy, pracowity - 26 lat, studia,
kat. B Obsługa komputera, doświadczenie, serwisant urządzeń medycznych,
obsługa klienta. Grupa niepełnosprawności. Podejmę pracę jako kierowca,
serwisant, inną na umowę o pracę - 667
219 784
Młody, wózek widłowy - młody, ambitny,
widlak + uprawnienia, prawo jazdy kat B.
+ własny samochód, doświadczenie w
pracy na wózku oraz jako kierowca. CV
na życzenie. Podejmę pracę na umowę o
pracę - 880 017 314
Montażysta - okna, drzwi, podłogi,
boazerie itp. Podejmie pracę na umowę o
prace - 691 350 696
Monter fasad - doświadczenie 3- letnie. Praca w Anglii i Niemczech. Solidny,
uczciwy. Praca na terenie kraju, jak i
zagranicą na umowę o pracę - 756 120
733
Na budowę - jestem młodym pracowitym
mężczyzna, pracowałem na budowie jako
pomocnik i na dachach - pilnie podejmę
pracę w tym charakterze - na umowę o
pracę - 791 547 768
Na budowie - na umowę o pracę. Młody,
silny, doświadczony, zbrojenia, szalunki,
ścianki działowe, malowanie, gładzie,
panele, montaż okien dziwi i wiele innych,
posiadam własny sprzęt - 661 296 179
Na budowie - przy dociepleniach, tynkach
na umowę o pracę - 756 161 154
Na komputerze - przepisywanie prac,
dokumentów itp., dla firm i osób prywatnych - na umowę o pracę - 883 764 980
Na produkcji - podejmę pracę na produkcji
na umowę o pracę - 693 685 414
Na stałe od 1 lipca - podejmę prace na
stałe, 22-lata, student zaoczny, własne
auto, obecnie pomocnik geodety + kierowca. GG 5242465. Proszę o kontakt
wieczorny - na umowę o pracę - 697
555 366
Na terenie polski - jako kierowca z kat.
B lub za granicą, jakąkolwiek pracę na
umowę o pracę, dyspozycyjny, uczciwy
- 505 447 978
Niemiecki, samochód - poszukuję
koniecznie pracy - na umowę o pracę 798 260 061
Od 2-go tygodnia maja - tegoroczny maturzysta, 20 lat, prawo jazdy, znajomość
kasy fiskalnej. Doświadczenie w sklepie,
komunikatywny, łatwo nawiązuje kontakty. Podejmę pracę na umowę o pracę,
bociek777@interia.pl - 721 326 068
Odpowiedzialny i uczciwy - mężczyzna, 28 lat, z wyższym wykształceniem,
prawo jazdy kat. B, pilnie poszukuje stałej
pracy zarobkowej (umowa o pracę) na
terenie Jeleniej Góry - 664 015 740
On i ona 21l i 18l - szukają pracy na
okres wakacji na miejscu lub zagranicą
ashleycia@op.pl
Operator - Doświadczony operator
wózka widłowego. Staż 8 lat - na umowę
o pracę - 795 644 190
Operator koparki - 33 lata, bez nałogów, dyspozycyjny, sumienny, podejmie
pracę na umowę o pracę - 669 944 770
Operator koparki - na umowę o pracę,
jako operator koparki, posiadam duże
doświadczenie - 603 585 708
Opieka pensjonatu - całodobowo, na
umowę o pracę. Oferty proszę składać
telefonicznie lub na e-maila - 505 126
439
Opieka pielęgniarska - z doświadczeniem, sumienni, obowiązkowi, podejmiemy
się opieki, pomożemy w domu pacjenta w
czynnościach zabiegowo-higienicznych,
itp. - na umowę o pracę - 668 367 116
Opiekunka - 30 lat, kobieta doświadczona, zaopiekuje się dzieckiem, u siebie
w domu, „na umowę o pracę”. Kontakt
praca55@onet.pl - 660 725 384
Opiekunka dorywczo - jestem studentką
(studia stacjonarne), poszukuję pracy
dorywczej, mam duże doświadczenie
w opiece nad dziećmi, posiadam prawo
jazdy kat B. Podejmę się każdej pracy 605 517 339
Pani bez nałogów - posprzątam pensjonat, pomogę w kuchni - praca na umowę
o pracę. Książeczka sanitarna aktualna.
Zmotoryzowana. Mogę pracować na nocki
lub zmiany. Okolice Karpacza lub inne
bliskie miejscowości - 725 203 743

Pilnie - każdą pracę - na umowę o
pracę - jako kierowca kat. B do hurtowni
itp. Doświadczenie 10 lenie lub praca w
budownictwie 7 letnie doświadczenie 518 569 780
Pilnie podejmę pracę - młoda, ambitna,
ze średnim wykształceniem pilnie podejmie pracę. Średnie doświadczenie w handlu - na umowę o pracę - 726 928 172
Podejmę dorywczą - pomocnik budowlany, malowanie mieszkania lub biura, i
wiele innych. Czekam na propozycje na
umowę o pracę - 781 050 725
Podejmę każdą pracę - niepijący 40
latek podejmie każdą pracę na terenie
Jeleniej Góry ( gładzie, regipsy i stelaże,
malowanie) oraz inne prace na umowę o
pracę - 883 979 176
Podejmę na pełen etat - 30 lat podejmę
pracę w charakterze stróża, parkingowego, dozorcy, itp., ponieważ w dzień
zajmuje się chorą mamą pracę podejmę
jedynie na nocki na umowę o prace lub o
dzieło. Marcin - 792 688 915
Podejmę o zaraz pracę - na umowę
o pracę - wykształcenie średnie, każdą
pracę - 781 143 346
Podejmę pracę - studentka, przed
obroną mgr inż. w czerwcu, podstawowy niemiecki, angielski, certyfikat
systemu zarz. jakością, 1800 zł netto, tylko
poważne oferty - 502 267 361
Pomoc kuchenna / kucharz - młody,
dyspozycyjny 24 h z 2 letnią praktyką
zawodową w 3*** hotelu Mercur w Jeleniej
Górze podejmie pracę od zaraz kontakt
e-mail lukaszptp@interia.pl na umowę
o pracę
Pomocnik na budowę - od zaraz, szukam
pracy na umowę o pracę, jako pomocnik
na budowie, inne prace fizyczne. Mężczyzna silny, 40 lat, doświadczenie, uczciwy,
pracowity, nie pijący - 794 373 764
Poprowadzę pensjonat - emerytka,
technik hotelarz + techn. ekonomista,
32 lata w branży hotelowa-turystycznej,
dyspozycyjna - 694 823 923
Posprzątam - na umowę o pracę.
Uczciwa, dokładna, mężatka - 501 478
317
Poszukuję pracy - mam 20 lat, poszukuje pracy jako kelnerka, bądź jakąkolwiek inną pracę, posiadam książeczkę
sanepidowską oraz doświadczenie jako
kelnerka/barmanka - na umowę o pracę
- 514 808 108
Poszukuję pracy - mężczyzna,
wykształcenie średnie, dobra znajomość
obsługi komputera, znajomość programów graficznych, doświadczenie w pracy
laboratoryjnej, umiejętności fotograficzne,
sprzęt foto - na umowę o pracę - 600
227 074
Praca dorywcza, nocki - możliwość
nocnych zmian - 697 715 286
Praca na weekendy - gastronomia - w
formie pomocy kuchennej, zdany egzamin
zawodowy, książeczka sanepidu podbita
i ważna - na umowę o pracę - 502 067
887
Praca popołudniu - podejmę się dodatkowej pracy po godzinach popołudniowych
takich jak: rąbanie drewna, spr. ogrodnicze, szpachlowanie remontowanie wnętrz
malowanie itp. dzwonić o każdej porze - na
umowę o pracę - 663 265 242
Praca przy dziecku - najlepiej okolice
Świeradowa Zdr. - 666 062 234
Pracę pilnie (młoda) - opieka (z referencjami), sprzedawca (po praktykach) miła,
odpowiedzialna, również um. zlecenie( bez
płacenia ZUS z powodu nauki), nauka nie
przeszkadza w pracy (wieczorowo),(nawet
wieczorowa praca) - 502 961 236
Pracowity - technik budowy maszyn,
ślusarz-mechanik, uprawnienia wózki
widłowe, ładowarka na umowę o pracę
- 669 367 320
Pracownik budowlany - prace wykończeniowe; malowanie, tapetowanie,
regipsy, wykładziny, panele, wstawianie
drzwi i inne - na umowę o pracę na terenie
J. Góry lub zagranica - 668 823 266
Pracownik fizyczny - w charakterze
pomocnika na budowie lub inna mile
widziana. Żadnej pracy się nie boję.
Jestem pracowity, sumienny, ambitny
i szybko się uczę. Podejmę pracę na
umowę o pracę - 665 347 833
Prawo jazdy kat. B - pomocny na
dachach, w budowlance - na umowę o
pracę - 785 135 590
Preferowane nocki - wiek 27 lat.
E-mail: pkzlot@op.pl - podejmę pracę na
umowę o pracę - 721 320 961
Przedstawiciel - kierowca - Mgr
UE, kat. B, C. Doświadczenie: sprzedaż
FMCG, przedstawiciel, zaopatrzenie,
kierowca, j. rosyjski w mowie i piśmie.
Podejmę pracę jako przedstawiciel (nie
akwizytor), kierowca, inną na umowę o
pracę - 503 560 470
Recepcja - młoda, pracowita technik
hotelarz szuka pracy w hotelu, pensjonacie na st. recepcjonistki, 3-letnie dośw.,
znajomość języków obcych, z zakwaterowaniem, studentka zaoczna na umowę o
pracę - 607 9285 36
Rencistka - lat 55 podejmie pracę od
zaraz na umowę o pracę - 506 684 615

Roznoszenie ulotek - wyprowadzanie
psów, pomoc kuchenna - na umowę o
pracę. Proszę dzwonić w godz. od 11 do
22 - 727 619 641
Rożne prace - drobne prace remontowe,
skopanie działek itp. Prawo jazdy kat. B na umowę o pracę - 663 361 586
Sekretarka/asystentka - Absolwentka KK z biegłym niemieckim, b.
dobrym angielskim oraz doświadczeniem
w pracy w biurze szuka pracy na w/w
stanowisku. Od czerwca na pełny etat.
Kontakt: gabiizba@poczta.fm - 606
433 817
Solarium, sklep lub inna, szukam
pracy na terenie Jeleniej Góry 27 lat,
średnie, doświadczenie w opiece nad
dziećmi, aktualna książeczka zdrowia 696 889 882

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Tani mały domek do remontu - Jelenia
Góra i okolice - 660 130 645
Działka - w Jeżowie Sudeckim w rejonie
Kościoła i okolicy od strony Zabobrza. 601 540 292
Działka rekreacyjna - blisko centrum
np. ul. Sudecka lub Godziszyńska - 604
840 063
Działkę do 1000m2 - do 50000 zł. - Jelenia Góra i okolice - 504 870 631
Kawalerka - w Jeleniej Górze na
Zabobrzu, najlepiej Zabobrze III niewymagająca remontu - bez pośredników
- 506 185 000

Sprzątanie biur - na umowę o pracę
na terenie Lubania, Zgorzelca - 508
056 640

Kiepury 2 pokojowe - na Kiepury najfajniej z widokiem na górę Szybowcowa do
4 piętra – lic. 3059 - 668 667 637

Sprzedawca - popołudniami, kontaktowa kobieta 30l. Doświadczenie w
handlu, szuka pracy od 16- podejmę pracę
na umowę o pracę kontakt praca55@onet.
pl - 660 725 384

Kiepury trzypokojowe - ładne zadbane
mieszkanie atrakcyjna cena, lic. 5524 662 112 344
Mieszkanie - od 50 m2 do 70 m2 - 721
185 158

Stolarz - wykształcenie i praktyka.
Podejmę pracę na umowę o pracę - 691
350 696

Nowe lub stare mieszkanie - do 130000
zł na Zabobrzu II, III. Od 43 m2. Chętnie
ostatnie piętro. Bez pośredników. - 692
550 329

Student szuka (czw. – ndz.) - 23 lata;
wysoka dyspozycyjność; j. angielski i j. niemiecki, doświadczenie w pracy w restauracji, podejmie się chętnie pracy - najchętniej
umowa o pracę - 667 253 135
Student zaoczny - studiuję zarządzanie
przedsiębiorstwem. Prawo jazdy kat. B - 2
lata. Łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi.
Szukam pracy PN.- PT. Rozpatrzę każdą
ofertę. Podejmę pracę od zaraz na umowę
o pracę - 722 057 176
Studentka - studia stacjonarne, posiadam prawo jazdy kat. B - 605 517 339
Studentka IV roku UE - zaoczna
studentka ekonomii - specjalność GiAP
podejmie pracę od zaraz - najlepiej
biurową, dotychczasowe doświadczenie
zawodowe to 10 lat pracy w recepcji - na
umowę o pracę - 722 530 835
Studentka na 1/2 etatu - 22 letnia
studentka podejmie pracę na 1/2 etatu
na umowę o pracę e-mail: ewa_jg@wp.pl
- 691 664 525

W Podgórzynie - mieszkanie 1-2 pokojowe
na parterze. lic. 4566 - 695 991 331
Ziemie rolne - Podgórzyn, Sosnówka,
Staniszów, Marczyce, Wojcieszyce.
Pośrednikom dziękuję - 721 824 886

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
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
Szklarska Poręba - 2 pokojowe,
przytulne, słoneczne mieszkanie, niski
koszt utrzymania - 660 133 401
Dom wolnostojący - Wojcieszyce,
działka 1500 m2 do zamieszkania - 601
156 158

Szklarska Poręba - mam 19 lat i szukam pracy od zaraz na długi lub krótki czas
na umowę o pracę - 516 600 653

Mieszkanie - stare budownictwo
w cichej dzielnicy Jeleniej Góry - 3
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
IIp. 696 787 267

Szukam ciekawej pracy - umiem język
niemiecki, angielski w piśmie i mowie!
Mam prawo jazdy i znam kilka zawodów
- potrafię marketing i znam komputery,
jestem bez nałogów - na życzenie prześlę
moje CV - 605 928 505

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

Szukam pracy - mam 28 lat, prawo jazdy
kat. B i własny samochód, jestem osobą
dyspozycyjną, może być praca dorywcza
- 603 720 302

Pilnie - tanio duże mieszkanie do
remontu - II p. Cieplice + suteryna
do zamieszkania - bezczynszowe
lub zamiana na małe z dopłatą - 660
130 645

Szukam pracy - na zlecenie lub połowę
etatu. Doświadczenie jako przedstawiciel
handlowy, kierowca - 515 363 820
Szukam pracy na kierowcę - posiadam
prawo jazdy kategorii B, jestem dostępny
24 dobę - mogę jeździć poza granicę na
długi czas - 785 738 754
Tegoroczna maturzystka - na okres
wakacyjny - 781 009 795
Tegoroczny absolwent LP - (zarządzanie informacją) angielski komunikatywny. Posiadający prawo jazdy kat. B na
umowę o pracę - worms176@wp.pl
W branży gastronomicznej - jako kelnerka na umowę i pracę. Pub, restauracja. 26 lat nie paląca. Bądź zmienię
się jako opiekunka za granicę - 792
506 670
W firmie remontowo budowlanej - na
umowę o pracę - osiadam doświadczenie prawo jazdy samochód. Solidny bez
nałogów - 794 312 393
W niepełnym wymiarze - na umowę o
pracę, w sklepie odzieżowym na 1/2
lub 3/4 etatu. Mam III grupę inwalidzką
- 796 626 707
W sklepie lub barze - mam 30 lat,
sumienna, obrotna, uczciwa. Obsługa
kasy, dobra komunikatywność z klientem
i zdobywanie klientów, pogodna, otwarta
na współpracę, pilne od zaraz na umowę
o pracę - 782 355 276
W Świeradowie - dorywczo lub na stałe
na umowę o pracę. Na kelnerkę lub
sprzątanie, posiadam doświadczenie 721 010 383
Weekendy i wakacje - poszukuje pracy
na okres wakacji lub weekendy.18 lat,
książeczka sanepid. - 693 217 736
Wiek 17 lat - najlepiej w tygodniu na
popołudnia Dziękuję - 607 118 756
W r o c ł aw s k a j a k o ś ć - p o d e j m ę
umowę o pracę przy wykończeniu wnętrz
- 695 309 861
Wykształcenie wyższe - prawo
jazdy, język niemiecki, podejmę pracę
na umowę o pracę. Lubię pracować 691 236 981
Z grupą - pani - podejmie pracę - 757
524 201
Za granicą - 19 lat, od 1.06 do 25.08
bieżącego roku. Posiadam książeczkę
sanepidu na umowę o pracę - email: irus.
swirus@wp.pl - 781 335 123
Zastępstwo do Niemiec - pojadę
jako opiekunka na zastępstwo jednorazowe do Niemiec maj/czerwiec, mam
doświadczenie, znam j. niemiecki - 796
626 707

Bardzo fajna kawalerka na Zabobrzu dobra lokalizacja i sąsiedztwo - jedyne
95 tys. - 796 489 565
Bez pośredników mieszkanie 50 m2
- blisko centrum, stare budownictwo,
ogrzewanie elektryczne, podłączona
siła - tanio - 606 493 620
344375. 1,300 zł/m2 duży dom - Dom w
Sobieszowie, powierzchnia 300 m2, dla 2
rodzin, możliwość prowadzenia działalności, do nie wielkiego remontu. 395 tys. do
negocjacji - lic. 7453 - 601 869 663
343055. 100 m2 na Kadetów - 3 pokojowe, 2 poziomowe, wyremontowane i
słoneczne. Widok na góry. 280 tys. Lic.
7453 - 601 869 663
343646. 100 m2 w ścisłym centrum mieszkanie 3 pokojowe na I piętrze świetnie nadające się również na działalność
typu biuro, kancelaria, gabinet lekarski.
430 tys. do negocjacji - 666 830 830
342374. 1666 zł/m2 dom - dom wolnostojący w Cieplicach 237 m2, 7 pokoi + 2
pokoje na strychu, 2 łazienki, 2 tarasy, 2
niezależne ogrzewania, działka 697 m2 „KODEX” lic. 10721 - 513 060 568
342923. 2 pokojowe - 42 m2 Zabobrze
- mieszkanie z balkonem przy ul. Karłowicza. Cena 129 tys. - Marek Stępień lic
12181 - 508 240 821
342458. 2 pokojowe Sobieszów - mieszkanie 50 m2, na 2 piętrze propozycja ceny
155 tys. Lic. 11965 - 509 949 961
342523. 2 pokojowe w Cieplicach - 36,46
m2 z aneksem kuchennym i balkonem,
po remoncie dwa lata temu, z widokiem
na Karkonosze, ogrodzona posesja,
możliwość dokupienia garażu niski czynsz
tylko 47zł.Nieruchomości Otti lic. 13225 605 079 790
342924. 2 pokojowe Zabobrze - mieszkanko z balkonem. Idealne pod Wynajem.
Cena 129 tys. zł.. Marek Stępień lic 12181
- 508 240 821
343049. 2 pokojowe Zabobrze 2 - 45 m2
na II piętrze, blisko szkoły i przedszkola,
po generalnym remoncie. Cena do rozmów. Lic. 7453 - 601 869 663
344383. 2,800 zł/m2 na Kadetów - 3
pokojowe mieszkanie, 2 poziomowe, po
generalnym remoncie, wyposażone. 100
m2. 280 tys. Lic. 7453 - 601 869 663
343832. 205 tys. zł - mieszkanie 4
pokojowe w kamienicy, sprzedawane
z zabudową kuchenną, nowa łazienka,
drewniane zadbane podłogi, nowe okna,
klatka schodowa po remoncie, wspólnota. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

343744. 29 m2 za 89000 zł. - kawalerka
przy Działkowicza na ósmym piętrze. Do
odświeżenia, gotowa do wprowadzenia.
Polecam. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443

343095. 3 pokojowe Cieplice - w bloku,
rozkładowe, z dużym balkonem, z widokiem na góry, cena 178 tys. zł. Nieruchomości Otti lic.1 3225 - 603 491 335

344360. 3150 zł/m2, po remoncie mieszkanie 3 pokojowe, 57 m2, wyposażone, do wprowadzenia. 180000 zł,
lic7453 - 601 869 663

342525. 3 pokojowe 135 tys. - 59 m2,
wymagające remontu, z balkonem, nowe
okna, czynsz jedyne 140 zł. Możliwość
dokupienia działki ogrodowej i murowanego garażu. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 605 079 790

343059. 3 pokojowe Zabobrze III - 63,4
m2, słoneczne do odświeżenia. 195 tys.
Lic. 7453 - 601 869 663

343135. 38 m2 piękna dzielnica - 600 m
od centrum, 2 pokoje, 135 000 zł. - Artur
Wowk; ABN Nieruchomości Stępień;
os. odp. D. Banaszak nr lic.10171 - 508
240 830

343830. 3 pokojowe, ul. Kiepury - bardzo
ładne mieszkanie na V piętrze, 63 m2, z
windą. Jeldom lic. 3059 - 666 830 830

342540. 4 pokoje 205 tys. zł - mieszkanie w kamienicy, sprzedawane z
ładną zabudową kuchenną, ogrzewanie
gazowe, czysta klatka schodowa, czynsz
tylko 100 zł, 69 m2 po podłodze 82 m2.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
343841. 44 zł za m2 - działki budowlane
32 i 38 arów w Karpnikach z widokiem na
góry. Jeldom lic. 3059 - 666 830 830
341188. 52 m2 Kiepury - mieszkanie
2 pokojowe, łazienka, oddzielnie WC,
przedpokój, 2 szafy komandor, podłogi
deski sosnowe, bardzo zadbane, jasne,
wychodzące na południową stronę,
lic10721 - 513 060 568

342377. 54 m2 Kiepury - mieszkanie
2 pokojowe, łazienka razem z WC,
widna kuchnia, duży balkon, bardzo
atrakcyjna lokalizacja „KODEX” - lic.
10721 - 513 060 568
342529. 59 m2 135 tys zł. - 3 pokojowe
mieszkanie do remontu w kamienicy w
ścisłym centrum Jeleniej Góry, klatka
schodowa po remoncie, czynsz 154
zł. Nieruchomości Otti lic. 13225 603 491 335
343840. 59 m2, cena 135000 zł 3-pokojowe mieszkanie, wymagające
remontu, na obrzeżach centrum Jeleniej Góry, nowe okna, czysta klatka
schodowa, możliwość dokupienia
ogródka i garażu. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 605 079 790
342542. 73 m2 w kamienicy - 3
pokojowe, idealna lokalizacja, part e r, w s p ó l n y o g r ó d e k , m i e s z k a n i e
po remoncie, możliwość zrobienia
kominka. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
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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!

343044. 82 m2 Zabobrze 3 - mieszkanie
3 pokojowe, kuchnia z jadalnią, widok z
balkonu na góry. Cena 230 tys. Lic. 7453
- 601 869 663
343062. 85 m2 Cieplice obok parku - 3
pokojowe na I piętrze, po generalnym
remoncie. Wysoki standard, słoneczne.
270tys. Lic7453 - 601 869 663
343024. Dom - w zabudowie bliźniaczej,
stan dewloperski, wykonany z bardzo
dobrych materiałów, z bardzo ładną
lokalizacją. N. Żebrowscy lic. 8032 - 505
074 854
343075. Dom Mysłakowice - stan deweloperski, do wykończenia w środku. 180 m2,
działka 1000 m2. Garaż w budynku. Lic.
7453 - 601 869 663
343593. Dom na Czarnym - o powierzchni
użytkowej 160 m2 na działce 522 m2.
Wymaga niewielkiego wkładu finansowego. Atrakcyjna lokalizacja. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU
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342533. 82 m2 230 tys. zł. - obecnie 3
pokojowe z kuchnio-jadalnią , dawniej 4
pokojowe mieszkanie w bloku na Zabobrzu III z dużym balkonem z widokiem na
góry. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335

343070. Dom Szklarska Poręba - 240 m2,
6 pokoi, po remoncie. Taras z widokiem na
góry. Garaż, zagospodarowana działka.
Lic. 7453 - 601 869 663
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343132. Kawalerka 69 000 zł - 18 m2,
Zabobrze, do zamieszkania – ładna
łazienka, nowe okna PCV i drzwi wejściowe Artur Wowk; ABN Nieruchomości
Stępień; os. odp. D. Banaszak nr lic.10171
- 508 240 830
341190. Kiepury - 54 m2 - mieszkanie 2
pokojowe, łazienka razem z WC, widna
kuchnia, duży balkon, bardzo atrakcyjna
lokalizacja, lic. 10721 - 513 060 568
343113. Lokal użytkowy - do adaptacji na
cele mieszkalne 45 m2. Cena 45000 zł
.N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552
343823. M3 na Kiepury - przestronne,
słoneczne 6 6m2 na 2 piętrze. Wysoki
standard, świetna lokalizacja. Polecam.
lic. 5524 - 503 111 466
343153. M3 w Cieplicach - 3 pokojowe
w Cieplicach na 2 piętrze., Efektowne,
komfortowe 74 m2, nie wymaga nakładów
ﬁnansowych. lic. 5524 - 503 111 466
342395. M3 w Cieplicach - Rozkładowe
mieszkanie, trzy pokoje, 54 m2, nowe
okna, balkon z widokiem na Karkonosze. Cena 195 000 zł. (lic. 4917) - 604
906 257
344269. Mieszkanie 50 m2 - pomiędzy
Jelenią, a Cieplicami, dwupokojowe w
budynku czterorodzinnym. ciepłe, do
zamieszkania. Więcej inf. Agnieszka
Piwoda Os. odp. zaw. R.Żukowski nr lic.
7867 - 662 009 200

342426. Dom w Podgórzynie - 110 m2,
do zamieszkania, 5 pokoi. 280 tys. Lic.
7453 - 601 869 663

343844. Mieszkanie w centrum - pięknie
wyremontowane i z „duszą”, 3 pokojowe
mieszkanie w centrum,108 m2, na I piętrze. Rewelacyjna lokalizacja. Jeldom lic.
3059 - 666 830 830

343071. Dom w Sobieszowie - 300 m2, do
nie wielkiego remontu. 2 piętrowy, taras i
balkon, kominek. Możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej. 395 tys. Lic.
7453 - 601 869 663

341194. Nieruchomości dla Ciebie - mieszkania, lokale usługowe, działki budowlane,
domy, pensjonaty. Bardzo atrakcyjne
ceny, świetne lokalizacje.lic10721 - 513
060 568

342330. Dwupokojowe 105 tys. - mieszkanie 2 pokojowe w Jeleniej Górze o pow.
37 m2, idealnie nadające się pod kątem
inwestycyjnym lub na start, niskie koszty
utrzymania. Lic. 7867 os. odp. zaw: R.
Żukowski, więcej info: Tomasz Zarychta
- 508 240 828
343572. Działka budowlana - w Janowicach Wielkich o powierzchni 900 m2. Do
nieruchomości doprowadzony jest prąd
oraz woda. Cena to jedyne 35000 zł. NŻ
Lic. 8032. - 505 982 443
342459. Działka Oś. Czarne - 1507 m2,
dostęp do mediów, płaska, nasłoneczniona. 130 tys. Lic. 7453 - 601 869 663
343064. Działka Ścięgny - 3200 m2, widok
na góry, dostęp do mediów. 110tys. Lic.
7453 - 601 869 663
343109. Działka w Dziwiszowie - 2900 m2,
centrum, media, słoneczna. Zapraszam na
prezentację. Lic. 8761 - 660 359 500
343839. Działka w Komarnie, cena 77000
zł - 1510 m2, z pięknymi widokami. Jeldom
lic. 3059 - 666 830 830
344355. Działka w Przesiece - 1800 m2,
piękny widok, dostęp do mediów. Cena
115000 zł. Lic7453 - 601 869 663
343069. Działki Sosnówka - różne lokalizacje, widok na zalew i góry. Ceny od 40
zł/m2. Lic. 7453 - 601 869 663
342930. Kawalerka - po kapitalnym,
gruntownym remoncie. Położona przy Karłowicza, 1 piętro, czynsz 130 zł. Polecam
Marek Stępień lic. 12181 - 508 240 821

342388. Nowe dwupoziomowe-centrum
- 3 pokoje, III piętro, 74 m2, stan deweloperski, Instalacje: CO z grzejnikami,
elektryczna, wodn.-kanal. Cena: 220000
zł. (lic. 4917) - 604 906 257
342561. Połowa domu - 88 m2 stanowiących cały parter 2 rodzinnego domu
w Sobieszowie plus 41 m2 pomieszczeń
w przyziemiu z możliwością adaptacji na
mieszkanie lub biura, działka 350 m2. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
343836. Pół domu - cały parter dwurodzinnego domu, 88 m2 plus 41 m2 przyziemia,
do zagospodarowania na mieszkanie lub
biuro, działka ok. 350 m2. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
342397. Przestronne XX-lecia - Gustownie
wykończone. Duży salon, balkon. M3, 66
m2. Parter. Cena 235 000 zł (lic. 4917) 604 906 257
343140. Słoneczna działka - Piękna, słoneczna działka poniżej Karpacza Super
widok – super cena, zobacz i zachwyć się
Artur Wowk; ABN Nieruchomości Stępień;
os. odp. D. Banaszak nr lic. 10171 - 508
240 830
342513. Stylowe w kamienicy - Mała
Poczta 123 m2, na I piętrze, stylowe klasyczne mieszkanie z ozdobnym kaﬂowym
piecem, stiukami, drewnianymi podłogami,
stylową kuchnią, przestronne po remoncie. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 605
079 790
343068. Ścięgny - warunki zabudowy - 515
m2, na granicy z Karpaczem, warunki
zabudowy na domek. Media przy działce.
90 tys. Lic. 7453 - 601 869 663
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1. Rozmiar ogłoszenia nie
160 znaków
o się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazał do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
j 13/2
przy ul. M. C. Skłodowskie

26

4 maja 2010 r.

342951. Trzypokojowe mieszkanie - na
Osiedlu Robotniczym 57 m2, po gruntownym remoncie. Cena 180.000 zł do
negocjacji. NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
343058. W centrum willa - z ogrodem.
Cena tylko 420.000 zł. N. Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
343051. W Cieplicach komfortowe trzypokojowe mieszkanie z garażem.
Cena tylko 250.000 zł do negocjacji N.
Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
343066. W Cieplicach komfortowy - dom z
dużą działką w bardzo dogodnej lokalizacji N. Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
343017. W Jeżowie Sudeckim - budynek
typu stodoła z działką do adaptacji na
cele mieszkalne. Cena tylko 68. 000 zł. N.
Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
343738. W Miłkowie - dom - bardzo ładny
z bardzo ładną lokalizacją, ogrodem 2100
m2, CENA tylko 430.000 zł N. Żebrowscy
lic. 8032 - 505 074 854
342267. W Mysłakowicach - bardzo ładne
mieszkanie trzypokojowe, po kapitalnym
remoncie z doskonałą lokalizacja w domu
czterorodzinnym. Dobra cena - Lic. 8032
- 505 074 854
343054. We Wleniu - lokal użytkowy w
centrum na każdy rodzaj działalności pow.
87 m2 Cena 120.000 zł. N. Żebrowscy lic.
8032 - 505 074 854
344296. Wojcieszyce - działka z widokiem na całą panoramę Karkonoszy,
2200 m2, płaska, nasłoneczniona, wśród
zabudowań nowych domów. Pośrednikom
dziękuję - 501 181 875
342689. Zabobrze 47 m2 po remoncie
- Karłowicza, 2 pokojowe, duża jasna
kuchnia, meble kuchenne oraz szafy w
zabudowie w cenie mieszkania - Lic.
8761 - 660 359 500
115 tys. działka budowlana w Komarnie
1528 m2, lic. 5524 - 662 112 344
154 m2, koło „Żeroma” - duże, przestronne, 4 pokojowe mieszkanie na
ul. Bartka Zwycięzcy, na II piętrze, w
Kamienicy. Cena 390000 zł. Jeldom
lic.3059 - 666 830 830

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

DZIAŁKA 3000 m2 - wydane warunki
zabudowy. Cena 120000 zł - 723 143
566

62 m2 186 tys. zł. - 3 pokojowe mieszkanie na Kiepury, ładny rozkład, słoneczny
nowy balkon, czysta klatka schodowa.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 605
079 790

DZIAŁKA budowlana - cena 100000 zł 723 143 566

62 m2 tylko 150000 zł - L:5908 - 723
143 566
65 m2 za 137.000 zł - czteropokojowe
mieszkanie w Cieplicach na pierwszym
piętrze poniemieckiej kamienicy. NŻ Lic.
8032 - 505 982 443
70 m2 Kiepury - ładne mieszkanie
trzypokojowe na pierwszym piętrze, lic.
5524 - 662 112 344
72 m2, cena 128000 zł - 3 pokojowe
mieszkanie na trzecim piętrze kamienicy
w Jeleniej Górze, bardzo niski czynsz 68
zł, mieszkanie wymaga remontu, ale jest
za to w bardzo atrakcyjnej cenie 1770zł/
m2, lic3059 - 602 727 242
96 m2 - Kochanowskiego! - świetna lokalizacja, atrakcyjne mieszkanie - 96 m2 za
330 000 zł! Więcej inf.: Joanna Szwarga
Osoba odp. zaw. Dorota Banaszak nr lic.
10171 - 519 350 100
APARTAMENT w Wojcieszowie - luksusowy apartament w Wojcieszowie za
180.000 zł, 71 m2, 1 piętro N.CITY lic.
5524 - 503 111 466
ATRAKCYJNA działka - ładna widokowa
działka w Dziwiszowie na osiedlu Leśne
Zacisze 1200 m2, media: prąd, woda, gaz
lic. 5524 - 662 112 344
ATRAKCYJNE mieszkanie - 2 pokojowe,
o powierzchni 48,70 m2, na I-piętrze,
nowego budynku, blisko centrum, willowa
dzielnica, duży balkon, czynsz 390 PLN/
m-c, cena do negocjacji. N. Szymkiewicz
licencja zaw. 2400 - 669 620 071
ATRAKCYJNE trzypokojowe - Kiepury,
lic. 5524 - 662 112 344
BUDYNEK 800 m2 - z działką ok. 1500
m2, do generalnego remontu, z możliwością zrobienia 15 mieszkań. Nieruchomości Siofer - 669 714 707

2 działki w Milłkowie - nad rzeką przy drodze do Karpacza, naprzeciwko Karczmy
Skalnej, łącznie 6000 m2 po 35 zł.
Sprzedam lub zamienię na mieszkanie dzialka2010@hotmail.com

BUDYNEK o powierzchni 330 m2 sprzedam lub wynajmę. 2 kondygnacje
do adaptacji, z placem 1200 m2, media,
przy głównej drodze na Wrocław, cena do
uzgodnienia - 601 924 778

2 pokoje - bezpośrednio, 60 m2, centrum,
jasne, po remoncie, 195000 zł do negocjacji - 698 661 994

CIEPLICE 2 pokojowe - z antresolą nowe
blisko Placu Piastowskiego 40m/2 lic.
zaw. 3454 - 693 539 967

2 pokoje Kiepury - 37 m2 z dużym balkonem, I piętro 130 tys. lic. nr 9482 - 606
405 109

CZERWONY Dworek - działka o wielkości 3406 m2 - warunki zabudowy na
budowę domu jednorodzinnego, piękny
widok na Karkonosze cena 45 zł. za 1
m2 - dzialka2010@hotmail.com

2 pokoje tylko 135 tys. - Zabobrze II, okna
PCV, płytki, widok na góry. Dostępne od
zaraz. Lic. 8761 - 660 359 500
2 pokoje, 71 m2 - w tym 4 m2 komórka
bez pośredników. Nowe, ładne wraz z
wyposażeniem; ul. Kadetów za 280000
zł - 510 011 324
2 pokoje, kuchnia - przedpokój, łazienka o
powierzchni 48 m2 - 691 141 314
2 pokojowe mieszkanie - na Kiepury.
Cena 130000 zł do negocjacji - pilnie. Nr
lic. 10750 - 691 210 677
2 pokojowe po remoncie - okna PCV,
nowa armatura sanitarna, płytki, panela,
drzwi, meble kuchenne + szafy w zabudowie w cenie mieszkania. Polecam. Lic.
8761 - 660 359 500
2 pokojowe z ogrodem - mieszkanie na
parterze, 46 m2, 2 pokojowe, kuchnia,
łazienka, własne C.O, nowe okna, mieszkanie do niewielkiego remontu, zadbany
budynek, nowy dach, domofon, elewacja
wewnętrzna. Lic.11965 - 509 949 961
2 pokojowe Zabobrze - 135 tys. - fajne
mieszkanko na Zabobrzu II z fantastycznym widokiem na miasto, 2 pokojowe,
balkon, panele, kafle, okna PCV, do
wprowadzenia od zaraz. lic. 3059 - 602
727 242
3 pokoje - na Zabobrzu. L5908 - 723
143 566
3 pokojowe - ładne, słoneczne, rozkładowe, 1 piętro, nie wymaga wkładu
finansowego, w Cieplicach, blisko
parku, cena 270000 zł do negocjacji 668 321 943
4 pokoje na Zabobrzu II - 70 m2.
Zadbane z widokiem na góry. Winda, po
termomodernizacji. Szafy typu Komandor - 504 230 162
4 pokoje, cena 220000 zł - na Zabobrzu
III, super mieszkanko na 5 piętrze w 6
piętrowym z windą, kafle, okna PCV, 2
balkony, cena do negocjacji. lic3059 602 727 242
52 m2 centrum - mieszkanie dwupokojowe na drugim piętrze, lic. 5524 - 662
112 344
52 m2 centrum - zadbane mieszkanie
dwupokojowe tylko 140 tys., lic. 5524
- 662 112 344
55 m2 na Zabobrzu - 2 pokoje, ładne do
zamieszkania. Nl5908 - 695 034 321
57 m koło Małej Poczty - śliczne 2 pokojowe mieszkanie z ogródkiem. Cena 199
tys. do negocjacji. - 666 830 830
57 m2 - bardzo ładne - mieszkanie w
6 rodzinnej kamienicy w J. Górze z
dużym ogrodem, 2 pokoje, nowoczesny aneks kuchenny, wszystko nowe,
bezczynszowe, 2 piwnice. 199 tys. lic.
3059 - 602 727 242
57 m2 po remoncie - mieszkanie dwupokojowe po kapitalnym remoncie w
centrum Jeleniej Góry, lic. 5524 - 662
112 344

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

DOM po kapitalnym - remoncie 23 km od
Jeleniej Góry 249000 zł, lic. zaw.3454 693 539 967

DZIAŁKA budowlana - w Dziwiszowie o
powierzchni 1372 m2, woda oraz prąd
na działce. Dostęp bezpośrednio z drogi
asfaltowej, cena 58000 zł. Polecam. NŻ
Lic. 8032 - 505 982 443
DZIAŁKA budowlana - w pobliżu „Western
City” 515 m2, warunki zabudowy, widok na
Śnieżkę, cena 85000 zł - dzialka2010@
hotmail.com
DZIAŁKA budowlana 1400 m2 - Górzyniec, przy Szklarskiej Porębie, widok na
Karkonosze - 605 030 050
DZIAŁKA Jagniątków - 3 tys. metrów świetny punkt, media - 506 190 702

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

DZIAŁKA tylko 100 tys. - 1200 m2 na osiedlu leśne Zacisze 1200 m2, media: prąd,
woda, gaz lic. 5524 - 662 112 344

MIESZKANIE 3 pokojowe - eleganckie 62
m2, rozkładowe, z balkonem, w bloku IVpiętrowym, standard wysoki, na Zabobrzu
III, klatka schodowa zadbana, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. zaw. 2400 - 669 620 071

DZIAŁKA w Dziwiszowie - duża, atrakcyjna, dobry dojazd, media - 607 703
421
DZIAŁKA w Dziwiszowie - działka 1200
m2, piękne widoki, osiedle domów jednorodzinnych, media: prąd, woda, gaz, lic.
5524 - 662 112 344
DZIAŁKA w Dziwiszowie - na osiedlu
Leśne Zacisze, media: prąd, woda, gaz,
powierzchnia 1200 m2, piękne widoki,
atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662 112 344
DZIAŁKA w Dziwiszowie - w samym centrum, 2900 m2. Lic. 8761 - 660 359 500
DZIAŁKA w Siedlęcinie - niedaleko
głównej drogi JG - Zgorzelec, cena 35 zł/
m2, ładne położenie, osoba odp. zaw. D.
Banaszak, lic.10171, więcej info. Andrzej
Pabich - 508 240 827
DZIAŁKA w Wojcieszycach - tanio. Mała
i duża, super lokalizacja. Pośrednikom
dziękujemy - 608 810 644
GARAŻ w centrum Jeleniej Góry - murowany, posiada instalację elektryczną - 607
730 188
JELENIA Góra - 2 pokojowe na parterze
z balkonem - 80 m2 w cenie 170 tys. do
negocjacji - lic. 4566 - 601 540 292
KAWALERKA - 29 m2 - właściciel, pierwsze piętro - 514 000 838

KAWALERKA 26 m2 - na parterze oraz 35
m2 na II piętrze do remontu. Cena 94000
zł, Nieruchomości Siofer - 669 714 707

DOM w Mysłakowicach - dom jednorodzinny, 220 m2 na działce 1200 m2
cena 450 tys. zł. - licencja 5124 - 601
551 213
DOM w Podgórzynie - parterowy z poddaszem użytkowym na działce 1300 m2,
cena 190 tys. do negocjacji - Lic. 4566
- 695 991 331
DOM w Szklarskiej - do małego wykończenia, cena 350 tys.zł, ładne położenie,
blisko centrum, osoba odp. zaw. D.
Banaszak, lic.10171, więcej info. Andrzej
Pabich - 508 240 827
DOM Wojcieszyce - po kapitalnym remoncie - 378 tys. lic. 9482 - 606 405 109
DOM wolnostojący - jednorodzinny 200
m2, z działką - 502 362 187
DOM, działka 260000 zł! - 192,5 m2,
powierzchnia użytkowa 93 m2 + działka
6800 m2 za jedyne 260000 zł. Urocza
miejscowość Klecza - okolice Wlenia.
Więcej inf.: Joanna Szwarga Osoba odp.
zaw. Dorota Banaszak nr lic. 10171 - 519
350 100
DWA pokoje Zabobrze I - tylko 120 tys.
lic. 5524 - 662 112 344
DWUPOKOJOWE - Zabobrze - bardzo
ładne, po remoncie, 47 m2. Duża kuchnia.
Meble w zabudowie. Atrakcyjna cena. II
piętro. Lic. 8761 - 660 359 500
DWUPOKOJOWE 110 tys. zł. - mieszkanie na Zabobrzu I, II piętro - 38 m2 licencja
5124 - 601 551 213
DWUPOKOJOWE Zabobrze - 38 m2 tylko
115000 zł, lic. 5524 - 662 112 344
DWUPOKOJOWE na Zabobrzu 1 - o
powierzchni 37 m2 za jedyne 124000 zł.
Trzecie piętro, do niewielkiego remontu.
NŻ Lic. 8032 - 505 982 443
DZIAŁKA - 40 tys. - ok. 20 min drogi od
Jeleniej Góry. 1500 m2. Słoneczna. Lic.
8761 - 660 359 500
DZIAŁKA - 900 m2 z pozwoleniem na
budowę domu jednorodzinnego w Staniszowie k/Jeleniej Góry. Media Prąd i
woda. Lic. 4566 - 601 540 292

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 zaw. 2400 - 669 620 071

DZIAŁKA rekreacyjna - ze stawem, z
murowaną altanką. Cena 4500 zł, do
negocjacji - 502 538 710

DOM w Dziwiszowie - 200 m, 7 pokoi,
8 a działka, 430000 zł. NKról, lic. 8151
- 600 258 703

DOM w Jeżowie Sudeckim - w zabudowie bliźniaczej, łączony garażami, tylko
450000 zł., lic. 5524 - 662 112 344

MIESZKANIE 2 pokojowe - 52.50 m2 Zabobrze - 508 117 954

DZIAŁKA Jeżów Sudecki - 2500 m2 od
strony Zabobrza, lic. 5524 - 662 112 344

DOM w Bolkowie - mieszkalno usługowy,
atrakcyjna lokalizacja, blisko park. lic.
9482 - 606 405 109

DOM w Jeżowie Sudeckim - w zabudowie bliźniaczej łączony garażami, 146
m2, działka ok. 800 m2 lic. 5524 - 662
112 344

MIESZKANIE - po remoncie, funkcjonalne, 3 pokojowe, o powierzchni, 82,13
m2, w bloku IV-piętrowym, ścisłe centrum,
czynsz umiarkowany, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071

MIESZKANIE 2 pokojowe - przytulne na
II-piętrze o powierzchni 52,50 m2, przestronne, zadbane, budynek wielorodzinny,
blisko centrum, okolica spokojna, atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz
- lic. zaw. 2400 - 669 620 071

DZIAŁKA Jeżów Sudecki - 1297 m2,
budowlana, południowa strona 117 tys.
zł. licencja 5124 - 601 551 213

KAWALERKA - na parterze, blisko centrum Jeleniej Góry, o powierzchni 25 m2,
w ocieplonym bloku, klatka schodowa
zadbana, spokojna okolica, w pobliżu park,
atrakcyjna cena. N. Szymkiewicz lic. zaw.
2400 - 669 620 071

DOM po remoncie - sprzedam lub zamienię. Lic.1749 - 504 013 414

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.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400
- 669 620 071

MIESZKANIE 46 m2 - okolice AE, słoneczne, bezczynszowe, z ogrodem i
piwnicą, po remoncie. Cena 195000 zł
- 501 411 299
MIESZKANIE 65 m2 - 4 pokoje z ogródkiem, w Cieplicach, za 140000 zł. Nieruchomości Siofer - 669 714 707
MIESZKANIE 67 m2 - blisko liceum S.
Żeromskiego. Lic. 8151 - 600 258 703
MIESZKANIE 70 m2, dwupoziomowe - w
szeregowcu, z miejscem parkingowym
i ogródkiem, na Zabobrzu III - 691 037
800
MIESZKANIE bezczynszowe - 42 m2, własna kotłownia. Gryfów Śl. - 691 898 102
MIESZKANIE do remontu - w Kowarach,
40 m2. Możliwość adaptacji strychu - 503
391 058
MIESZKANIE na Zabobrzu - 48 m2, 2
pokoje - 693 261 761
MIESZKANIE na Zabobrzu I - dwa pokoje,
IV piętro, ładne, słoneczne, blok ocieplony, okna PCV, do drobnego remontu,
bez pośredników. Cena 128000 zł - 664
477 800
MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry bez pośredników, 120 m2, nadaje się na
lokale usługowe, dobre rozmieszczenie
pomieszczeń - 607 730 188
MIESZKANIE w Cieplicach - 4-pokojowe,
o powierzchni 75,24 m2, na II-piętrze,
budynku 3 rodzinnego, do remontu,
ogród przy posesji, bezczynszowe, dobra
lokalizacja, cena do uzgodnienia. Lic.
2400 - 669 620 071

KIEPURY 2 pokojowe - 54 m2 - IV piętro
180000 zł. lic. zaw. 3454 - 693 539 967

MIESZKANIE w Pasieczniku - 51 m2
i pomieszczenie gospodarcze (garaż),
od zaraz, cena do uzgodnienia - 660
449 652

KIEPURY 63 m2 - mieszkanie na drugim
piętrze, trzy pokoje, okolice Zusu, lic.
5524 - 662 112 344

MIESZKANIE w Szklarskiej Porębie - 51
m2 1 piętro, centrum, cena 270 tys. - bez
pośredników - 694 239 163

KIEPURY, 3 pokojowe - bardzo atrakcyjne, w dobrym stanie technicznym,
słoneczne mieszkanie, 61 m2, lic. 5524
- 662 112 344

MIESZKANIE w TBS - odstąpię - 662
209 428

KIOSK z papierosami - na ryneczku
na Zabobrzu, dobra lokalizacja - 512
441 518
KOMFORTOWA kawalerka - Zabobrze
I - 28 m2, 128000 zł. lic. zaw. 3454 - 693
539 967
LOKAL 100 m2 - na pierwszym piętrze
kamienicy przy ul. Armii Krajowej, 3 duże
pokoje, łazienka, przedpokój, aneks
kuchenny. lic. 3059 - 602 727 242
LOKAL biurowy - pierwsze piętro,
powierzchnia 66 m2, cena 180000 zł.
w biurowcu. Dorota, nr lic. 10171 - 508
240 826
ŁADNA kawalerka - na I pietrze, na
Zabobrzu I - panele, gładzie, kuchnia w
zabudowie, nowe okna. Cena 105000 zł,
Nieruchomości Siofer - 669 714 707
M2 Mysłakowice - 53 m2, duży balkon,
ogródek działkowy, zadbana okolica. Cena
160 000 zł (lic. 4917) - 604 906 257
M3 85 m2 okolice M. Poczty - duże rozkładowe mieszkanie blisko centrum, balkon,
3 pokoje. Zielona dzielnica JG. Cena: 230
000 zł. (lic. 4917) - 604 906 257
M3 w centrum - 70 m2 w kamienicy w
doskonałym stanie, pięknie oświetlone i
wykończone wnętrza 3 pokoi przekonają
do zakupu każdego zainteresowanego. lic.
5524 - 503 111 466
M3 w Cieplicach - 3 pokojowe na 2 piętrze., Efektowne, komfortowe 74 m2, nie
wymaga nakładów ﬁnansowych. lic. 5524
- 503 111 466

MIESZKANIE, dwa pokoje - kuchnia,
łazienka, parking, okolice miasta - 692
347 761
NAJTAŃSZA kawalerka - Zabobrze, 18
m2, nowe okna PCV i drzwi wejściowe,
elegancka łazienka, mieszkanie nie
wymaga remontu. Artur Wowk; ABN Nieruchomości Stępień; os. odp. D. Banaszak
nr lic. 10171 - 508 240 830
NOWY dom - Jeżów Sudecki - 250 m2,
pow. działki 650 m2, ładne widoki na
Karkonosze Ewelina Jarząbek os.odp. D.
Banaszak, nr lic.10171 - 514 600 108
NOWY dom 138 m2 - wolnostojacy do
wykończenia w środku, w Mysłakowicach.
4 pokoje, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż
- 509 326 914
NOWY dom Piechowice - z zagospodarowaną działką. Dorota, nr lic. 10171 - 508
240 826
NOWY dom w Jeżowie - z ładnymi widokami, 6 pokoi, cena 450 tys zł Ewelina
Jarząbek - nr lic.10171, os. odp. D. Banaszak - 514 600 108
PAWILON handlowy - na targowisku
Zabobrze - 698 173 067
PIĘKNA działka budowlana - w Wojcieszycach mała i duża. Pośrednikom
dziękujemy - 608 810 644
PÓL domu w Jeleniej Górze - 55 m2, okolice liceum „Żerom” - 509 358 867
PÓŁ domu o powierzchni 80 m2 - działka
360 m2, cena 180000 zł do negocjacji,
lic.1749 - 502 478 280

MICHAŁOWICE - nowy dom, cena 375000
zł. Dorota, nr lic. 10171 - 508 240 826

SZKLARSKA Poręba - mieszkanie 108
m2 do remontu. Bardzo dobra lokalizacja.
220 000 zł. Os odp. zawodowo: Banaszak
Dorota nr lic 10171. Więcej informacji:
Zienkiewicz Marta - 514 600 110

MIESZKANIE - bardzo ładne 2 pokojowe o
powierzchni 48 m2, na wysokim parterze,
na Zabobrzu III, dobry standard, czynsz
267 PLN/m-c, cena do negocjacji. N.
Szymkiewicz licencja zawodowa 2400 669 620 071

TANIA kawalerka - duża, funkcjonalna,
o pow. 29 m2, na Zabobrzu III, balkon
od południa, po remoncie, nowe okna,
na podłogach panele i kafle, cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz
licencja 2400 - 669 620 071

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

TANIE mieszkanie - 3 pokojowe o
powierzchni 69,20 m2, na wysokim parterze, Zabobrze, budynek IV-piętrowy,
rozkładowe, bardzo dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. zaw. 2400 - 669 620 071

BEZ pośredników mieszkanie na Placu
Ratuszowym, 3 pokojowe, umeblowane, II piętro, 1200 zł. (w tym czynsz)
+ media + kacuja - 75 75 263 36

3 pokojowe - umeblowane mieszkanie na
Zabobrzu III. Komfortowe, duży balkon.
Cena 1200 zł. + media. Od sierpnia 2010
- 506 056 277

MINI bar w Szklarskiej Porębie - 602
137 602

UROCZE mieszkanie - w Miłkowie, na I
piętrze, 3 pokoje, garaż, ogródek, osoba
odp. zaw. D.Banaszak, lic.10171, więcej
info. Andrzej Pabich - 508 240 827

MIESZKANIE - tanio 750 zł. 2 pokojowe
z kuchnią z centralnym ogrzewaniem na
XX-lecia - 075 75 223 37

3 pokojowe Kiepury - bardzo atrakcyjne
mieszkanie do wynajęcia przy ul. Kiepury,
nowe budownictwo, bardzo ładne i ładnie
urządzone. 1250 zł./mc + liczniki Marek
Stępień lic. 12181 - 508 240 821

3 pokojowe, dwupoziomowe, balkon,
parking, centrum - łazienka, ubikacja,
kuchnia - wyposażenie - 1200 zł. Kaucja
+ media na dłużej - 600 582 492

3 pokojowe Zabobrze - mieszkanie umeblowane z balkonem. 900 zł./mc + liczniki.
Polecam!! Marek Stępień lic. 12181 - 508
240 821

KOMFORTOWE mieszkanie - 2 pokojowe,
41 m2, w pełni wyposażone, nowe meble i
AGD, 900 zł + liczniki, okolice Castoramy
- 793 510 519

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

KOMFORTOWE mieszkanie w centrum
- 3 pokoje, I piętro. W pełni umeblowane
i wyposażone w sprzęt AGD i TV i Internetem. 1300 zł plus opłaty z możliwością
negocjacji - 781 162 511

WOJCIESZYCE - działka - pod zabudowę
z widokiem na panoramę Karkonoszy,
dobrze nasłoneczniona, w sąsiedztwie
nowych zabudowań. Pośrednikom dziękuję - 501 181 875
WOJCIESZYCE, nowy dom - działka 1340
m2. Piękny widok. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503 021 047
ZABOBRZE - przytulne 3 pokojowe - bardzo przytulne mieszkano na Zabobrzu II, 3
piętro, nowe ona, bardzo ładna łazienka,
fajnie zaaranżowane, serdecznie polecam
- lic. 059 - 602 727 242
ZACHEŁMIE - bardzo ładny dom 590000
zł., lic. zaw. 3454 - 693 539 967

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
POKOJE, bursa, akademik z Internetem
dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów, osoby indywidualne
w Jeleniej Górze – blisko UE – 606
360 443
POKÓJ dla pary lub jednej osoby używalność kuchni i łazienki - 75 64
27 017
MIESZKANIE do remontu oraz pomieszczenie magazynowo - gospodarcze
Jelenia Góra Cieplice - 506 487 498
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
MIESZKANIE 50 m2 - Zabobrze - 605
533 862

MIESZKANIE umeblowane na Zabobrzu - 3 pokoje, 700 zł + opłaty - 782
291 925
MIESZKANIE dwupokojowe w Cieplicach w spokojnej okolicy, możliwość
korzystania miejsca parkingowego. 800
zł. + liczniki + kaucja - 502 351 405
MIESZKANIA 30m2 - Park Sudecki ul.
Sudecka. Umeblowane 1000 zł. + płaty
licznikowe - 501 309 184
100 m2 centrum - mieszkanie lub lokal
świetnie nadający się pod działalność
typu biuro, kancelaria, gabinet lekarski - 3
pokoje, I piętro. Możliwość kupienia. 3000
zł. + VAT - 666 830 830
2 pokoje - cena 800 zł, bez kaucji, lic.1749
- 504 013 414
2 pokojowe 31 m2 - w nowym wielorodzinnym budynku, komfortowe, umeblowane,
parking podziemny, piwnica, balkon, blisko
centrum 900 + opłaty - 609 655 699
2 pokojowe 39 m2 4 p - 850 zł. C.O bardzo dobra lokalizacja, od zaraz. Nie
zwlekaj - jeszcze dziś umów się na prezentacje. Gorąco polecam! os. odp. zaw.:
D. Stepień, lic. 5627 - Jan Palczewski
- 514 600 109
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu.
Możliwość wynajmu, od zaraz - 607
667 207
2 pokojowe mieszkanie - w Cieplicach,
umeblowane - 507 172 462
2 pokojowe mieszkanie - w Cieplicach.
Kuchnia, łazienka, balkon, umeblowane,
wyposażone w sprzęt AGD. I piętro - 509
928 342

ATRAKCYJNE Cieplice - 2 poziomowe
mieszkanie do wynajęcia w Cieplicach.
Kompletnie umeblowane. 1200 zł./mc +
liczniki Marek Stępień lic. 12181 - 508
240 821
ATRAKCYJNIE położony lokal - usługowy,
89 m2, przy marketach Kauﬂand, 3700
netto - 502 538 710
ATRAKCYJNY lokal użytkowy - z parkingiem, w centrum Jeleniej Góry - tanio
- 603 347 415
DOM dla ﬁrm - blisko centrum w zabudowie szeregowej w pełni umeblowany i
wyposażony. Cena 3000 zł. N.Ż Lic. 8032
- 509 156 552
DWA pokoje - blisko Kolegium - 669
991 237
DWUPOKOJOWE mieszkanie - blisko
centrum Jeleniej Góry - 505 213 310
ELITARNY dom - piękny ogród, świetna
lokalizacja 250 m2 luksusu specjalnie dla
Ciebie Artur Wowk; ABN Nieruchomości
Stępień; os. odp. D. Banaszak nr lic.
10171 - 508 240 830
GARAŻ - murowany na Zabobrzu - 608
837 646
GARAŻ w centrum miasta - instalacja
elektryczna - 607 730 188
KAWALERKA - na Zabobrzu - 723 143
566
KAWALERKA blisko centrum - ładna,
duża, słoneczna - 721 732 130
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KAWALERKA w centrum - atrakcyjna,
ciepła, częściowo umeblowana, posesja
zamykana na pilota, parking i teren zielony. Cena 750 zł i liczniki: tylko woda,
prąd - 664 927 949
KAWALERKA w centrum - mieszkanie po
remoncie, bardzo zadbane, słoneczne, w
pełni wyposażone, od zaraz. Atrakcyjna
cena. lic. 5524 - 503 111 466

LOKAL biurowy w centrum - przy ul.
Konopnickiej, 70 m2, I piętro, 2450 zł
netto + prąd. ABN Stępień, lic. nr 5627
- 508 240 823
LOKAL biurowy w centrum - przy ul.
Konopnickiej, I piętro, 49 m2, cena 700 zł
netto + liczniki. ABN Stępień, lic. nr 5627
- 508 240 823
LOKAL biurowy, 21 m2 - w centrum, I piętro, cena 700 zł netto + prąd. ABN Stępień,
lic. nr 5627 - 508 240 823

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

LOKAL mieszkalny, 40 m2 - na biuro,
parter, ul. Wojska Polskiego. Nowe okna i
drzwi, cena 700 zł + VAT - 603 642 329
LOKAL na działalność w Karpaczu - fryzjersko-kosmetyczną, wyremontowany
zgodnie z wymogami sanepidu, umeblowany, w Karpaczu - 509 785 595

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

LOKAL usługowy 58 m2 - blisko centrum
na biuro lub inne usługi. Tylko 1500 zł +
liczniki Więcej inf. Agnieszka Piwoda Os.
odp. zaw. R. Żukowski nr lic. 7867 - 662
009 200
LOKAL z witryną i dużym parkingiem, na
parterze, w centrum. 62 m2 i 120 m2. Cena
2500 zł i 3600 zł - 504 222 915
LUKSUSOWY lokal użytkowy - Luksusowy lokal użytkowo- handlowy w nowym
budynku, parter, powierzchnia 250 m2
do wynajęcia. Dorota, nr lic. 10171 - 508
240 826

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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M-3 w Karpaczu - umeblowane i wyposażone. Opłata 1400 zł + media. ABN
Stępień, lic. nr 5627 - 508 240 823

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka

Mieszkanie - po remoncie - 607 328
088
Mieszkanie 2 pokojowe - 1 piętro, nowe,
parking, teren zamknięty na ulicy Złotniczej, 1100 + liczniki - 796 412 284
Mieszkanie 2 pokojowe - 52,50 m
częściowo umeblowane. Zabobrze - 508
117 954
Mieszkanie 2 pokojowe - 60 m2, centrum miasta, umeblowane, wyposażone,
1100 zł + liczniki - 698 661 994
Mieszkanie 2 pokojowe - atrakcyjne,
umeblowane i wyposażone, 61 m2 w
centrum z tarasem. W cenie najmu są
media - 501 450 406
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane,
w centrum. Od lipca do września. 1000 zł
+ liczniki - 794 560 973
Mieszkanie 70 m2 - w Cieplicach, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba 509 208 879
Mieszkanie dwa pokoje - kuchnia,
łazienka, zielona okolica, cisza 900 bez
dopłat - Wojcieszyce - 605 209 637
Mieszkanie dwupokojowe - 33 metry,
umeblowane w centrum - 605 831 706

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

Mieszkanie na Zabobrzu III - ładne,
umeblowane. 70 m2, trzy pokoje, I piętro,
dwa balkony. 1400 + media. Od lipca 2010
- 692 290 264

LENA

Mieszkanie przy KK - bardzo ładne, 2
pokoje, III piętro. W pełni umeblowane,
wyposażone w sprzęt AGD. Idealne dla
2-4 osób. 1000 zł + opłaty. Mile widziani
studenci - 781 162 511

e-mail: lena@jelonka.com

Mieszkanie w Mysłakowicach - 48 m2.
Cena do uzgodnienia - 605 736 503

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

Mieszkanie w Pasieczniku - 51 m2 660 449 652
Nowa hala - 235 m2, w Jeleniej Górze,
super dojazd, parking, plac manewrowy,
ogrzewana Ewelina Jarząbek nr lic.10171,
os. odp. D. Banaszak - 514 600 108
Nowe mieszkanie - w centrum Jeleniej
Góry, dwa pokoje, przedpokój, kuchnia,
łazienka - ciepłe, słoneczne - 606 101
372
Obiekt pod restaurację - w tym ogrody
zimowe, taras, ogród na zewnątrz. Jelenia
Góra - 601 750 147
Powierzchnia 48 m2 - 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój łazienka w centrum
miasta Jeleniej Góry na ulicy Okrzei.
Mieszkanie po remoncie, cena: 1 000
PLN/m - 691 141 314
Plac - przy głównej drodze na Wrocław,
dawna Maciejowa, cena do uzgodnienia
- 601 924 778
Plac Ratuszowy - mieszkanie trzypokojowe umeblowane i wyposażone. Od
zaraz N.Ż Lic. 8032 - 509 156 552
Pokój dla studentki - w centrum Jeleniej
Góry - 662 466 066
Pokój dwuosobowy - cena od osoby
300 zł za miesiąc - 609 927 908
Pokój w centrum Jeleniej Góry - opłaty
300 zł + rachunki - 665 170 261
Pokój w mieszkaniu dwupokojowym przy Placu Ratuszowym - 509 156 658
Słoneczne mieszkanie - 60 m2 z
ogrodem. Cena 1000 zł. N.Ż Lic. 8032
- 509 156 552
W centrum lokal - użytkowy, najchętniej
na salon kosmetyczny o pow. 80 m2.
Cena czynszu najmu do uzgodnienia
N.Żebrowscy lic. 8032 - 505 074 854
W pełni wyposażone mieszkanie - od
zaraz, na os. Park Sudecki (10 min. spokojnej drogi do Karpacza), 38 m2, parter,
balkon, 980 zł + czynsz - 794 366 697

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
3 pokoje Zabobrze 2 - na trzecim piętrze,
nieumeblowane, ładne, do wprowadzenia
od zaraz, dobra lokalizacja, osoba odp.
zaw. D.Banaszak, lic.10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
Dom długoterminowo - lub z możliwością
wykupienia na własność. Cena 1000 zł +
rachunki - 512 137 495
Kawalerka do 500 zł - dla młodej pary
w Cieplicach lub w Jeleniej Górze - 727
904 321
Lokal biurowo-usługowy - parter 130
m2, cena wynajmu 4500 zł. brutto Dorota,
nr lic. 10171 - 508 240 826
Mieszkanie 2 pokoje - Zabobrze lub
okolice centrum do 1000 zł - 512 644
746

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Mieszkanie komunalne 77 m2, 3
pokojowe, C.O, etażowe w Oławie na
dwa mniejsze w okolicach Jeleniej
Góry - 516 195 465
Mieszkanie Ip. 36,7 m2, dwa pokoje
ul: Różyckiego na podobne w centrum Cieplic lub innej dzielnicy - 75
76 74 824
Mieszkanie własnościowe 39 m2 na Zabobrzu na dwa mniejsze - 691
556 212
Dom 370 tys. - w Piechowicach w
centrum - super oferta lic. nr 9482 - 606
405 109

Tel. 663 663 648

38 latek dla dojrzałych pań - zapewniam
i oczekuje dyskrecji. Kontakt tylko SMS 663 030 485
Atrakcyjna 20 latka - przyjmie prywatnie dyskrecja - 795 849 422
Atrakcyjne dziewczyny - zaproszą 794 247 627
Atrakcyjny po 40 - pozna miłą, dyskretną Panią z lokum - 509 910 698
Dojrzała Pani - dojedzie - 600 120
914
Ładna 24 - zaprosi miłych panów - 504
444 967
Ładne brunetki - zaproszą lub dojadą
24h - 883 480 531
Miłe sympatyczne dziewczyny - zaproszą
do siebie - 883 485 770
Młoda brunetka 20 - zaprosi lub dojedzie
24 h - 782 535 408
Młoda zgrabna Marta - zaprosi lub
dojedzie 20 lat - 516 462 062
Pan dla Pań - okolice Jeleniej Góry, dyskretnie - 793 283 071
Pani, 62 lata z Jeleniej Góry - szuka pana
z Jeleniej Góry lub okolic, tańczącego,
po 60-tce, do towarzystwa na zabawie
piknikowej za Jelenią Górą. Bilety opłacone - 507 436 881
Pomogę finansowo młodej - zadbanej
wysokiej dziewczynie - 783 429 857
Poznam dziewczynę z Jeleniej Góry kawaler, 33 lata, wyższe wykształcenie,
180 cm wzrostu - 794 417 789
Poznam Panią - do 40 lat - 698 135
017
Poznam samotnego Pana - bez nałogów
i zobowiązań - rencistę, emeryta z mieszkaniem, który jest lekkim inw. narządów
ruchu z okolic Jeleniej Góry. Jestem bez
nałogów i zobowiązań - 500 531 784
Przystojny, młody pozna - zasponsoruje szczupłą, atrakcyjną, sexowną uczennice szkoły średniej - 691 636 249
Zmysłowa blondynka - lubiąca dobrą
zabawę, szuka Pana, który zasponsoruje w zamian za miłe spotkania - 603
138 919

USŁUGI
BUDOWLANE

Płytki, szpachlowania, tynki tradycyjne i strukturalne, murowanie,
elewacja, ocieplenia, montaż drzwi i
okien, panele - 697 357 196
Malowanie mieszkań - czysto i
dokładnie - 697 898 665
Łazienki, kuchnie, mieszkania regipsy, zabudowy, malowanie, podłogi
i wiele innych - szybko i solidnie - 880
992 649
Wywrotki – 15 ton, transport ciężarowy Wróblewski - 608 649 813
Brukarstwo - podjazdy, chodniki,
place, parkingi, kostka betonowa, granit,
roboty ziemne - 792 668 584

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

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

Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215
Lena tel. 663 663 648

Budman - elewacje, docieplenia - 601
682 881
Budowa i remont domów - regipsy,
inne prace budowlane - solidnie - 601
550 454
Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy docieplenia dachowe, wstawiamy
okna, remontujemy stare dachy, stawiamy
więźby i nowe pokrycia dachowe: papa,
gonty, dachówka - 693 788 140
Dekarstwo - pokrycia - wszelkiego
rodzaju. Montaż okien dachowych, obróbek
blacharskich, rynien - 609 654 791
Fachowe usługi brukarskie - Fachowe
usługi brukarskie - 609 136 364
Gładzie bezpyłowe - profesjonalne gładzie gipsowe na mokro system KNAUF,
malowanie natryskowe, regipsy, panele
- 662 485 024
Hydraulik awarie i A-Z - awarie, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Szybko tanio i
solidnie. Pogotowie Awaryjne. Złota Rączka
- 500 505 002

Kafelkowanie, gładzie - ścianki działowe, regipsy, malowanie, panele, itp.,
łazienki kompleksowo, ogólnobudowlane
- 506 140 864
Koparka kołowa - 16-to tonowa - 601
789 268
Koparko - ładowarka - usługi kompleksowe prace ziemne - tanio i sprawnie - 785
535 629
Koparko - ładowarka - wszelkiego
rodzaju usługi. Tanio i solidnie - 502
245 444
Koparko - ładowarka - z wywrotką do
wynajęcia - tanio i solidnie - 793 240 653
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 54 5064
Malowania, drobne remonty - prace
ogrodowe - solidnie i niedrogo - 781
957 491

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

Malowanie, płytki, gładzie - panele,
hydraulika, regipsy - 609 356 902

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

Montaż oczyszczalni - szamb, przyłącza wodne i kanalizacyjne - tanio - 785
535 629

Minikoparka - Bobcat z operatorem 793 240 653
Minikoparka, małe wykopy - przyłącza wodne, kanalizacja, gaz. Sprawnie,
fachowo, odbiory - 608 134 616

Mury, tynki, docieplenia - wykończenia,
dom od podstaw, itp. - długoletnie doświadczenie - 663 078 255
Płytki, regipsy, tynki - tradycyjne. Usługi
ogólnobudowlane szybko i dokładnie - 518
854 126

Prace ogólnobudowlane - i tarasy z
drewna - ceny do negocjacji - 785 738
754

Docieplenia, elewacje, tynki strukturalne, własne rusztowanie, doświadczenie, referencje - 600 572 161
Dachy, nowe pokrycia, materiały od
producenta - 696 328 445

redakcja: (075) 75 444 00

Brukarstwo - wszelkie prace budowlane - 793 240 653

Kominki - obudowy, montaż, sprzedaż
- 602 528 380

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

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji

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

Roboty ziemne koparko - ładowarka
JCB 4x4 - 698 668 824

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

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

Porządkowanie posesji - wywóz gruzu
i nieczystości. Brukarstwo prace ziemne i
ogólnobudowlane. Tanio i solidnie - 793
240 653

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

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

Remonty - profesjonalnie - jesteśmy firmą
specjalizującą się w remontach mieszkań,
domów, biur i sklepów jak i w wykańczaniu
nowych budynków. Oferujemy profesjonalne, solidne i szybkie wykończenie w
konkurencyjnych cenach - 608 026 379
Remonty - szeroki zakres usług - 665
208 696
Remonty dachów, rynny - docieplenia
dachów, okna dachowe, wentylacje, pokrycia papą, gont, dachówka - 883 744 009
Remonty kompleksowo - profesjonalnie,
tanio i solidnie - 783 255 751

Prace ogólnobudowlane - dachy - 695
112 363

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

Podejmę pracę - murarz, tynkarz,
gładzie, zbrojenie - doświadczenie 887 095 801

Remonty mieszkań od A-Z - ogrodzenia, kostka brukowa, krawężniki - 510
951 388

Remonty, sprzątanie - budynków, mieszkań, kamienic - solidnie, niedrogo - 512
441 518
Roboty stolarskie, ciesielskie - dekarskie
- wykonanie pierwsza klasa - 608 594 111
Tradycyjne remonty - tynki, dachy,
wykończenia i inne prace budowlane. Tanio
i solidnie - 663 316 795

Napiszę prace - semestralne, licencjackie, magisterskie, opracowania
naukowe. Rzetelnie. Humanistka - 509
491 163
Studentka udzieli korepetycji - z
języka angielskiego uczniom szkól
podstawowych i gimnazjum. Tanio,
skutecznie - 507 046 282

Tynki - maszynowe - 782 494 242
Tynki maszynowe - tanio, szybko i solidnie
- 506 662 773
Usługi budowlane - wykonam ocieplenie
budynków, glazura, łazienki, malowanie,
panele, tynki gipsowe i naturalne, remonty
mieszkań, dachy itp. - 692 971 364
Usługi budowlano remontowe - mieszkań, domów i biura. Wykończenia itp.
płytki, regipsy, tynki maszynowe, poddasz
i ogólnobudowlane - 721 207 152
Usługi koparko - ładowarką - Katapiler
- 601 789 268
Usługi remontowo budowlane – Komplex
- Dom, projekty, wykonawstwo, elewacje
- 796 856 881
Wlokbud prace ziemne - wykonujemy,
prace ziemne i ogólnobudowlane do
wynajęcia koparko-ładowarki z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240 653
Wykańczanie wnętrz - panele, płytki,
malowania, glazura, łazienki od A do Z,
z gwarancją solidnego wykonania - 506
140 864

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - wykonam tanio instalacje
elektryczne, pomiary odbiorcze i eksploatacyjne - 661 813 117
St e r - I n s t a l - e l e k t r y k a - F i r m a
Ster-Instal to znak jakości na rynku
usług elektrycznych. Oferujemy wykonanie nowych instalacji, wymianę starych, modernizacje. Ocena zagrożeń i
wycena inwestycji nieodpłatnie. - 602
659 842
Technik elektryk - wykona tanio i
solidnie wszelkie instalacje elektryczne.
Aktualne uprawnienia powyżej 1000V 781 628 646

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

Wykonam dachy - naprawy poszycia,
montaż rynien, lawy i stopnice kominkowe,
obróbki. Tanio i solidnie - 516 073 128

USŁUGI
MUZYCZNE

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

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

Wynajem rusztowań - 721 074 711

Muzyczny duet - wesela, bankiety,
majówka - 609 851 863

Wynajem rusztowań i zsypów budowlanych do gruzu - 785 110 015
Wynajem rusztowań z transportem 724 609 453

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

Wywrotka - do wynajęcia wywrotka,
transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793 240 653

Zespól muzyczny Saga - wesela, bankiety, itp. Solistka, saxofon, akordeon.
Ponadto trio saxofonowe, np. do oprawy
ślubu, urodzin - 606 639 108

USŁUGI
DETEKTYWISTYCZNE

Zespól muzyczny Topaz - oprawiamy
muzycznie wesela, studniówki, imprezy
okolicznościowe - 693 295 832

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
Korepetycje z matematyki - w Piechowicach i okolicy. Posiadam doświadczenie i wykształcenie wyższe. Solidna
nauka i miła atmosfera. Z dojazdem do
ucznia - 691 371 376

Zespól Pieszczochy - wesela, zabawy,
dancingi - bogaty repertuar - 604 186
987

USŁUGI
OPIEKA
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
Szukam pracy jako opiekunka - 798
553 202

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
RÓŻNE
Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen
zakres usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT –
alakow@onet.eu lub 601 837 677
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
tapicerki, samochodów, wysoka jakość
usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300, 075 75 242 66
Rolety zewnętrzne, roletki materiałowe,
żaluzje pionowe, roletki na okna dachowe,
moskitiery, montaż, naprawa - 604 460 139
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

Filmowanie imprez okolicznościowych
- profesjonalne, również w HD. Przystępne
ceny. HD Media - 517 742 764

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

Hydraulika, kanalizacja - gaz, montaż
kuchenek, junkersów oraz wodomierzy i
co - 791 444 131

Naprawa pralek i sprzętu AGD - Dariusz
Simoniuk - ul: Karłowicza 25, zakład
czynny PN-PT 10-17, SB 10-13 - 075 64 21
598, 603 835 483
Naprawa telewizorów oraz montaż anten
satelitarnych - 721 009 695
Poprowadzę księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
Księgowość - książka handlowa, ryczałt
ewidencjonowany, książka przychodów i
rozchodów - prowadzimy kompleksową
obsługę firm - 782 020 635
Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowofinansowej - 601 837 677
Skuteczne i profesjonalne pisanie CV,
LM, podań, umów, pism procesowych 665 592 427
Ustka - tanie wczasy, bliżej plaży
zachodniej - 25 zł. od osoby - 598 149
751

Kolonia językowa nad morzem - 26.06.
-07.07. Wycieczki: wioska Hobbita, Indian,
Kołobrzeg, Międzyzdroje, Trzęsacz, Świnoujskie - 607 244 457
Kominki - sprzedaż - montaż. Pełne wykonawstwo - 501 259 736
Kompleksowa konserwacja samochodu
- podwozie i profile zamknięte. Solidnie i
fachowo - 790 431 159
Koszenie trawy - koszenie trawy - 507
281 317
Meble do zabudowy - pawlacze, szafy,
garderoby (inne), systemy drzwi: przesuwne
lub klasyczne. 20 lat doświadczenia, storol@
vp.pl - 603 328 832
Meble na zmówienie - promocja - szafy
wnękowe Indeco, garderoby, faktura VAT,
sklep, Wolności 29 - 500 452 760
Montaż anten RTV - każdy typ, każdy
model, super fachowcy, 14 lat doświadczenia.
MONT-SAT - 756 428 588
Montaż mebli - awarie, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Szybko tanio i solidnie.
Złota Rączka - 500 505 002
Montaż mebli tanio i solidnie - mam duże
doświadczenie. Osoby zainteresowane
proszę o kontakt - 500 490 616

Podciśnieniowe pranie dywanów i
wykładzin - 606 519 932

Obrazy autorskie - nawiążę współpracę.
Także fotografia i dekoracje wnętrz - 664
727 188

Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
Vat - 75 76 72 773, 603 646 803

Pielęgnacja ogrodów - projekty - 605
450 340

Anteny - cyfrowe, satelitarne, naziemne,
dekodery, osprzęt. Mont-Sat - 756 428 588

Projektowanie i zakładanie ogrodów
- Projektowanie i zakładanie ogrodów - 782
536 272

Anteny TV-SAT - montaż, serwis, ustawianie, Telewizja na kartę. Polsat, „N”, Cyfra +
sprzedaż zestawów telewizji na kartę - 693
355 889

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

Drewno kominkowe bukowe - pocięte,
porąbane z transportem, cena 160 zł mp.
Iglaste 100 zł mp - 888 174 322

Sponsor na wystawę fotografii - i malarstwa w zamian za reklamę - 664 727 188
Strony internetowe - logotypy, ulotki
itp. - profesjonalnie i niedrogo. Faktury VAT.
Ginger Art - 601 904 412
Strzyżenie i pielęgnacja psów - GROOMER. Cieplice - 791 260 398
Szafy wnękowe - garderoby meble na
wymiar, gwarancja wysokiej jakości i niskiej
ceny, 8 lat doświadczenia - 500 452 760
Telewizja N - super oferty, promocje,
dekodery HD, montaż. MONT-SAT - 756
428 588
Telewizja na kartę - bez umowy, bez
abonamentu. Zestaw startowy dekoder +
karta 199 zł. Mont-Sat - 756 428 588
Usługi ogrodnicze - przycinanie drzew i
krzewów, strzyżenie żywopłotów, nawożenie,
opryski, murki oporowe, ścieżki z kamienia,
pielęgnacja trawników - 661 626 234
Wodomierze i legalizacja - szybko tanio i
kompleksowo wymiana montaż i przeróbki.
Plombujemy i legalizujemy, wyręczamy z
wszystkich formalności. Jelenia Góra. Złota
Rączka - 500 505 002
Wspólnoty mieszkaniowe - zarządzanie,
bieżąca informacja o rozliczeniach finansowych, sprawozdania roczne. Remonty,
termomodernizacja - 691 221 116

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 9 maja 2010 a od 10 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.
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USŁUGI
SPRZĄTANIE

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

Sprzątanie mieszkań - klatek schodowych,
czyszczenie dywanów i tapicerki domowej i
samochodowej, mycie okien, żaluzji itp. Ceny
przystępne - do negocjacji - 607 155 751

VW Polo 1.3 - 94 rok, na auto dostawcze lub
bus - 691 837 144

RÓŻNE
SPRZEDAM

USŁUGI
TRANSPORTOWE

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

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

Antyki - komoda z lustrem obracanym,
kredens z szybami kryształowymi i inne
drobne - 512 227 349
Tipsy żelowe - profesjonalnie. Naturalny
wygląd. Gwarancja 4 tygodnie. Studio fryzur
„Kinga” ul. Poznańska 26a - 606 975 441

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

ZA DARMO
PRZYJMĘ

Elektryczny kocioł C.O - 18 KW 230380 V - elektrycznie sterowany - cena 220
zł. - 075 713 06 14

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

Ziemię - 510 243 111

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

Ubranka dla dziecka - od 0 do 4 lat oraz
wózek i łóżeczko - 516 477 807

Opony nowe, używane, felgi stalowe i
aluminiowe - prostowanie - 75 78 93 651
DAR Pol – przewozy osobowe Niemcy
środkowe – Esen, Bonsingen, Koblenz,
Frankfurt okolice – super ceny – 075 75
182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55, 607
222 369
Licencjonowane przewozy do Niemiec – obsługujemy całe Niemcy od 99
zł. do 160 zł. – miła obsługa, komfortowa
jazda, auto klimatyzowane – 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol – przewozy osobowe do Niemiec
z adresu na adres- bez przesiadki – 075 75
182 55, 607 222 369
Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy itp.. - 75 76 73 971,
516 146 075
Autolaweta 24h. - Polska - Europa - 505
092 579
Autolaweta lub bus VW t4 - 511 209
408
Lotniska - przewozy - Praga, Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice. F-ra VAT.
Door to door - 607 763 204
Przewozy osobowe - Holandia, Belgia,
Niemcy - cztery razy w tygodniu - 603 364
446
Transport przeprowadzki - najtaniej i
solidnie - 503 004 482
Usługi transportowe - 90 qr. za km - 601
561 366
Usługi transportowe - oraz przewozy na
lotniska. VW T4 Caravelle - 8 osób oraz skrzyniowy - długość paki 315/220 - 785 110 015
Usługi transportowe i przeprowadzki kompleksowe 10% taniej - 601 561 366

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej,
leczenie bólów kręgosłupa i innych dysfunkcji narządu ruchu, mgr Eryk Olszak - 75
613 74 28, 697 855 631
Dieta Cambridge - udowodniona naukowo,
przetestowana klinicznie Dieta Cambridge
jest niskokaloryczna, wygodna w stosowaniu i
efektywna w walce z nadwagą. Bez efektu jojo.
Umów się na konsultację. - 504 018 881
Masaż klasyczny - z olejkiem kokosowym nowość - 698 339 403
Masaże i zabiegi - na ciało w gabinecie 606 424 970
Paznokcie żelowe - UV od 40 zł, manicure.
Profesjonalnie - 792 983 883
Pierwsza wizyta gratis - Zapraszamy do
Studia SLIM na ul. Kiepury 57. Zdrowo odchudzamy. Proponujemy ćwiczenia w podciśnieniu i na platformach wibracyjnych, a ponadto
masaż w podczerwieni - 504 018 881
Pożegnaj cellulit - Przyczyną jest przede
wszystkim brak ruchu, dlatego proponujemy
ćwiczenia w podciśnieniu i na platformach
wibracyjnych. Zapraszamy do Studia SLIM
na ul. Kiepury 57 - 504 018 881

Przyjmę komputer - dziękuję - 796 489
564

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auta powypadkowe, całe - i uszkodzone,
również ‘’angliki’’ lub bez prawa rejestracji skup - 510 522 968

Lada chłodnicza, krajalnica, waga, laptop
Asus - 503 384 587
Wyprzedaż ekspozycji - meble kuchenne
i nie tylko. Zapraszamy od PN do PT 10-18
SB - 10-14 ul. Wojska Polskiego 26 - 602
448 851
Prosięta rożnej wagi - do chowu lub pieczeń - 692 347 761
Agregat tynkarski - Bapro G4 plus - 601
494 556

Każde auto - gotówka od ręki - 889 829
776
Każde auto - dobre ceny - własny transport
- 664 603 106
Każde auto - całe, uszkodzone, bez prawa
rejestracji lub angliki - 721 721 666
Każde auto - całe powypadkowe, dobre
ceny, własny transport, odpowiadam na
smsy - 508 691 718
Każde auto - gotówka od ręki - 889 829
776

FELGI
SPRZEDAM
Opony nowe, używane, felgi stalowe
i aluminiowe - prostowanie - 75 78 93
651
Alufelgi - tanio - z nisko profilowanymi
oponami, lekko uszkodzone lub zamienię
na felgi stalowe - 788 582 458
Alufelgi 15 do Golfa 3 - z oponami 195
45, dwie do prostowania lub zamienię na
felgi stalowe z oponami - 788 582 458
Opony Good Year 195/60/R15 - prawie
nowe, jeszcze na gwarancji - 721 009 698
Opony używane 195/50r15c - 8 szt., 140
zł./szt. z montażem, Michelin Agilis stan
b.dobry - 502 328 130

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Mercedes 1998 rok - diesel, uszkodzony zderzak i błotnik przedni - cena
do uzgodnienia - 75 713 06 14
Ford Eskort kombi 1,3. Stan dobry biały,
do poprawy blacharskiej, ważny przebieg
i oc. Cena 999 zł. -605 726 890
2 przyczepy campingowe - 6 osobowa
- 3500 zł - 3 osobowa - 2500 zł. Bez
rejestracji - Mojesz k. Lwówka Śl. - 661
059 918
Fiat 126p - czerwony, przebieg 12 tys.
km, nowy akumulator, tłumik, bagażnik.
Opłacone OC do XII 2010 r, przegląd techniczny do VIII 2010 r. Garażowany, stan
bdb. - 500 531 784
Opel Omega - 1995 rok, sedan, wiśniowy
metalik, elektryczne lusterka, dwie poduszki
powietrzne, ABS - 782 494 242
Peugeot 406 - auto osobowe, 2000 rok,
kombi, pojemność 2000 cm3 - benzyna.
Zarejestrowane w Polsce, bezwypadkowe.
Cena 10000 zł - 728 599 719
Renault Megane 1.5 DCI - 2004 rok,
stan idealnym zarejestrowany, nie wymaga
wkładu finansowego, kombi, bogate wyposażenie - 607 730 188
Renault Megane po kolizji - rocznik
1998, nowe opony letnie, przebieg 80000
km - 695 531 661

Antyki - przedwojenna kołyska dziecięca
na biegunach, rower przedwojenny rama damski. Stół drewniany, 4 krzesła - stare,
żyrandol, figurka M. Bożej - stare - 500
531 784
Ciuszki dla dziewczynki - rozmiar 104 i
kurtkę chłopięca - 781 402 004
Markowe podłogi - Barlinek, Baltic
Wood, Hohns, Witex, Balterio, Aloc,
Finisparkiet, Pacyfik, Egen, drzwi Porta,
Polskone, Cal, Interdor, Dre, Invado, Centurion, Euronord, - 667 777 958
Nowy brodzik i kabina prysznicowa
- szkło hartowane ze wzor. prof. alum.
Wymiary: 90x90x200 cm. Oraz nowy, mały
piecyk - tanie ogrzewanie - 500 531 784
Vacu Activ - bieżnia - w podciśnieniu
15000 zł. Fotel kosmetyczny F.Biomak
700 zł. - 607 166 644
Wkład kominkowy - używany - 781
402 004

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
Antyki, meble - bibeloty wyprodukowane do 1945 roku - wszelkie starocia
- 505 487 498
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych
sprzętów AGD lub innych części metalowych. Odbiór własnym transportem,
kupię akumulatory i przewody miedziane - 605 726 890

ZWIERZĘTA
ZGUBIONO
Dnia 21.04.10r.zaginęła suka - owczarek niemiecki 1.5 roku miała na sobie
kolczatkę. Znalazcę proszę o kontakt.
Czeka na nią niepełnosprawny chłopiec
- 726 948 181

OD GÓRY DO DO£U

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ
FOT. ARCHIWUM
FOT. TEJO/ PIOTROWSKI

4 maja 2010 r.

Niczym makieta z modelami kolejki elektrycznej wyglądają okolice ulicy Krakowskiej widziane z pokładu samolotu. Jeszcze kilka lat temu tętniło tu kolejarskie życie, nie tylko na torowiskach. Pauperyzacja PKP spowodowała bezruch i pchnęła ten zakątek miasta w
zapomnienie. A znajdują się tam cenne zabytki techniki, choćby pochodzące z końca XIX wieku wieże ciśnień służące niegdyś zaopatrzeniu w wodę pomp dla parowozów. Świadectwem tamtych czasów była także lokomotywa, która stała przed modelarnią przy ulicy
Krakowskiej. Jakiś czas temu zniknęła jednak ze swojego miejsca. Mamy nadzieję, że wiekowy pojazd zabrano jedynie do konserwacji.
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PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE II
KUPON
PLEBISCYTOWY
Przyjazne
przedszkole to:
………………..................
.......................................
.......................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
email...............................
.......................................
...............................
..............................
. ............................... .
...............................
..............................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach
rekrutacji zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133,
poz. 883)

W tym tygodniu do głosowania zachęcają maluchy ono niewielkie dzięki czemu dziecko
z Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”, które ma tu gwarancję opieki pełnej miłości
i bezpieczeństwa oraz co ważne nie
mieści się na ulicy Noskowskiego 2/7.
W 2004 roku powstało ono na bazie
przedszkola publicznego nr 17. Nazwa

przedszkola „Stokrotka” odzwierciedla najważniejsze cechy placówki. Jest

jest dla nikogo anonimowe.
W tym roku uczęszcza tu 75
przedszkolaków. Nad ich bez-

pieczeństwem czuwa czwórka
pedagogów. Dyrektorem placówki
jest tu Anna Kaczmarczyk, która
od 1993 roku pracowała jako dyrektor przedszkola nr 17, w 2004
roku założyła „Stokrotkę”.

W „Stokrotce” pełnej rodzinnej
atmosfery maluchy są rzetelnie
przygotowywane do rozpoczęcia
nauki w szkole, a ponadto mają
możliwość rozwijania swoich
zainteresowań i talentów pod

fachowym okiem wykształconej kadry pedagogicznej i wykwalifikowanych specjalistów.
Podopieczni mogą uczestniczyć
w szeregu zajęć dodatkowych,
takich jak: język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika,
zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, biblioteczne, zajęcia z gliną,
warsztaty artystyczne w BWA,
koncerty umuzykalniające, nauka
gry w szachy oraz religia.

(Angela)
FOT. ANGELA
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