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ROZMAITOŒCI

NA TOPIE

Krystyna Spólnik
kierowniczka Biblioteki DziecięcoMłodzieżowej Książnicy Karkonoskiej

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PLUS TYGODNIA
Kazimiera Pitera
nauczycielka ZSEiT

Bibliotekarz Roku Województwa Dolnośląskiego – ten
zaszczytny tytuł otrzymała zasłużona pracownica Centrum
Edukacji i Informacji Regionalnej Książnica Karkonoska
z racji przypadającego w minioną sobotę Dnia Bibliotek i
Bibliotekarzy. Prowadzona przez Krystyną Spólnik biblioteka
dla dzieci i młodzieży proponuje nie tylko książki, lecz także
bogatą ofertę imprez, czy to podczas wakacji, czy też w roku
szkolnym. To zachęca najmłodszych jeleniogórzan do odwiedzin w tym miejscu i sięgnięcia po książki. I choć podobno
czytanie wychodzi z mody, lista czytelników placówki, którą
kieruje najlepsza bibliotekarka w województwie powiększa się
systematycznie. Gratulujemy!

Związana od lat z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystycznych jest nie tylko cenionym i lubianym przez młodzież
oraz kadrę pedagogiem. Pani Kasia – jak na Kazimierę Piterę
mówią niemal wszyscy jej znajomi – wniosła nową jakość do
kształcenia lokalnego młodzieży jeleniogórskiej dając pomysł i pracując nad organizacją projektu
Moja Mała Ojczyzna. W działania inspirowane
troską o patriotyzm lokalny zainspirowała
lokalna literatka Małgorzata Lutowska.
Przez cały rok szkolny młodzi ludzie z
ośmiu szkół Jeleniej Góry poznawali
regionalne dzieje
w n i e ko n w e n cjonalny sposób.
P ro g r a m w s p a r ł
prezydent miasta Marek
Obrębalski. Zakończenie
przewidziano na 2 czerwca, ale
działania będą kontynuowane od
września.

(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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(tejo)
DZIŚ W JELONCE
Pojednanie oponentów
– str. 4
Trzeba iść naprzód
– str. 4
Klątwa drogowa
– str. 5
Maturalne niepokoje
– str. 6
Parkomaty od września
– str. 8
Szał kontroli na „Grzybku”
– str. 8
Porcja rozmaitości

Nigdy więcej!
W przededniu 65. rocznicy
zakończenia II Wojny Światowej odbyły się w miniony
piątek pod pomnikiem Mieczy
Piastowskich w Cieplicach
uroczystości związane z tym
jubileuszem,

Przybyli kombatanci zrzeszeni we
wszystkich związkach. Nie zabrakło
także tych, którzy walczyli w 1939
roku. W tradycyjnym miejscu pamięci
najważniejsi byli świadkowie historii,
żołnierze frontów drugiej wojny światowej. Z roku na
rok coraz więcej
z nich odchodzi
na wieczną
wartę, dlatego tak cenna
jest obecność
tych, którzy
wciąż są wśród
nas.

Ton obchodom 65. rocznicy końca hołd ofiarom – nawiązał w swoim zwrócił też uwagę, że – mimo upływu
wojny nadała w tym roku tragedia pod przemówieniu prezydent Jeleniej lat – wciąż należy wyrażać wdzięczność
Smoleńskiem. Do katastrofy – oddając Góry Marek Obrębalski. Szef miasta tym, którzy walczyli podczas wojny i
wykazali się odwagą.
W imieniu kombatantów głos zabrał
Majowa uroczystość z udziałem licznie zgromadzonych samorządowców była okazją do nadania ich lider, pułkownik Edward Jakubowodznaczeń kombatanckich. Wyróżniono nimi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfowie Śląskim, ski. – Od bardzo dawna mogiły znaczą
Szkołę Podstawową w Mirsku i Gimnazjum nr 4 w Jeleniej Górze. Odznaczenia dostali też ks. Z. Stoń, drogę naszego narodu, a wiele łąk
zroszonych jest polska krwią – mówił
K. Kalicki, Z. Rak, E. Abramek, J. Ludwiczak, A. Cyganek, S. Mikołajczyk, M. Skowroński.
E. Jakubowski. Powtórzył za
Janem Pawłem II, że wojna i poniesiona przez Polaków ofiara
była Golgotą naszych czasów.
Ksiądz Józef Stec, proboszcz
parafii Matki Bożej Miłosierdzia
podkreślił, że ciągle trzeba uczyć
się kochać Polskę, człowieka
i Boga.

(Gabi)
FOT. GABI

– str. 9
Swój chłop na scenie:
sylwetka Roberta Mani
– str. 10

Pułkownik Jakubowski dekoruje odznaczeniem
weteranów Mirosława Skowrońskiego, znanego i
lubianego zegarmistrza.

Żołnierze frontów II Wojny Światowej podczas
piątkowej ceremonii.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał
pułkownik Edward Jakubowski. Podziękował
za tak liczne przybycie. Wyraził nadzieję, że
za pięć lat zebrani spotkają się w komplecie
i zaprosił wszystkich na grochówkę.

Jedyna taka noc!
– str. 11
Z nimi zobaczysz więcej
– str. 12
BMW prosto w most
– str. 13
Ekolodzy obronili Izbicę
– str. 13
Ze śpiewem na ustach
– str. 14
Bomba w Jeleniej
– str. 15
Rosjan tu nikt nie kochał
– str. 15
Rynek na dwóch kółkach
– str. 18
TOURTEC w dechę!
– str. 19
Wygrali ekstraklasę
– str. 20
Pizza za krzyżówkę, humor
– str. 21
„Żerom” w Heidelbergu
– str. 30
Pory roku w Staniszowie
– str. 31

Słodki złodziej

Cukiernia znalazła się na przestępczym szlaku 24–letniego
mężczyzny, którego policja zatrzymała w związku z podejrzeniem
o szereg kradzieży z włamaniem. Jak ustalili funkcjonariusze,
sprawca ma na swoim koncie
kradzież, usiłowanie kradzieży
i co najmniej cztery kradzieże z
włamaniem do różnych obiektów
w mieście. Przestępstw tych dopuścił się od marca do maja. Sprawca
trafił do policyjnego aresztu. Był
już notowany za kradzieże. Grozi
mu kara do 10 lat więzienia.

(tejo)
Nie płacił alimentów

Mężczyzna poszukiwany przez
sąd do odbycia kary pozbawienia
wolności za niepłacenie świadczeń alimentacyjnych wpadł po
tym, jak został zatrzymany na
prowadzeniu auta po pijanemu
i wbrew zakazowi sądowemu.
Teraz 27-letni mieszkaniec regionu lwóweckiego będzie musiał
odbyć karę 1 roku i 10 miesięcy
więzienia. Ustawodawca nie przewidział dla osób zadłużonych w
funduszu alimentacyjnym prac
społecznych, dzięki którym mogliby oni odpracować częściowo
swoje zadłużenie.

(KAM)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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AKTUALNOŒCI / OPINIE

Cieplicki dąb pamięci

W miniony piątek w kościele
pod wezwaniem św. Jana
Chrzciciela w Cieplicach odprawiono szczególną mszę
świętą w intencji zamordowanego w Katyniu majora
Michała Bandurka w 108.
urodziny.
Jak większość jego
kolegów został rozstrzelany w lesie katyńskim.

Na mszę święta i ceremonię zasadzenia dębu pamięci przybyła

przyjaciółka rodziny Bandurków, pani
Franciszka Debrak. Córka zamordowanego nie mogła dojechać z przyczyn
zdrowotnych. Dębem mają opiekować
się dzieci ze świetlicy przykościelnej.
Ksiądz Józef Stec, proboszcz sąsiedniej parafii, stwierdził, że Katyń
to miejsce,
które woła o
prawdę i pojednanie.
Odniósł

się do katastrofy w Smoleńsku. Wyraził
nadzieję, że po katastrofie będziemy
zdrowsi, lepsi, prawdziwsi. Podkreślił,
ze naród rosyjski jest dobry i życzliwy.
–Teraz wy zadbajcie o Polskę. Teraz wy
zadbajcie o naszą Ojczyznę! – zaapelował do młodzieży.

Ostatnie felietony w całości
poświęciłam wydarzeniom
związanym z tragedią smoleńską. Pisałam o żałobie
narodowej, przebudzeniu
jakie widziałam na jeleniogórskich i warszawskich
ulicach, zbliżającej się
kampanii wyborczej. Nie
oznacza to jednak, że polityczne życie zamarło. Zapisy konstytucji zadziałały,
polska państwowość przetrwała. Parlamentarzyści
wciąż przeżywają okres
żałoby ale pamiętać należy
o tym, że w budynku przy
ulicy Wiejskiej wciąż zabiega się o sprawy ważne dla
naszego regionu.
Podczas czwartkowej dyskusji nad
zapaścią finansową PKP zabrałam
głos odwołując się do sytuacji kolei na
Dolnym Śląsku na przykładzie, której
widać wszystkie problemy, z jakimi
boryka się od dłuższego czasu spółki
kolejowe. W tym miejscu wystarczy
chociażby przypomnieć walkę jaką
stoczyłam wraz z Komitetem Obrony
Dolnośląskich Linii Kolejowych i lo-

Z PRAWEJ STRONY

Trzeba iść naprzód!
kalnymi mediami o obronę ostatniego całorocznego połączenia Jeleniej
Góry z Warszawą.
Gdy je likwidowano twierdzono,
że nikt tym pociągiem nie jeździ.
Od 13 grudnia skład przywrócono
i cieszy się on ogromną popularnością. Innym przykładem problemów
kolejnictwa w naszym regionie jest
organizowanie turystycznych pociągów do Trutnova. Trzeba było dwóch
lat nacisków na Urząd Marszałkowski
m.in. ze strony mojego biura poselskiego i starosty lwóweckiego Artura
Zycha, by w tym roku połączenie
uruchomiono bez przeszkód.
Ponadto, jedną z wielu przyczyn
problemów jakie napotykają spółki
kolejowe, a w szczególności Przewozy Regionalne jest osiągnięcie porozumienia z lokalnymi samorządami.
Przykładem mogą być tu kierowane
do mnie prośby o interwencję, gdy
ograniczano kursowanie pociągów
do Szklarskiej Poręby z Poznania,

w trakcie trwania ich
kampanii reklamowej
finansowanej ze środków samorządów!
Jednakże największą
przeszkodą na drodze
rozwoju kolejnictwa w
regionie jeleniogórskim
jest niedoinwestowanie
infrastruktury. Trzeba
wspomnieć o braku pieniędzy na remont linii
Jelenia Góra – Wrocław.
50 milionów złotych
jakie rząd przeznaczył
w tym roku na remont
Marzena Machałek – poseł ziemi jelewspomnianej linii to zdecydowanie
za mało. Zabieganie o ich znalezieniogórskiej, wieloletni samorządowiec,
nie w budżecie państwa to zadanie
nauczycielka, była wicekurator oświaty,
dla nas- przedstawicieli regionu w
prywatnie mama 26 letniego Mateusza,
Parlamencie.
wielbicielka wszelkich odmian jazzu,
Liczę na to, że ostatnie wydarzenia
książek i pieszych wycieczek.
i zawieszenie ponad 40 połączeń
Przewozów Regionalnych w całym kraju, uzmysłowią rządzącym wagę problemów jakie są udziałem
Polskich Kolei Państwowych. Liczę
na odpowiedzialne zachowanie
władzy, a nie tylko bezradne rozkładanie rąk i mówienie o wieloletnich
zapóźnieniach. Może uchroni nas
to przed koniecznością ponownego
organizowania protestów przeciwko
odcinaniu Kotliny Jeleniogórskiej od
świata. Jedno jest pewne – w najbliższym czasie trzeba będzie szczególnie
uważnie śledzić plany zmian w
rozkładzie jazdy.

ts
Biuro poselskie Marzeny Machałek
ul. Długa 4/5 (Dawny „Dom Dziecka”)
58-500 Jelenia Góra

(Gabi)
FOT. GABI

Po mszy parafianie poszli na skwerek przy kościele, gdzie został odsłonięty pomnik i zasadzony dąb.
Dokonali tego wspólnie ksiądz Józef Stec i dyrektor KPN Andrzej Raj. Drzewko zasadził przedstawiciel
osób uczęszczających do świetlicy oraz reprezentantka rodziny zamordowanego. Następnie
odczytała zgromadzonym list, który przekazała jej Zofia Marcurzyńska, córka zamordowanego
żołnierza. Księża zaprosili wszystkich na przedstawienie przygotowane przez dzieci.
Jeszcze rok temu próbowali
udowodnić, kto kogo bardziej
obraził. Niedawno przed jeleniogórskim sądem podali sobie
ręce, przeprosili się i przyznali,
że nie do końca mieli rację
– mowa o Jerzym Łużniaku,
wicemarszałku dolnośląskim
oraz Robercie Prystromie, prezesie Stowarzyszenia Wspólne
Miasto.

Robert Prystrom

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W sądzie toczyły się dwa postępowania. Oba z wyłączeniem jawności.
W jednym Robert Prystrom zarzucił
Jerzemu Łużniakowi, że – jeszcze jako
zastępca prezydenta miasta – naruszył
dobra osobiste jego i stowarzyszenia,
którym przewodzi. Samorządowiec – wg
Prystroma – pomówił go o blokowanie
miejskich inwestycji.

W starciu od dawna.
Konflikt obydwu panów ma swoją historię jeszcze w czasach, kiedy obydwaj zasiadali w ławach
opozycji w radzie miejskiej, w Klubie Radnych AWS. To właśnie wówczas drogi obydwu współpracujących ze sobą samorządowców rozeszły się, kiedy Robert Prystrom zaczął kreować swój wizerunek
przed kampanią prezydencką w 2002 roku. Prystrom przegrał wtedy w drugiej turze pokonany o
włos – około 700 głosów – przez ówczesnego prezydenta Józefa Kusiaka z SLD.

Posłanka nie szczędzi trudów, aby walczyć o pokonanie regresu
kolejnictwa w regionie.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 11:00 – 17:00 (Dyżur radcy
prawnego – 15:00 – 17:00)
wtorek - piątek : 11:00 – 16:00

Pojednanie oponentów
kampania prezydencka i samorządowa
Jerzy Łużniak zrewanżował się Rober- mocno – mówi Robert Prystrom.
Ostatnio politycy pojednali się przed odbyła się w Jeleniej Górze na zasadzie
towi Prystromowi pozwaniem go do sądu
za rzekome naruszenie dóbr osobistych w kolejną rozprawą. – Zawarliśmy ugodę merytorycznego rozmawiania o mieście.
piśmie do Jerzego Pokoja, przewodniczą- i oświadczyliśmy przed sądem, że wno- By każdy mówił, jaki ma pomysł na rozsimy o umorzenie wój, a nie grzebał sobie pod kołdrą – mówi
cego Sejmiku Wospraw przeciwko Robert Prystrom.
jewódzkiego. Lider
CHCĘ, BY KAŻDY MÓWIŁ,
Wicemarszałek Jerzy Łużniak wyjaWspólnego Miasta JAKI MA POMYSŁ NA ROZWÓJ sobie – mówi
Robert Prystrom. śnia, że inicjatywa pojednania pojawiła się
napisał, między inMIASTA, A NIE GRZEBAŁ
Każdy z nas zapła- po pogrzebie Jerzego Szmajdzińskiego.
SOBIE POD KOŁDRĄ –
nymi, że J. Łużniak
– Doszedłem do wniosku, że w obliczu
nie nadaje się – z MÓWI ROBERT PRYSTROM. cił własne koszty
sądowe, podaliśmy tak ogromnej tragedii, jaka się wydarzyła
braku kompetenw Polsce i dotknęła nas wszystkich, nie
cji – do objęcia funkcji wicemarszałka sobie ręce i przeprosiliśmy się.
Robert Prystrom mówi, że nie chciał ma sensu dalej roztrząsać takich błahych
województwa.
– Zaczęło przybierać to komiczny urazić osobiście Jerzego Łużniaka, oceniał spraw, jak nasze spory. Zadzwoniłem
charakter, na świadków wzywani byli tylko pracę urzędnika. Przyznał też, że do swojego mecenasa i zapytałem czy
dziennikarze. Miałem więc przeko- ta ocena była błędna, bo jego zdaniem jest możliwość zakończenia tych dwóch
nanie, że jeśli ta sprawa ciągnęła się Jerzy Łużniak bardzo dobrze spełnia rolę spraw przez pojednanie. Przed rozprawami przekazaliśmy ten pomysł Robertowi
ponad rok, Jerzy Łużniak wewnętrznie wicemarszałka.
To jest pierwszy człowiek z Jeleniej Prystromowi, który od razu się na to zgozrozumiał, że gdzieś się zapędził i jako
dził. Przed sądem
wiceprezydent nie powinien mówić Góry na tym starzeczy, które nie do końca były praw- nowisku, który W OBLICZU TAK OGROMNEJ przeprosiliśmy się
TRAGEDII NIE MA SENSU
i podaliśmy sobie
dziwe. Z mojej strony doszedłem też do pilnuje i zabiega
DALEJ ROZTRZĄSAĆ
ręce – mówi Jerzy
wniosku, że gdzieś popełniłem błąd w o interes naszego
ocenie pracy Jerzego Łużniaka, i o jedno miasta – mówi. – TAKICH BŁAHYCH SPRAW, Łużniak.
JAK NASZE SPORY –
czy pół zdania napisałem za dużo lub za Chciałbym, żeby ta
(Angela)
MÓWI JERZY ŁUŻNIAK

Jerzy Łużniak
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Miasto marzeń
Czy istnieją miasta idealne? Odpowiedź jest prosta – nie
istnieją. W historii, nawet tej najnowszej wielu próbowało
takie stworzyć. Zawsze był w tym jednak przerost formy nad
treścią. Próbowano stworzyć miasto idealne pod względem
idei pod Krakowem i tak powstała Nowa Huta. Myślano o
osiedlach ideałach, nawet zaprojektowano idealny blok
mieszkalny. Jednak nie wyszło.

(Angela)
„Orzeł” – możliwa likwidacja
Pracownicy Zakładów Lniarskich Orzeł S.A. w Mysłakowicach
wciąż czekają na zaległe pensje.
Decyzja o upadłości nie została
jednak jeszcze podjęta. Zarząd stara się w dalszym ciągu pozyskać
inwestora. Ostateczna decyzja
w sprawie fabryki zapadnie w
tym tygodniu. Likwidacja jest
jedną z bardzo prawdopodobnych
możliwości.

(Ania)
Jak w bajce

„Bajkowa Jelenia Góra – przewodnik dla dzieci” to pozycja wydawnictwa AD REM, która ułatwi
najmłodszym poznawanie sekretów
naszego miasta. Zawiera opis ciekawych miejsc i propozycje spacerów,
na które można wybrać się małymi
dziećmi. Wszystko owiane uwielbianymi przez najmłodszych sekretami
i wzbogacone mnóstwem ciekawostek i klimatem niesamowitości. Honorowy patronat nad pozycją objął
prezydent miasta Marek Obrębalski.
Pierwsze ze spotkań promujących
tytuł zaplanowano na 13 maja w
BWA o godz. 12. Kolejne odbędą
się w Książnicy Karkonoskiej i
Antykwariacie Pod Arkadami. Wydanie przewodnika połączono z
opracowanej gry miejskiej, której
szczegóły poznamy wkrótce.

Szklana pułapka

Rowerzyści i zmotoryzowani
przejeżdżający obok pojemników
na zużyte szkło ryzykują najechanie na nieposprzątane kawałki
butelek i innych pojemników, co
skutkuje złapaniem tzw. kapcia.
Przy opróżnianiu kubłów zdarza
się bowiem, że szklane opakowania tłuką się. Nie zawsze uda się
usunąć wszystkie resztki. O to
jednak pracownicy MPGK powinni zadbać szczególnie, bowiem
narażają w ten sposób cyklistów
i kierowców na niepotrzebne
koszty i mogą przyczynić się do
zdarzeń drogowych.

(tejo)

Pozwoliłem sobie zaprosić do
programu „Z czterech stron miasta”
naszych radnych, po to aby przedstawili swoją wizję Jeleniej Góry
marzeń. Jedni mniej, inni bardziej
mówili o tym co zwykle. Czyli o
szeroko rozumianym bezpieczeństwie, inwestycjach i czystości. Nikt
jednak nie mówił o prozaiczności
dnia codziennego.
Zawsze będą jakieś niedociągnięcia, zawsze trzeba będzie robić inwestycje, zawsze coś będzie brudne lub
na coś zabraknie pieniędzy. Nikt nie
mówił o tym, że aby nasze miasto
bardziej przypominało to idealne,

wymarzone, wystarczy abyśmy czasem byli dla siebie milsi. Wystarczy
się uśmiechnąć do drugiego człowieka obok. Nie tylko na ulicy czy
w sklepie, ale tak samo w urzędzie
czy na obradach rady miasta.
Jasne, że mury pozostaną wtedy
nadal brudne, kolejki do lekarza się nie
zmniejszą a autobus się spóźni. To są
zadania dla, ludzi których wybieramy.
Ale będzie jakoś tak lepiej nam i nasza
ukochana Jelenia stanie się dla nas tym
miastem idealnym. Tym miastem, w
którym jest nam tak dobrze.
W Dialogach Jelonki pan Miłosz
Sajnog, zastępca prezydenta miasta

mówi o inicjatywie prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Można
się spodziewać, że Marek Obrębalski
skorzysta z jego propozycji i wystartuje w jesiennych wyborach, tym
razem w szerokiej koalicji samorządowej pod patronatem Prezydenta
Dutkiewicza. Wszystko powinno
wkrótce się wyjaśnić.
Sądząc po poziomie emocji należy
się spodziewać, że taki scenariusz
jest bardzo realny. A to oznacza,
że w naszej polityce robi się coraz
ciekawiej.

Wasz Wiktor Marconi

Klątwa drogowa
która składała protesty
w sprawie przetargu na
obwodnicę południową
– mówi Czesław Wandzel. – Nie wiem komu
zależy na rozpowszechnianiu tych plotek, i jaki
ma w tym cel. Dyrektor
Wandzel złożył nawet
w tej sprawie stosowne
oświadczenie.
– Wysłałem Jerzego
Lenarda
na urlop, bo
Miasto grzęźnie w korkach. Kierowcy mają nadzieję, że obwodnica
chciał odwiedzić rodzichoć trochę udrożni zatłoczoną Jelenią Górę. Nie brakuje też
nę w okolicach Tarnoopinii, że droga – omijając miasto – „zabierze” nam turystów, którzy brzega, skąd pochodzi.
Sprawa przetargu i
tu wstępują w drodze do górskich kurortów.
obwodnicy nie ma z
tym nic wspólnego. Po
prostu taki był termin
obie inwestycje nie wyszły poza fazę
wirtualnych planów i zamierzeń. Kiedy rozstrzygnięcia protestów – wyjaśnia
już niemal pewne było, że pierwszy Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej
szpadel pod budowę drogi szybkiego Góry.
ruchu zostanie niebawem wbity, iluzję
sukcesu brutalnie ucięły wieści dotyczą- Dlaczego?
ce pozytywnego rozpatrzenia protestu
A jaki był realny powód unieważlegnickiej firmy, która przegrała prze- nienia przetargu i odrzucenia oferty z
targ i – zgodnie z prawem – odwołała najniższą kwotą 82 mln 885 tys. 561 zł,
które złożyło konsorcjum polsko-chorsię. Skutecznie.
wackie, z firmą Hydrogeo z Warszawy
na czele?
Teoria spisku
– W sprawie przetargu na I etap bu– Prawnicy firmy z Legnicy wyjątkowo skrupulatnie zanalizowali dowy obwodnicy południowej pojawiły
– Nie wiem komu zależy
sprawę i protest trzeba było się dwa protesty. Obydwa zostały przez
na rozpowszechnianiu
rozstrzygnąć na korzyść skar- nas uznane. Jeden z nich dotyczył możtych plotek, i jaki ma w
żącego – mówi prezydent liwości uzupełnienia dokumentów do
tym cel – mówi Czesław
Marek Obrębalski. Stało się złożonych ofert, co też zrobiła nie tylko
to pod nieobecność szefa zwycięska firma, ale i pozostałe, które
Wandzel.
komisji przetargowej za- składały oferty. Drugi protest natomiast
stępcy prezydenta Jerzego zawierał konkretny zarzut dotyczący
Budowa obwodnicy południo- Lenarda, który do minionego piątku jakości uzupełnionego dokumentu,
wej dla Jeleniej Góry kolejny przebywa na urlopie.
który złożyło zwycięskie konsorcjum –
raz została przyblokowana.
Mieszkańcy i jeleniogórscy politycy wyjaśnia Jerzy Lenard.
Powtórnie oprotestowano zachodzą w głowę, skąd tak poważne
Chodzi o zaświadczenie potwierprzetarg i wybór najkorzyst- problemy z wyłonieniem wykonawcy dzające posiadanie przez jedną z osób
niejszej oferty. Całą procedu- zadania, i czy ktoś aby nie ma w tym pry- uprawnień do kierowania inwestycją.
rę trzeba teraz powtórzyć, a watnego interesu. Uknuto nawet teorię Po analizie prawnej, urząd i komisja
wizja powstania drogi, która spiskową. – Gdy nie ma przewodniczą- oraz prezydent uznali, że rzeczywiście
ma zminimalizować bolączki cego komisji Lenarda, to Obrębalski i nie spełnia ono wymogów formalnych.
zmotoryzowanych w zatło- Wandzel zmieniają wynik przetargu na Zarzut dotyczył konkretnie daty zdoobwodnicę i wygrywa firma z Legnicy bycia uprawnień przez jednego z
czonej Jeleniej Górze oddala współpracująca z firmą projektową syna kierowników, która była późsię w bliżej nieokreśloną przy- Wandzla – tej treści SMS dostał nasz
szłość.
dziennikarz i nie tylko on.
Samorządowcy i urzędnicy demenLos obwodnicy coraz bardziej zaczy- tują te wieści. – To bzdura – mówią.
na przypominać dzieje zabudowania – Jest to pomówienie i nieprawda. Mój
byłego targowiska Kiliński. Choć o syn nigdy nie pracował, nie pracuje i
planach mówi się wciąż od dawna, pracować nie będzie w firmie legnickiej,

W pierwszym etapie droga zostanie wytyczona od węzła „Grabarów” dalej częściowo ul.
Wincentego Pola, wiaduktem nad ulicą Łomnicką i torami kolejowymi do ul. Krakowskiej,
pod Paulinum do ul. Sudeckiej. Pieniądze na pierwszy etap, 46 milionów złotych pochodzi
z Regionalnego Funduszu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Wartość całej
inwestycji szacowana jest na około 125 mln zł.

Plany, zgodnie z którymi
zostanie zbudowany
pierwszy odcinek
obwodnicy południowej.

niejsza niż data
otwarcia ofert.
Zgodnie z prawem powinna
być natomiast
nie późniejsza Powstało już szereg wirtualnych
niż termin skłakoncepcji budowy obwodnicy, ale wciąż
dania oferty.
jeszcze nie rozstrzygnięto,, kto będzie ją
Ty m c z a s e m
budował
jeden z kierowników zdobył
uprawnienia o niemal trzy tygodnie
później, kiedy otrzymał odpowiedni ofert. Pierwsza z tych ofert została odrzuwpis do izby gospodarczej. – Na dzień cona ze względów formalnych, dlatego
składania oferty nie posiadał więc tych nie bierze udziału w wyborze.
uprawnień, i formalnie nie mógł pełnić
Prawdopodobnie w poniedziałek
samodzielnego stanowiska. Meryto- komisja zarekomenduje kolejne rozrycznie ten dokument jest w porządku strzygniecie i prezydent przyjmie je
i ta osoba ma wszelkie uprawnienia lub nie. Równolegle będzie też trwało
jakie były żądane, ale ten dokument na postępowanie odwoławcze, ale to już w
dzień składania ofert nie istniał – mówi instancji wyższej. Jak i kiedy to się skońJerzy Lenard. – Przed uzupełnieniem czy? – Trudno w tej chwili powiedzieć,
dokumentów, w zamian za niego firma jest to zbyt duży przetarg i zbyt duże
złożyła inne zaświadczenie dotyczące pieniądze, by któraś z firm, która ma
innego pracownika, który nie spełnił realne szansę na wygraną i uzyskanie
kryterium żądanego w przetargu.
tego zlecenia, zrezygnowała. Mamy
Ustawa prawo o zamówieniach przykłady z innych miast, gdzie procepublicznych daje oferentom możliwość dury wyboru trwały po kilka, czasem
złożenia, a nawet wymiany uzupełniają- kilkanaście miesięcy, to są po prostu
cych dokumentów. – Po otwarciu ofert duże inwestycję i duże pieniądze – mówi
wszystkie lub większość firm zostało Jerzy Lenard.
wezwane do uzupełnień. Wymiana dokumentów przez firmę, która wygrała
Angela/tejo
przetarg, nie było przypadkiem jednostkowym. Dokumenty uzupełniała też
legnicka firma, która zaproponowała o
Jerzy Lenard:
ponad 40 tysięcy złotych więcej – mówi
Jerzy Lenard.
Mimo tych przesunięć terminów, jak na

Co dalej z obwodnicą?

Obecnie został uwzględniony protest
i automatycznie rozstrzygnięcie przetargu zostało anulowane. W miniony piątek
zebrała się komisja, dzisiaj (poniedziałek, 10 maja) zbierze się ona jeszcze raz
i dokona kolejnego wyboru

Fot. Archiwum WWW.KILIAN.WROCŁAW.PL

Pękniecie rury w okolicach
aresztu śledczego przy ulicy Grottgera pozbawiło w minioną środę
ciepłej wody mieszkańców kilkunastu kamienic, szkół i instytucji
podpiętych pod ten sektor sieci
cieplnej PEC. Pracownicy przedsiębiorstwa długo szukali miejsca
awarii, ponieważ rury położone są
tym miejscu wyjątkowo głęboko.
Dostawę wody przywrócono po
kilku godzinach, jednak wykopy
po awarii jeszcze w miniony weekend nie zostały usunięte.

Często w rozmowach ze znajomymi i przyjaciółmi zdarza się, że
narzekamy na konkretne sytuacje
w naszym mieście. A to jest gdzieś
wieczorem niebezpiecznie, a to
ktoś znowu nabazgrał coś farbą na
murze, a to światła są źle ustawione
i niewłaściwie kierują ruchem, a
to pogoda jest lepsza na południu
Włoch niż u nas. Ale nie zauważam,
abyśmy wszyscy byli spakowani i
chętni do przeprowadzki. Jest to
coś, co nas tutaj trzyma, nie tylko
w sensie, że tutaj się urodziliśmy
i od wielu lat pracujemy, ale coś
więcej.

razie data zakończenia budowy pierwszego
etapu obwodnicy nie jest zagrożona.
Podobnie jak nie są zagrożone pieniądze,
jakie miastu udało się pozyskać na tą inwestycję z unijnej puli. Gdyby się okazało, że
inwestycja z powodu kolejnych protestów
w dalszym ciągu się nie rozpocznie i będzie
wstrzymywana, i nie uda jej się zakończyć w
wymaganym terminie, sporządzimy aneks
do umowy na przyznane środki unijne.
Fot. Archiwum

RYTM TYGODNIA
Awaria w centrum

idealne miasto tworzą nie świetnie zaprojektowane budynki,
idealna komunikacja miejska,
estetyczna zieleń i tak dalej, tylko
ludzie.
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NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Fot. Tejo

Czy to znaczy, że nie da się takiego miasta zbudować, czy może
raczej potrzebujemy idealnego
wzorca, ale wolimy swoje, często
brudne podwórko? Tymczasem
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Fot. Gabi

Maturalne niepokoje

Fot. Tejo
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– mówi.
Całość pisałem ponad
d w i e g o d z i ny,
napisałem to co
umiałem i mam
nadzieję, że
zdam.

Nerwy. To słowo zna każdy
maturzysta. Od wtorku, 4 maja,
emocje dały się we znaki szczególnie. – Trafione i na czasie
– tak większość maturzystów
z ZSO nr 1 w Jeleniej Górze
oceniła tegoroczne zagadnienia na pisemnym egzaminie z
języka polskiego. Rozważania
na temat godnej śmierci na
podstawie dzieła Hanny Krall
„Zdążyć przed Panem Bogiem”
oraz charakterystyka głównego
bohatera molierowskiego „Świętoszka” wraz z relacją do niego
innych postaci komedii – na te tematy pisali tegoroczni maturzyści.
Zadanie ułatwiały zamieszczone w
arkuszach fragmenty dzieł.

Molier i Krall

– Wybrałam temat związany z
Hanną Krall. Poszło dobrze, ale
poczekajmy do końca czerwca na

O najnowszych metodach
edukacji najmłodszych dzieci debatowali dziś nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz przedszkolnego.
Okolicznościową konferencję zorganizowała filia Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Zainteresowanie wydarzeniem
przeszło oczekiwania organizatorów. Zaplanowano udział 90 osób,
a dziś do sali konferencyjnej DODN
przybyło znacznie więcej pedagogów.
Wszystkich przywitali Bogusława
Bogucka i Zygmunt Korzeniewski,
dyrektor ośrodka. Wcześniej zebrani
nagrodzili gromkimi brawami świetny występ przedszkolnych dzieci.
Konferencja była odpowiedzią

Angielski
przyda się

Maturzyści w „Żeromie” relaksują się w bufecie po egzaminie z
języka polskiego.
ter odwiedził Liceum Plastyczne w
ZSRA w Cieplicach, gdzie zdawano
historię sztuki. Po zakończeniu
egzaminu zdania były podzielone.
Test większości poszedł dobrze.
Analiza obrazu była dość prosta. Natomiast dwa tematy wypracowania nastręczyły wiele
problemów. Pierwszy temat dotyczył impresjonistów i to ten
temat wybrała większość. Drugi
temat, trudniejszy, sprawdzał

znajomość obrazów, które przedstawiają Jelenią Górę. Abiturienci
zgodnie stwierdzili, że z tym mieli
najwięcej kłopotów. Nikt jednak
nie wyszedł załamany. Wszyscy są
dobrej myśli.
W tym tygodniu kolejna „porcja
stresu”. Matura potrwa do początku
czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone
pod koniec następnego miesiąca.

(tejo/Angela/Gabi)

Fot. Angela

W czwartek
przyszedł czas na język obcy nowożytny. Znaczna większość wybrała
angielski. Poszło dobrze. – Kiedy
zobaczyłam, że do napisania jest
list formalny i nieformalny, to wiedziałam, że wszystko będzie dobrze,
bo to jest bardzo łatwe. Na poziomie podstawowym nie było części
gramatycznej, będzie na poziomie
rozszerzony, który będę zdawała
o godzinie 14.00. Całość była bardzo prosta, ale

Fot. Angela

Pod znakiem egzaminacyjnego stresu przeplatanego
uczuciem krótkotrwałej
ulgi z ciągłym niepokojem
w tle – w takiej atmosferze
upłynął pierwszy tydzień
egzaminów maturalnych w
jeleniogórskich szkołach
średnich. Na maturę po raz
pierwszy od 25 lat wróciła
obowiązkowa matematyka.
Wszyscy musieli też rozwiązać testy na poziomie
podstawowym, nawet jeśli
zdecydowali się na wersję
rozszerzoną.

matemat yki, z którą maturzyści zmagali
się w minioną środę. Około 70 uczniów
wyniki – mówi Sylwia Tramś z „Mechanika”, wychodziło z sali z
I LO im. Żeromskiego w Jeleniej nadzieją zaliczenia. – PrzygotoGórze. – Pisałem o Świętoszku – wywaliśmy się do tego egzaminu
mówi Bartosz Mądry. – Temat mi przez cztery lata, nie tylko w szkole,
„podszedł”, bo sztuka jest wciąż ale i na zajęciach dodatkowych
aktualna – dodaje. – Ucieszyłem oraz korepetycjach. Trzeba iść,
się, że jest Hanna Krall i „Zdążyć napisać i wyjść, oby zdać. Najgorsze
przed Panem Bogiem”. zadania, jakie mogą się pojawić na
egzaminie, to ciągi i trygonometria oraz
zadania z
prawdopodobieństwem –
mówili
Michał
Zielewski, Radek
Gierlicki,
Patryk Dziedzina, Magda Raczyńska, Adam
Osak i Iga
Wyluzowani abiturienci „Mechanika” po
Zachmych z
egzaminie z matematyki.
Zespołu Szkół
Technicznych
Mechanik w Jeleniej Górze.
To jest akurat lektura
Adrian Gawroński uważa,
z trzeciej klasy, więc wszystko jest
jeszcze świeżo w pamięci. Czuję się że strach miał wielkie oczy, pow tym temacie spełniony – powie- nieważ zadania wcale nie były
najtrudniejsze, jednak stres zrobił
dział nam Bartłomiej Wąsowski.
Maturzyści zdający polski na swoje – Kiedy otrzymałem arkusz
poziomie podstawowym musieli z zadaniami i przejrzałem go, to w
jeszcze odpowiedzieć na pytania pierwszym momencie pojawiła się
dotyczące tekstu Bandyka „Inter- niewiedza. Po chwilowym ochłonet: śmietnik czy sezam kultury”. nięciu zacząłem rozwiązywać zadania i jakoś poszło. Sporo zadań było
z niewymierności, wartości bezStrach przed ciągiem
Po dwudziestu pięciu latach względnych, kilka zadań było też z
wróciła obowiązkowa matura z funkcji i z nimi były małe problemy

– Abiturienci Liceum Plastycznego zdecydowali się na test z
historii sztuki.

koleżanki po egzaminie mówiły, że
miały sporo problemów ze zrozumieniem nagrań – mówiła Katarzyna Zdziech, tegoroczna maturzystka
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Jeleniej Górze.

Matura i sztuka

Z kolei piątek był dniem przedmiotów dodatkowych. Nasz repor-

Chcą porównać
Centralna komisja egzaminacyjna za powód wprowadzenia obowiązku rozwiązania testów
z polskiego i matematyki na poziomie podstawowym podała konieczność porównywania
egzaminów maturalnych pomiędzy różnymi typami szkół. Dotychczas były one nieporównywalne, bo uczniowie w liceach wybierali przedmioty na poziomie rozszerzonym, w liceach
uzupełniających, technikach i liceach zawodowych większość uczniów decydowała się na
poziom podstawowy.

KOMPUTERY? PIERWSZA KLASA!

na wyzwanie czasu: coraz bardziej
postępującą informatyzacją szkół i
wykorzystaniem komputera nie
należy realizować w wymiarze jedna z firm, która wypuściła na rynek
tylko do zabawy, ale przede
co najmniej 95 godzin dydak- niezwykle wytrzymałe uczniowskie
wszystkim do nauki już od
tycznych.
net-booki. Pedagodzy wysłuchali kilku
najmłodszych klas. Wymaga
Naprzeciw oczekiprezentacji i zapoznali się
tego zresztą najnowsza
waniom wyszła
z najnowszą ofertą wypodstawa programowa edukacji w
klasach I – III.
Zakłada, że
w edukacji
wczesnoszkolnej w
trzyletn i m
okresie
nauczania zajęcia
kompuMożliwości wykorzystania net-booków zaprezentowano w multicentrum.
terowe
Imprezę ubarwił występ przedszkolnych dzieci.

dawniczą związaną z tematem konferencji. Pokazano także inne pomoce
naukowe, które można stosować w
najmłodszych klasach.

(tejo)
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Trochę Wiednia w Jeleniej Górze
W Filharmonii
Dolnośląskiej
rozpoczął się
X I X Fe st i wa l
Muzyki Wiedeńskiej.
Inauguracyjny
koncert uświetniły
dzieła Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Melomani mogli
usłyszeć: Uwerturę
do opery Wesele
Figara, Koncer t
skrzypcowy A-dur
KV 219 oraz symfonię C-dur „JowiszoPrzy Symfonii „Jowiszowej” dał piec. Charyzma artysty na pewno
wą” KV 551. Gwiazdą pierwszego koncertu był Michael się porwać muzyce. Ma w sobie ten pozwoliła filharmonikom sięgnąć
Maciaszczyk. Wystąpił on w podwój- luz, dzięki któremu bez problemu wyżyn swoich umiejętności.
nawiązuje kontakt z publicznonej roli: dyrygenta i skrzypka.
(Gabi)
ścią. Jest także wirtuozem skrzyFOT. GABI

Ciąg dalszy
nastąpi
Kolejny koncert w ramach festiwalu
odbędzie się 12 maja. Będzie to wieczór
lżejszych brzmień. Muzycy pod batutą
Lesława Sałackiego zafundują nam wieczór
operetkowy. Koncert finałowy zaplanowany jest na 13 maja. Usłyszymy utwory
Mozarta, Kirchmaira i Pirchnera. Orkiestrę
poprowadzi dyrygent z Innsbrucku Gerhard
Sammer. W roli solistów wystąpią muzycy:
Daniela Koch (flet), Marta Fender (flet) i
Bartosz Kolendo (klarnet). Towarzyszyć im
będzie orkiestra symfoniczna Filharmonii
Dolnośląskiej.
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Parkomaty dopiero jesienią

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szał kontroli na „Grzybku”

Wieżą na Wzgórzu Krzywoustego od dziesięcioleci nie
interesował się żaden organ
kontrolny. Po remoncie zabytku wszelkie możliwe instytucje
chcą go sprawdzać, co odwleka
w czasie udostępnienie obiektu mieszkańcom i turystom.

Uliczne parkingi na Bankowej.
Firma, która złoży ofertę z
najniższą ceną i wygra ogłoszony przez urząd miasta
przetarg, będzie miała za
zadanie urządzenie i wyposażenie strefy płatnego
parkowania w minimum
38 nowych parkomatów i
innych urządzeń. Zaczną
one działać od początku
września.

wykonawca będzie kontrolował
płacenie przez kierowców ustalonych
opłat. Do jego zadań będzie należało
też zorganizowanie, wyposażenie
i poprowadzenie biura obsługi
klienta.
Firmy, które zamierzają złożyć
swoje oferty, muszą wykazać się odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą
i doświadczeniem. Muszą też udokumentować, że w ciągu ostatnich
trzech lat wykonywały minimum
jedną usługę o podobnym charakZ w y c i ę s k a f i r m a b ę d z i e terze i kosztach czyli administroprowadziła też dozór techniczny wanie strefą płatnego parkowania o
minimalnej liczbie 350 szt. płatnych
miejsc parkingowych.
Parkomaty staną
– Oczekiwanie na pu
blikację w dzienniku
urzędowym uchwały w zasięgu 380 wyi procedura wyboru
dostawcy i zorgan
izowania obsługi znaczonych obecspowodują, że będziem
nie miejsc parkingoy musieli przesunąć
termin instalacji wych oraz około 150
parkomatów w Jelen
iej Górze – mówi Jerzy
Lenard, zastępca nowych. Otwarcie
prezydenta. Ogłaszanie
nowego przetargu na
obsługę parkin- ofert odbędzie się 14
gów na miesiąc czy
dwa wydaje się niece
lowe, wobec czego czerwca. Maszyny
przedłużalibyśmy na
ten okres umowy, a
jeżeli okaże się to zastąpią wiec obecniemożliwe będziem
nych parkingowych
y musieli zorganizowa
ć to w inny sposób od 1 września. Póki co
lub w ostateczności od
stąpić od pobierania
opłat – mówi Jerzy miasto zamierza przeLenard, zastępca prez
ydenta Jeleniej Góry.
Umowa miałaby być dłużyć umowę z firmą
przedłużona z Simete
m do końca sierpnia
Simet, której pracow. Mias
bowiem wprowadzać
parkomatów w mieście to nie chce nicy obecnie pobierają
na okres wakacji.
Zgodzili się na to radn
opłaty za parkowanie w
i na ostatnim posiedz
eniu.
mieście. Obecna umowa
wygasa 31 maja.
i administracyjny oraz
(Angela)
kompleksowy serwis, pobieranie
FOT. TEJO
opłat, rozliczanie tych przychodów i
przekazywanie ich miastu. Ponadto

Zbudowana przed 99 laty wieża
widokowa miała być otwarta w długi
weekend. Nie udało się, bo nie zdążono z
przeprowadzeniem wszystkich koniecznych kontroli. – Dopiero w miniony
czwartek obiekt wizytowali strażacy i
sprawdzali go pod względem przepisów
przeciwpożarowych – mówi Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.

Wypili,

wybili
Dwóch pijanych chuliganów w wieku 18 i 19 lat
potłukło szyby w sklepie, w
zakładzie fotograficznym
oraz w jednym z mieszkań.
Swój występek młodzi ludzie
tłumaczyli głupotą i nadmiarem trunków. Do zdarzenia
doszło w nocy z 5 na 6 maja.
Wandale zostali zatrzymani,
kiedy próbowali uciekać.
Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą ponad 1200
zł. Za uszkodzenie mienia
z pobudek chuligańskich
grozić im może nawet do 5
lat pozbawiania wolności.
Mężczyźni dobrowolnie poddali się karze. Uzgodniono
karę 8 miesięcy pozbawienia
wolności w zawieszeniu na
3 lata, dozór kuratora, obowiązek powstrzymywania
się od picia alkoholu oraz
naprawienie szkody – poinformowała podinsp. Edyta
Bagrowska, rzeczniczka KMP
w Jeleniej Górze.

Już za miesiąc przy ratuszu powstanie namiastka bałtyckiej plaży.
Morza co prawda nie da się sprowadzić, ale plażowy klimat – o ile
dopisze pogoda – jak najbardziej.
Mówili o tym przebywający w Jeleniej

Marek Obrębalski, prezydent miasta,
podkreśla, że miasto nie zaprzestaje także
rozmów z potencjalnymi firmami, które
chciałyby zainwestować w Jeleniej Górze.
Póki co chętnych brak. – Mamy atrakcyjną
lokalizację pod hotel na gruntach przy ulicy
Kopernika. Nie ma jednak zainteresowania
– mówi szef stolicy Karkonoszy.

Fot. Konrad Przezdzięk / UM MIĘDZYZDROJE

Tur niej plażowej piłki Górze przedstawiciele Międzyz- podpisał z naszym miastem umowę
siatkowej na piasku znad drojów, znanego chyba wszystkim o współpracy.
Bałtyku, konkurs na naj- kurortu, który rok temu
Jednym z jej wymiernych
efektów będzie „nadmorski”
efektowniejszy piaskowy
weekend zaplanowany na
zamek, zawody w leżakoplacu Ratuszowym w dniach
waniu – to wszystko nie w
12 i 13 czerwca. – Planujemy
nadmorskim kurorcie, ale
mnóstwo atrakcji. Szczegóna jeleniogórskim Rynku.
łów zdradzić nie chcemy,
Wszystko w ramach kampaaby była to niespodzianka.
nii promującej Międzyzdroje
Na pewno będzie otwarw stolicy Karkonoszy.
ty turniej piłki plażowej

można by z zabytkiem zrobić, a czego
nie zrobiono. – Niektóre są absurdalne
– mówi Miłosz Sajnog. – Słyszałem, że
powinno się nadbudować taras o kilka
metrów, aby „wynieść” go poza korony
drzew, które zasłaniają widok. Nie
jest to możliwe,
choćby dlatego,
że o obiekt jest
pod ochroną
konserwatorską
– usłyszeliśmy.
Z tych samych
względów oraz z
powodów ograniczeńfinansowych
nie było możliwe
Wieżę można podziwiać z daleka, z
zainstalowanie
wieży – jeszcze nic oglądać się nie da. windy dla niepeł-

Wprawdzie nie ma tam elementów
łatwopalnych, ale formalności musiało
się stać zadość.
Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy na
wieżę będzie mógł wejść każdy. Przy
okazji rodzą się różne koncepcje, co

W minioną sobotę obchodzono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W przeddzień święta
w Książnicy Karkonoskiej
odbyła się miła uroczystość
powiązana z podsumowaniem projektu „Moja mała
ojczyzna”, którego celem
jest rozbudzenie lokalnego
patriotyzmu wśród młodych
jeleniogórzan.

nosprawnych. Nie można też wyciąć
drzew, które przysłaniają widok. To stare
drzewa i na wycinkę każdego z nich
potrzebne jest stosowne pozwolenie.
Urzędnicy utknęliby w formalnościach,
bo drzew jest bardzo dużo.

(tejo)
– Będziemy na pewno rozwijać teren wokół
wieży. Umożliwimy dostęp do niego niepełnosprawnym i postaramy się, aby cały obszar
był atrakcyjnie zagospodarowany – powiedział Miłosz Sajnog. Jednak wciąż jeszcze
nie wiadomo, kiedy będzie można na wieżę
wejść i podziwiać częściowe widoki miasta i
okolic z imponującej wysokości.

Na straży książek

Zebranych w salce konferencyjnej
Uczestnicy projektu MMO z prezydentem
gości powitała zastępczyni dyrektora
Markiem Obrębalskim.
Książnicy Karkonoskiej Alicja Raczek.
Wśród przybyłych znalazł się prezyWięcej – strona 2.
kach
dent Marek Obrębalski, jego zasłowa drukowanego, któnie
stępca Miłosz Sajnog
ma już tak uroczystej rzy pracują w różnych bibliotekach.
oraz naczelnicy
oprawy,
jak
to kiedyś bywało. Jed- Prezydent miasta złożył życzenia
wydziałów. Alicja
bibliotekarzom.
Raczek podkre- nak nie można zapomnieć o
bibliotekarzach,
strażni(tejo)
śliła, że święto

FOT. TEJO

Dyrektorom i przedstawicielom szkół uczestniczących w projekcie Moja Mała Ojczyzna
szef miasta wręczył paczki pełne wydawnictw
regionalnych sygnowanych przez AD REM.
Obecna podczas spotkania Małgorzata Lutowska
przygotowała w prezencie dla samorządowców
swoją książkę „Dla siebie znalezioną ścieżką”,

Alicja Raczek wita gości w Książnicy Karkonoskiej

BĘDZIE PLAŻA PRZY RATUSZU

konkursów, w tym na najbardziej
okazały zamek z piasku – mówią
Aneta Czyżak z wydziału promocji
międzyzdrojskiego magistratu, oraz
Wojciech Gągorowski z firmy przygotowującej wydarzenie. – Mamy
także plan „B”, gdyby była brzydka
pogoda.
Na pewno na placu Ratuszowym
powstanie boisko usypane z piasku
oraz mnóstwo rodzinnych z bałtyckiej plaży. Organizatorzy
zapowiadają także atrakcje wodne,
ale o szczegółach nie chcą jeszcze
mówić. Zapowiadają, że impreza
będzie miała hit, który na pewno
wszystkim się spodoba.
– Międzyzdroje dadzą nam trochę
morza, a my kurortowi zawieziemy promocji i polityki informacyjnej je- droje w sezonie odwiedza w tygodniu
góry – żartuje Miłosz Sajnog, zastęp- leniogórskiego magistratu Katarzyna około 60 tysięcy turystów.
ca prezydenta miasta. Jelenia Góra Młodawska. Szacuje się, że Międzyz(tejo)
pracuje nad podobnym przedsięwzięciem, które zaplanowano nad BałZwiązki Jeleniej Góry z morzem mają swoje ciekawe odniesienie w historii. Nasze miasto należało
tykiem. – Jednym z jeleniogórskich
akcentów będzie nasze stoisko prokiedyś do Związku Hanzy, a dzięki handlowi płótnem, które trafiało na zamorskie rynki, stolica
mocyjne w informacji turystycznej,
Karkonoszy znacznie się w XVIII wieku rozwinęła. Pamiątkami po tamtych czasach są różne
która w Międzyzdrojach znajduje
nadmorskie symbole: choćby pomnik Neptuna, władcy mórz i oceanów, oraz płaskorzeźby
się tuż przy plażowej promenadzie
przedstawiające statki. Nie wszystkie uchowały się do naszych czasów.
– zapowiada naczelniczka wydziału

Fot. Konrad Przezdzięk / UM MIĘDZYZDROJE
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Fot. Konrad Przezdzięk
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Perfekcja
strategii
Kampania prezydencka rozpędza
się dość niemrawo. Tak to wygląda
przynajmniej w jej oficjalnym nurcie,
bo podskórnie toczy się już od 10
kwietnia. Tragedia smoleńska była
paradoksalnie jej strzałem startowym. Siedziałem przed telewizorem
i oczom nie wierzyłem. Wszystkie
stacje, niezależnie od wcześniejszych
sympatii politycznych, wprowadziły
zasadę, że o zmarłych, albo dobrze
albo wcale. A ponieważ wszyscy tylko
o tej tragedii mówili, więc nastąpiło
absolutne przewartościowanie.
Zapomniano o waśniach i demagogicznych potyczkach do pierwszej
krwi. I stało się lepiej, łagodniej, spokojniej i kulturalnie. Należało się to
tragicznie zmarłym i zamęczonemu
wzajemną agresją społeczeństwu.
Okazało się, że waleczni i krytyczni
dziennikarze stracili ostrość patrzenia i słuchania i dali się zauroczyć
pseudo patriotyzmem umoczonym w
nacjonalistyczno-komunistycznym
sosie przyprawionym szczyptą kultu
jednostki.
Doszło do tego, że gwiazdy radiowo-telewizyjnego przesłuchiwania
prawie chlipały na wizji w ramionach wczorajszych przeciwników. I
tak Lech Kaczyński stał się Wielkim
Nieobecnym. Udowodniono, że media były za jego życia ślepe i złośliwe
i dopiero po tragedii doceniły Jego
zasługi. I właśnie w tym momencie
zaczęła się kampania wyborcza.
Skręceni zazdrością o wspaniały
efekt medialny publicznego castingu kandydatów na kandydata na
prezydenta stratedzy od kampanii
złapali wiatr w żagle. Rzeczywisty
wstrząs, jaki przeżył naród pozwolił
im w umiejętny acz perfidny sposób
przemycić informacje, że mieliśmy
do czynienia z wielkim prezydentem,
a brat jego wypełniający jakoby
testament tragicznie zmarłego, gwarantuje ciągłość owej wspaniałości.
Czyżby zapomniano, że praktycznym
prezydentem był ów osamotniony
brat, któremu Lech Kaczyński, w
dniu wyboru, złożył meldunek o
wykonaniu zadania?
Cyniczne założenie, ze występująca w przedwyborczych testach pokaźna grupa ciągle niezdecydowanych
nie ma wyrafinowanego rozeznania
politycznego przyniosło natychmiastowy efekt. W pierwszym sondażu

PLOTKI
I FAKTY
Piaskowy kłopot

po katastrofie okazało się, że udział
w wyborach deklaruje ponad 75%
społeczeństwa, co w polskich warunkach przy przeciętnej wahającej
się wokół 50%, jest wynikiem niebywałym. Ten wzrost zainteresowania
politycznego nie wynika jednak z
faktu, że nagle staliśmy się społeczeństwem obywatelskim – znaczy tylko,
że zgodnie z założeniami strategów
socjopolitycznych, olbrzymia grupa,
na fali ogólnej narodowej histerii, w
stanie głębokiego żalu i współczucia,
odda swój głos na ciężko dotkniętego
losem spadkobiercę Męża Stanu,
który spoczął na Wawelu.
Trzeba przyznać, że jego stratedzy
wykazali się wysokim stopniem
profesjonalizmu. Ciągłe przesuwanie
terminu ogłoszenia decyzji o starcie
w wyborach było strzałem w dziesiątkę. Wszystkie media dały się uwieść.
Ciągle donosiły o przesunięciu terminu ogłoszenia decyzji, która realnie
była jedyną z możliwych i już dawno
podjętą. Czyli mimo braku kampanii
mówiło się tylko o tym czy i kiedy
owa decyzja zostanie ogłoszona.
Milczący kandydat stał się najważniejszym tematem w mediach. Mało
tego – wykalkulowano, że im dłużej
milczy, tym lepiej.
Wspaniałym zbiegiem okoliczności, w ten ciąg wydarzeń wpisały się
narodowe święta dalej podbijające
obudzony katastrofą histeryczny
patriotyzm. Równolegle jego poplecznicy zaklinają przeciwników,
aby kampania, ze względu na żałobę,
była kulturalna i wyciszona. Sami
natomiast w sposób absolutnie
bezwzględny wykorzystują tragizm
chwili dla swoich celów politycznych.
Wiedzą, że przeciwnik praktycznie
postawiony jest w ogromnie kłopotliwej sytuacji, bo nie może skontrować
tej akcji wprost, nie ryzykując werbowania dalszych niezdecydowanych
do głosowania na pozostającego w
głębokiej żałobie brata. Zwłaszcza,
że TVP jest mocno zaangażowana
w ową kampanię i ciągle wydobywa
nowe jasne strony tragicznie zmarłej
Pary Prezydenckiej.
Niestety, żyjemy w dobie tabloidów i dlatego wynik tych wyborów
jest otwarty.

Paweł Kucharski

W związku z kampanią promocyjną Międzyzdrojów bałtyckiego
kurortu na placu Ratuszowym do
centrum Jeleniej Góry zwiezione
zostanie kilka ton piachu z plaży,
aby zeń usypać boisko i rozegrać
turniej piłki plażowej. A co potem?
Wszak bałtycki piach jest towarem
cennym bardzo w górzystym grodzie Krzywoustego. Pojawiło się już
kilka koncepcji zagospodarowania
tego sypkiego produktu. Jedna z
nich zakłada zasilenie miejskich
piaskownic piachem prosto z międzyzdrojskiej plaży. Miałby on trafić
głównie do przedszkoli, a to, co
zostanie – do piaskownic osiedlowych. Inna koncepcja to usypanie
sztucznej plaży nad jednym z akwenów w okolicach Jeleniej Góry.
Oczywiście ilość piachu sprawi, że
będzie to plaża elitarna, dostępna
tylko dla wybitnych mieszkańców
naszego miasta.
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– Biorąc pod uwagę modne
kryterium wzrostu…

Humor sytuacyjny

Zdarzają się sytuacje, z których
wyczytać można wiele, ale „między
wierszami”. Tak oto nagrodzona
niedawno temu Srebrną Gloria
Artis Stefania Żelasko, kiedy została
zasypana bukietami, powiedziała,
że od kiedy pracuje w Muzeum Karkonoskim (30 lat), nigdy kwiatka
nie dostała.
Z kolei Hubert Papaj, szef rady
miejskiej, usiadł kiedyś nieopatrznie na miejscu prezydenta Marka
Obrębalskiego. Radny Krzysztof
Mróz przygadał szefowi rady pytając, czy jest to oznaka jego aspiracji,
czy też chęci wygryzienia z fotela
szefa Jeleniej Góry. Hubert Papaj
w te pędy zza stołu prezydialnego
uciekł. Na swoim miejscu nie mógł
usiąść, bo obrady prowadziła jego
zastępczyni Anna Ragiel, która na
prezydenckim fotelu usiąść nie
miała zamiaru.

– … dochodzę do wniosku, że,
Piotrze, jesteś

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

– … najlepszym kandydatem na
kandydata.

Jerzy Lenard, zastępca prezydenta Jeleniej Góry, Piotr Miedziński, radny, Hubert
Papaj, przewodniczący rady miejskiej.

OKIEM NACZELNEGO

Zabrania
się zabraniać
– Co pan tam robisz, panie kolego? – tej treści zapytanie w karcącym tonie dobiegło mnie, kiedy
fotografowałem brudne zaplecze
placu Ratuszowego. Ujrzałem faceta na balkonie czujnie lustrującego
moje ruchy. – Nie ma pan prawa
tu robić zdjęć! – wyskrzeczał facet
tonem ormowca na emeryturze.
Dałem facetowi do zrozumienia,
że guzik go obchodzi, co robię. Że
to centrum miasta. Że fotografować mogę tu, co chcę i kiedy
chcę, bo żyjemy w wolnej Polsce.
A tabliczkę „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA” z przekreślonym aparatem
może sobie powiesić nad łóżkiem.
Zresztą i tak niepotrzebnie, bo kto
by chciał dziś fotografować taki

stetryczały skansen komunistycznego myślenia? Oddaliłem się zostawiając faceta pokrzykującego z
gorliwym oburzeniem właściwym
dla esbeckiej gorliwości.
Zakaz. To słowo będące w prostej linii „potomkiem” biblijnego
jabłka, na które skusiła się Ewa,
kontestowane w zasadzie od początku udokumentowanych dziejów ludzkości, wciąż porządkuje
rytm naszego życia. I dobrze. Bo
są zakazy mądre, które sprawiają,
że codzienność nie staje się zdominowana przez wynaturzenia
ułomności ludzkiej natury. I są zakazy głupie, które jeszcze bardziej
utrudniają i tak już wystarczająco
kłopotliwy żywot.

Ostatnio słowo „zakazy” pojawiło – z pewnością nikt by zakazu jazdy
się w kontekście rewitalizacji, czy rowerem nie wprowadzał.
Gdyby właściciele psów dbali
też rewaloryzacji Parku Zdrojowego
w Cieplicach. Jest ich tyle, że chyba o to, aby prowadzać zwierzęta
prościej powiedzieć, co będzie do- tylko na smyczy i w kagańcu, oraz
zwolone, niż wymieniać listę zacho- postarali się, by ich pupilki robiły
wań i uczynków wzbronionych pod śmierdzącą kupę gdzieś w ustronkarą grzywny z zamianą na areszt. nym miejscu zapewniając przy tym,
Wielu z tych ograniczeń nie trzeba że gówienko starannie zapakują i
wyrzucą do najby było publiczbliższego śmietnie anonsować,
nika, zastanogdyby zachoGDYBY WSZYSCY POSZLI
wiono by się, czy
wania rodaków
PO ROZUM DO GŁOWY,
wprowadzać zabyły zgodne z
TO MIELIBYŚMY JAKŻE
kaz wstępu dla
regułami norUPRAGNIONĄ NORMALNOŚĆ. czworonożnych
malności.
Gdyby mar- A TYMCZASEM WCIĄŻ NAM przyjaciół z pagines rowerzy- DO NIEJ BARDZO DALEKO. nem włącznie.
Nie sądzę, aby
stów – zwłaszcza
podobne ogranimłodych i gniewnych – wykorzystywał jednoślad tylko czenia wprowadzano w wieku XIX,
do normalnego poruszania się, a nie do której to epoki w urządzeniu
do szukania ekstremalnych wrażeń ogrodu zdrojowego zamierzają
podczas jazdy bez trzymanki na jed- nawiązać pomysłodawcy zmian.
nym kole slalomem pośród schorowa- Ówczesne społeczeństwo nie przenych i ledwo człapiących kuracjuszy jawiało bowiem tylu symptomów

niedostosowania społecznego, jak
to ma miejsce dziś. Z pewnością
wtedy nikomu nie przyszłoby na
myśl zakazywać wjazdu na ścieżki
cyklistom dostojnie przemieszczającym się na bicyklach. Ani napuszonej damie z wyperfumowanym
pekińczykiem pod pachą kroczącą
majestatycznie za ufryzowanym
pudlem.
Ilość zachowań aspołecznych rośnie bowiem wprost proporcjonalnie do narastania zdobyczy techniki
i rozwoju cywilizacji, który – pod
wieloma względami – uwstecznia i
przerasta człowieka. Fakt, że mamy
świat opięty siecią Internetu, wcale
nie znaczy, że jesteśmy przez to
mądrzejsi. Za to wygenerowały się
w tym kontekście kolejne ograniczenia wynikające z zagrożeń tego
niewolniczego – niejednokrotnie
– okablowania.
Oczywiście bardzo często bliscy
jesteśmy zakazowego absurdu,
który już w maju 1968 roku znalazł

swój wyraz w sloganie: Interdit
d’interdire! (Zabrania się zabraniać!) ukutym przez kontestują
lewicową młodzież francuską,
pragnącą kompletnego permisywizmu, czyli – mówiąc po naszemu
– róbta, co chceta. I plącząc się
między tabliczkami zakazującymi
coraz to więcej (te w Parku Zdrojowym będą zapewne odpowiednio
st ylizowane), zapominamy o
zdrowym rozsądku.
Gdyby cytowany na początku
facet choć trochę pomyślał na
bezsensem swojego postępowania, z pewnością puknąłby się w
czoło. I zamiast straszyć zakazem,
posprzątałby śmieci z podwórka i
jeszcze zachęcił do jego sfotografowania. Gdyby wszyscy poszli po
rozum do głowy, to mielibyśmy
jakże upragnioną normalność.
A tymczasem wciąż nam do niej
bardzo daleko.

Konrad Przezdzięk
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Robert Mania jest jednym
z najmilej widzianych aktorów Teatru im. Norwida.
Na scenie przykuwa uwagę
i zdobywa sympatię zarezerwowaną dla chłopaków
z sąsiedztwa.
Zanim ten niebieskooki blondyn
po raz pierwszy pojawił się na
jeleniogórskiej scenie, wcześniej
trafił na szklany ekran. W filmie
krótkometrażowym reklamującym
Wrocław wystąpił w roli młodego
księdza. Dołączył do obsady opery
mydlanej Polsat „Pierwsza miłość”
(2007), gdzie zagrał postać Czesia,
chłopaka z Wadlewa, z którym
zadarł jeden z głównych bohaterów
Artur Kulczycki (Łukasz Płoszajski). Można go było także zobaczyć
w wideoklipie do piosenki zespołu
Czerwone Gitary „Wezmę Cię ze
sobą” (2007).

ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Swój gość na scenie
Korczakowskiej (2007), prezentowanej podczas XXXVII Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych.
W tym spektaklu o nieuchronności
cierpienia zadawanego przez
bezmyślnych ludzi o dobrych
chęciach Robert Mania stworzył
niezwykłą kreację
tytułowego

Ginący symbol

W 2007 roku po ukończeniu wrocławskiej PWST,
został zaangażowany do Teatru im. Norwida. Debiut
sceniczny miał niezwykle
udany. Prawdziwy talent dramatyczny pokazał natychmiast w
cieszącej się popularnością sztuce
opartej na tekście Małgorzaty SikorskiejMiszczuk
„Śmierć
Człowieka-Wiewiórki”
w reż.
Natalii

CzłowiekaWiewiórki,
k t ó r y
symbolizuje
ciągle ginące
przypadkowo
s p o ł e c z e ń s t wo , a
lewicowa dziennikarka
i działaczk a Ulrike
Meinhof (Lidia
Schneider), co przeszła
do podziemia, by walczyć
o Nowe Lepsze Niemcy,
zabija go…na
przykład cofając
samochód.

W wielu kreacjach

Niedługo potem Robert Mania
zastąpił Jacka Grondowego w nieco rozwlekłym spektaklu Bertolta
Brechta „Kariera Arturo Ui” w reż.
Wojciecha Klemma (2007), gdzie
zagrał Ernesta Römę, wieloletniego
i bardzo oddanego przyjaciela tytułowego bohatera; kiedy Röma staje
się niewygodny, zostaje podstępnie
zgładzony, a jego zjawa ukazuje
się Arturowi w bezsenne noce. W
przedstawieniu Władimira Sorokina
„Podróż poślubna” w reż. Iwo Vedrala
(2007) wcielił się w postać Günthera
von Nebeldorfa, zakompleksionego,
nieporadnego i neurotycznego milionera zafascynowanego kulturą
żydowską, syna oficera Fabiana von
Nebeldorfa (Bogusław Siwko). Był
Dioskurem w uwspółcześnionej mitycznej tragedii Eurypidesa „Elektra”
w reż. Natalii Korczakowskiej (2008).
Zagrał z ironią ministra Jonathana
w dramacie Martina Crimpa
„Okrutne i czułe” w reż. Remigiusza Brzyka (2008) opartym
na „Trachinkach” Sofoklesa. W
prezentowanym m.in. na VII Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy
spektaklu wg Fritza Katera „We
Are Camera/Rzecz o Jazonie” w
reż. debiutującego wtedy Krzysztofa Minkowskiego (2008) wystąpił
w roli fińskiego recepcjonisty Johna. W sztuce Fryderyka Schillera
„Intryga i miłość” w reż. Katarzyny
Raduszyńskiej (2008) jako
nieprzenikniony i zawistny
dworak Wurm, sekretarz
Prezydenta, był pomysłodawcą intrygi. W turpistycznym widowisku
Pawła Demirskiego „Sztuka
dla dziecka” w reż. Moniki
Strzępki (2009) pojawił się
jako diabeł nie z tej bajki. W
uwspółcześnionym dramacie Antoniego Czechowa „Trzy siostry”
w reż. Krzysztofa
M i n ko w -

W próbie czytanej z Irminą Babińską i Piotrem Konieczyńskim
Identyczność drugiego elementu nazwy naszego miasta z mianem określającym
stolicę Ziemi Lubuskiej bywa
przyczyną zabawnych pomyłek. Stała się także jedną
z inspiracji do ekspozycji
Biura Wystaw Artystycznych,
na której można podziwiać
prace twórców związanych z
obydwoma ośrodkami.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Od czasu utworzenia w Zielonej Górze
uniwersytetu nie brakuje jeleniogórzan,
którzy właśnie stolicę Ziemi Lubuskiej
wybierają jako miejsce swoich studiów.
Nie inaczej jest z absolwentami szkół
artystycznych, w przypadku Jeleniej
Góry – Liceum Plastycznego, którzy
edukację artystyczną kontynuowali na
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Wystawa, co prawda, dostępna jest
już od około trzech tygodni, ale żałoba
narodowa uniemożliwiła jej oficjalne
Chodzi o Jelenią Górę i Zieloną Górę. otwarcie. Nie było też okazji, aby spoMiasta odległe o około 200 kilometrów. tkać się z zaproszonymi do ekspozycji
twórcami. Stąd – jak
mówi Janina Hobgarska – dyrektor BWA
– spóźniony wernisaż,
który jest jednocześnie
zaproszeniem do zwiedzania galerii aż do
12 czerwca. Czas ekspozycji został bowiem
przedłużony.
Na piątkowe wydarzenie przybyło spo-

ro uczniów cieplickiego Liceum
Plastycznego z jego dyrektorem
Andrzejem Bluszem na czele. Wystawa bowiem wpisuje się w obchody
30-lecia placówki, jedynej takiej
szkoły w regionie (najbliższa jest we
Wrocławiu). Liceum jest też wspólnym mianownikiem dla wszystkich
zaproszonych twórców, z których
każdy swoją edukację rozpoczynał
właśnie w LP.
O wystawie opowiedział dziś krótko
jej kurator i pomysłodawca, Piotr Machłajewski, także absolwent Liceum
Plastycznego. Podkreślił, że Jelenia
Góra jest miastem, z którego przyszli
artyści – chcąc się kształcić – muszą
wyjechać. Powody są oczywiste: nie
ma u nas wyższej uczelni artystycznej.
Przybyli na wernisaż twórcy wyjaśnili,
że wybrali Zieloną Górę jako ośrodek
akademicki głównie ze względu na
niewielką odległość.
Zgromadzone na wystawie „Zielona z Jelenią mylą mi się” dzieła to
zarówno wycyzelowane prace malarskie i graficzne oraz swego rodzaju

skiego (2009) odegrał rolę energicz- czył), to przyglądanie się ludziom ich
nego i rozemocjonowanego barona problemom, ich reakcjom, to ciągłe
porucznika Mikołaja Tuzenbacha.
gromadzenie aktorskiego materiału,
który później może przydać się przy
budowaniu postaci.
Powołanie i pasja
Robert Mania powiedział kiedyś w
jednym ze swoich wywiadów, że aktor
Konrad Przezdzięk
musi być psychologiem, bo obszarem
jego
zainteresowań jest
drugi

W „Czarnej Masce” z Iwoną Lach, Irminą Babińską i Tadeuszem Wnukiem

W „Opowieści wigilijnej”
z Anną Ludwicką.
człowiek. Aktorstwo jest dla niego tym, czym dla Roberta Kubicy jest
jazda bolidem F1 - jest pasją, sztuką
postrzegania rzeczywistości, która
otacza (może to pozostałość po trzech
latach geografii, której nie dokoń-

Zmiana masek
Robert Mania ma łatwość aktorskich transformacji, dowodem jest jego występ w adaptacji
powieści Karola Dickensa „Scrooge. Opowieść wigilijna” w reż. Henryka Adamka (2009),
gdzie wcielił się w skrajnie odmienne postaci: ducha przyszłych świąt Bożego Narodzenia i
egoistycznego samoluba Ebenezera Scroogea w latach jego młodości. Nieco później zagrał
przewrotnego katolickiego opata klasztoru w Hohenwaldau Roberta Dedo w mrocznym dramacie
laureata nagrody Nobla Gerharta Hauptmanna „Czarna maska” w reż. Bogdana Kocy (2010).
Telewidzowie natomiast mogą dostrzec Roberta Manię jako lekarza w reklamie specjalistycznego leku na dolegliwości związane z bólem zatok „Ibuprom”. A oprócz aktorstwa, pasją artysty
stały się też m.in. wyjazdy rowerowe z Rowerową Sekcją Turystyczną.

Zielona z Jelenią zeszły się
niedokończone ćwiczenia,
jakby kartki
wyrwane z
brudnopisu
lub szkicownika. Są też
prezentacje
multimedialne (w
piwniczce
BWA) oraz
jedna praca
przestrzenna:
odlew.

(tejo)

Piotr Machłajewski przedstawił twórców,
których prace zgromadzono w BWA. Nie
wszystkim udało się przybyć na dzisiejsze
wydarzenie. Każdy z nich dorobił się już
barwnych biogramów. Mimo młodego wieku

artyści angażują się w wiele ruchów, grup
nieformalnych, a także mają na swoim
koncie sporo wystaw i nagród w różnych
konkursach. Niektórzy związani są z dużymi
ośrodkami, choćby Poznaniem, Wrocławiem

i Warszawą.
W wystawie udział biorą: Jakub Czyszczoń,
Kamila Mankus, Przemysław Matecki,
Seweryn Swacha, Szymon Teluk, Rafał
Otoczak Tomczak oraz Rafał Wilk.

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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Jedyna taka noc!
Już w nadchodząca sobotę jeleniogórskie placówki kultury otworzą swoje
drzwi na kilka godzin, aby
w ten sposób wpisać się w
ogólnopolską akcję Noc
Muzeów.
Noc Muzeów w BWA rozpocznie spektakl Teatru „Karawana”, który o godz. 20 wystawi
jednoaktówkę Mrożka „Na
pełnym morzu” „Teatr Karawana” powstał we wrześniu
2009 roku przy MDK “Muflon”
w Jeleniej Górze. Działają
w nim osoby uzależnione i
wychodzące z uzależnienia
od alkoholu.
Wystąpią: Janusz Belczyk,
Marek Cwen, Lesław Zamaro, Mateusz Gąsiorowski
oraz Dariusz Jezierski.
Hitem cyklu imprez
będzie koncert Andruchowicz
+ Karbido CYNAMON TOUR
promujący album rozpoczynający
międzynarodową trasę grupy w
składzie: Jurij Andruchowycz –
(poeta, prozaik, tłumacz, performer

i rocker – najwybitniejszy żyjący
ukraiński pisarz) – głos, tekst,
Peter Conradin Zumthor – bębny,
gongi, Marek Otwinowski (maot)
– bass, Tomasz Sikora – virtualia,
Igor Gawlikowski – guit.

nakładem wydawnictwa
Hermetyczny Garaż. Płyta
„Cynamon” to połączenie eksperymentalnej elektroniki,
postrockowej energii i freejazzowej otwartości z hipnotyzującą neogali-

cyjską poezją. To cykl 12 różnych
muzycznych obrazów łączących
noise, minimal czy ambient z energią ballad, tang i walców. Utwory
przywołują echo dawnych kataryn,
Wydarzenie rozpocznie się o godz.
21 w sali widowiskowej JCK przy ul.
Bankowej 28/30
„Cynamon (z dodatkiem Indii)” ukazał się 23 listopada 2009,

Podpis na ratunek kultury
Tłem rozmaitych wydarzeń będzie zbieranie podpisów pod petycją do Donalda Tuska o
zwiększenie środków na kulturę do jednego procenta budżetu państwa. Sygnatariusze listu,
pod którym podpisały najznamienitsi przedstawiciele świat kultury i sztuki, postulują także
zwiększenie troski i zapobieganie regresowi tej dziedziny życia poprzez powołanie specjalnej
komisji. Podpisy będą zbierane w całej Polsce. W Jeleniej Górze te działania koordynuje Biuro
Wystaw Artystycznych.

Ceramika i „Siostrunie”
Wcześniej, bo w godz. 16. 30 W Noc Muzeów – jakże by
inaczej – wpisuje się także 18 odbędzie się finał i wręczenie
nagród laureatom konkursów:
Muzeum Karkonoskie.
Na sobotę, 15 marca, zaplanowano szereg ciekawych wydarzeń. Już od godz. 10 rozpoczną
się warsztaty artystyczne „Nie
święci garnki lepią”. Uczestnicy
warsztatów poznają pracę i zawód garncarza, a jednocześnie
przyjrzą się obróbce gliny oraz
procesowi powstania różnorodnych naczyń na kole garncarskim.
Samodzielnie wykonają naczynia
z gliny pod fachowym okiem
art yst y – ceramika Mateusza
Grobelnego. Wykonane naczynia
zostaną wypalone w piecu ceramicznym. Wieczorem główną atrakcją
będzie spektakularny pokaz świetlny i
efekt rozżarzonego
pieca. Kulminacyjny
moment „akwarium
ognia” przewidziano
na godz. 23.

plast ycznego „Moje magiczne
miejsce”, twórczości literackiej
i plastycznej „Zdarzyło się dzisiaj…”, „W szklanym świecie”,
warsztaty kreatywnego pisania.
Popołudnie ubar wi czar na
komedia „Siostrunie” w reżyserii
Piotra Grosmana w wykonaniu
uczniów Szkoły Podst awowej
nr 7 im. Adama Mickiewicza w
Jeleniej Górze.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Performerka w BWA

Na performance Angeliki
Fojtuch zaprasza już jutro (wtorek, 11 maja o godz. 18) Biuro
Wystaw Artystycznych. – Sens i
znaczenie performance’u współtworzy z artystą publiczność
w kontekście miejsca, czasu i
okoliczności i tak też będzie w
Jeleniej Górze. Tytuł jest jeszcze
mi nieznany, ponieważ wyłania
się jako ostatni. Musi najpierw
coś powstać by nadać temu imię
– wyjaśnia artystka uważana za
jedną z najwybitniejszych performerek. Jest z wykształcenia
rzeźbiarką. Performance wchodzi w skład cyklu edukacyjnego
„Transfuzje”, na który składa
się blok dotyczący sztuki performance, działania o charakterze
interaktywnym

Noblista nocą

Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmana zaprasza na
wieczorne prelekcje na temat
życia i twórczości pisarza. Wydarzenie wpisuje się w Noc
Muzeów.
W programie zawarto również prezentacja polskiego wydania książki Gerharta Pohla
„Czy jestem jeszcze w swoim
domu?”. Będzie dyskusja na
temat ostatnich dni Gerharta
Hauptmanna w willi Łąkowy
Kamień. Imprezie towarzyszyć
będzie otwarcie wystawy fotograficznej „Odbicia” Rolanda Posnera, będąca podsumowaniem
międzynarodowego seminarium
naukowego „Tożsamość”.
Wszystko w Willi Wiesenstein
w Jagniątkowie 15 maja w godz.
17.00-23.00.

KARBIDO – znana jeleniogórskiemu odbiorcy ze „spektaklu audio” STOLIK (2007),
wrocławska grupa artystyczna podejmująca działania muzyczno - multimedialne z
elementami teatru alternatywnego i plastyki. Trans-gatunkowe podejście do muzyki,
a także „zappowska” swoboda i humor
wpisują zespół w zjawisko post-yassu. Nagrania grupy są dynamiczną fuzją różnych
gatunków (jazz, rock, muzyka etniczna,
psychodelia), które najczęściej spaja avant-jazzowe podejście do prowadzenia akcji
muzycznej i do budowania relacji między
instrumentalistami. Karbido zajmuje się
badaniem interakcji między tekstem i muzyką, eksperymentuje na granicy muzyki,
sztuki dźwięku i teatru.

Komiks? To jest to!
Jeszcze kilka lat temu niedoceniany, a wręcz traktowany z pogardą, dziś jest
już na trwałe obecny jako
osobna kategoria pośród
sztuk wizualnych. Rysunkowe powiastki z dymkami,
czyli komiksy, podbijają
rynek.

od dawna uważany jest za środek
wyrazu artystycznego ceniony na
równi z wielkimi dziełami beletrystki i rysunku zarazem.
Komiksowi i jego historii poświęcone będzie piątkowe spotkanie
w Biurze Wystaw
Arty-

Kto pamięta zeszyty z serii Relax,
zawierające pierwsze polskie komiksy? Albo serie Kapitana Klosa?
Lub drukowane na ostatniej stronie Świata Młodych przygody
Kajka i Kokosza, Tytusa Romka i
A’Tomka oraz wiele innych kultowych dzieł gatunku? Kiedy
w Polsce Ludowej raczkował
spychany na margines, we
Francji i Belgii rósł w siłę i

Gawronkiewicz jest autorem komiksów: „Mikropolis” (cykl), „Tabula Rasa” (wraz z Dennisem
Wojdą), „Achtung Zelig” (wraz z Krystianem Rosińskim) oraz „Przebiegłe dochodzenie Ottona
i Watsona”(wraz z Grzegorzem Januszem, seria przygotowana na zamówienie francuskiego
wydawnictwa Glénat po zwycięstwie w pierwszej edycji Europejskiego Konkursu Komiksowego).
Zdobywca Grand Prix OKTK w roku 1992 i 2000.

karuzel i gramofonów, topiąc je na
końcu w jazgocie gitar i zniekształceniach transowego rytmu – podali
organizatorzy.
Płyta powstawała w Utrechcie,
w Drohobyczu, Warszawie i we
Wrocławiu; partie perkusyjne
Zumthor nagrał w szwajcarskim
Haldenstein, niektóre ambienty
były rejestrowane na ulicach Jerozolimy i Hong-Kongu.
Noc Muzeów w BWA zakończy
spektakl Teatru Banca Rota z
Meksyku „Muertevivos” w ramach
Festiwalu Muzyki Teatralnej, organizowanego przez Stowarzyszenie
„Teatr Cinema”. Początek wydarzenia o godz. 23.00 w Galerii BWA.

(tejo)
FOT. ORGANIZATORZY

Przemysław Truściński to twórca komiksów: ”Historia choroby” (obszerny zbiór
krótkometrażowych komiksów Science
Fiction), „Najczwartsza RP”, „Komiksowa
W-wa” (komiksowy reportaż, rysowana
fotorealistycznie relacja z życia miasta),
a także cyklu komiksowych wywiadów
drukowanych w „Dużym Formacie” oraz
projektu graficznego gry komputerowej
„Wiedźmin”.
st ycznych. Debatę poprowadzi Piotr Machłajewski, a w
s p ot k a n i u
udział
wezmą:
Krzysztof
Gawronkiewicz oraz
Przemysław
Truściński, cenieni r ysownicy
i twórcy komiksu
polskiego. Początek
14 maja o godz. 18 w
BWA.

(tejo)
FOT. BWA

Jak Schaffgotsch głowę stracił
W wydarzenia Nocy Muzeów wpisało się także Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach organizując wydarzenie zatytułowane „Tragiczny koniec Hansa Ulricha Schaffgotscha”.
Otwarcie wystawy zapowiedziano na godz. 16. Hitem będzie katowski miecz, którym
wykonano egzekucję.
Muzeum Przyrodnicze, jako
spadkobierca i kontynuator tradycji muzealnej cieplickich zbiorów zapoczątkowanych przez ród
Schaffgotschów, zaprezentuje
postać Hansa Ulricha Schaffgot-

scha, przez którego ród Schaffgotschów i Piastów połączyły się.
Muzeum przygotowało specjalną
ekspozycję, na którą składa się:
kopia obrazu przedstawiająca
Hansa Ulricha Schaffgotscha,

kopie dokumentów na podstawie
których został skazany. Będzie też
prezentacja oryginalnego miecza,
którym został ścięty przed prawie
400 laty.

(tejo)
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Fot. Ania

Z nimi zobaczysz więcej!
Koniec ogranych tras i przewidywalnych programów – to
hasło przewodników, którzy
chcą zmienić nie zawsze korzystny obraz „oprowadzacza” wycieczek.
W Karkonoszach powstała Gildia Przewodników Sudeckich. Jej
członkowie chcą zapewnić turystom
i mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej wycieczki do miejsc o jakich nie
przeczyta się w wydrukowanych
przewodnikach.
– Bardzo często zarzucano przewodnikom niedbalstwo, naciąganie, tak zwaną „prowizję od
kotleta” i nietrzeźwość na prowadzonych wycieczkach. My chcemy
zmieniać wizerunek przewodnika,
dlatego też powstała Gildia – mówią
członkowie GPS.
Są oni licencjonowanymi przewodnikami sudeckimi. Można ich poznać
po charakterystycznych historycznych
strojach. Chcą odejść od dotychczasowego kanonu, według
którego wycieczki są prowadzone na podstawie wcześniej
określonych

schematów przez panów w znoszonych sweterkach. Turyści mogą więc
sami wybrać miejsca i czas wędrówek.
Natomiast przewodnicy z pewnością
zaprowadzą ich nie tylko w rejony
powszechnie znane.
– Przewodnik kojarzy się z człowiekiem z parasolką, który ma swój
schemat zwiedzania, ograniczający
wolność i swobodę turysty. Dziś
oprócz zwiedzania oferujemy
znacznie więcej. Żyjemy w
Sudetach, znamy miejscową kulturę i warunki życia
– mówi Jarosław Szczyżowski z nowej organizacji.

Ania

Przewodnicy zapewniają, że z nimi turyści nie tylko nie zabłądzą, ale zobaczą
coś, co mało kto widział.

Miniatury na Pomorze

Marian
Piasecki starał się o
pozyskanie ziemi, znajdującej się tuż
za parkiem miniatur. Chciał go bowiem rozbudować. Teren ten należy
do Agencji Rolnej Skarbu Państwa.
Okazuje się jednak, że jego przejęcie
jest niemożliwe, ze względu na
komercyjny charakter działalności
parku. Właściciel musiałby działkę

kupić, a to – jak mówi – nie opłaca Piasecki. – W podobny sposób wybrałem także czeskie Vrchlabi – dodaje.
mu się.
– Kupno terenów, sąsiadujących
(Ania)
z naszym obiektem, wiązałoby się
FOT. ANIA
z przystąpieniem do przetargu i
poniesieniem ogromnych kosztów.
Mglista
Po rozbudowie park stałby się atrakperspekcyjniejszy, ale odwiedzałaby go
tywa
prawdopodobBurmistrz Kowar,
nie podobna
Mirosław Górecliczba turystów
ki tłumaczy, że
w związku z
sprawa dotycząca
czym inwestycja
nie zwróciłaby
przekazania teresię – mówi Manów parkowi jest
rian Piasecki.
wciąż otwarta. – Cały
Ostatecznie
czas
prowadzimy
zdecydował się
rozmowy z Agencją
więc na budowę nowego obiektu w
Kamieniu Pomorskim. W ten sposób
Rolną Skarbu Państwa
zapewni pracę swoim budowniczym.
i Marianem Piasecki
Wykonają oni także jedną miniaturę
w celu znalezienia rozdla Żywieckiego Parku. – Ze względu
wiązania. Zależy nam
na to, że jestem Honorowym Obybowiem na rozbudowie
watelem Miasta Kowary, nowy park
wybuduję w Kamieniu Pomorskim,
kowarskiego obiektu –
mieście partnerskim – mówi Marian
wyjaśnia. Początkowe

22 maja w Parku Miniatur w Kowarach zostanie zorganizowany dzień czeski. Zabawa
rozpocznie się o godzinie 12.00. Niewykluczone, że w przyszłości podobne imprezy zostaną
przeprowadzone wspólnie z mieszkańcami Kamienia Pomorskiego.

Fot. ECODZIEN.PL

W Kamieniu Pomorskim
powstanie Park Latarni
Morskich Wybrzeża Bałtyckiego. Wybuduje go Marian
Piasecki, właściciel
podobnego obiektu
w Kowarach. Zdecydował się na taki
krok, ponieważ
w mieście nad
Jedlicą miejsca
na nowe miniatury pozostało już
niewiele.

plany przewidywały budowę, między Fabryką
Dywanów a obwodnicą
Kowarskiego Parku
Kultury i Rozrywki.
W chwili obecnej
wygląda jednak
na to, że obiekt,
jeżeli nawet powstanie, to nie w
najbliższym
czasie.

Marian Piasecki będzie budował w Kamieniu Pomorskim podobne jak
ta miniatury latarni morskich. Na zdjęciu model latarni świnoujskiej w
Inwałdzie (Beskidy).

Kasa na Lenno

Około 800 tysięcy złotych dostanie gmina Wleń na dokończenie
prac zabezpieczających najstarsze
w Polsce ruiny zamku warownego Lenno. Zabytek od kilka lat
jest wyłączony z użytkowania
ze względu na fatalny stan techniczny i prowadzone prace konserwatorskie, którym – z braku
środków – nie było końca. Teraz
będzie przyspieszenie. Burmistrz
Bogdan Mościcki ma nadzieję, że
Lenno jeszcze w tym roku uda się
udostępnić turystom.

(tejo)
Reklama dźwignią gór

Przedstawiciele Szklarskiej
Poręby prezentowali turystyczne
walory kurortu podczas dwudniowych Międzynarodowych Targów
KONVENT’A 2010 w niemieckim
Löbau. W wydarzeniu wzięło
udział ponad 200 wystawców z
Polski, Czech i Niemiec. Szklarska
Poręba prezentowała swoją ofertę
w ramach wspólnego stoiska
Karkonoszy. Była to impreza
rodzinna, przypominająca duży
piknik. Stoisko miasta pod Szrenicą odwiedzali więc rodzice z
dziećmi, którzy chcieliby pojechać
na wakacje do Polski.

(Karolina)
Skrzaty i sport łączą

Karpacz kontynuuje współpracę z miastem partnerskim
Reichenbach. W tym roku ma
zostać przeprowadzony drugi
etap projektów „Skrzaty w Europie” oraz „Edukacja i sport
drogą do obywatelskiej Europy”
. W planach jest także realizacja
projektu „Transregio – poprawa
dostępności obiektów turystycznych”. W jego ramach mają
zostać przebudowane ulice Olimpijska, Strażacka i Gimnazjalna.
Drugi etap dwóch pozostałych
projektów będzie polegał m.in.
na nauce języka niemieckiego i
spotkaniach sportowych.

(Ania)

W tym sezonie pojawiło się wiele nowych,
ciekawych ofert. Dobry przewodnik żyje
rytmem tych gór: zna fenomeny niedostępne i powszechnie nieopisane. Hasło
organizacji to KONIEC PRZEWIDYWALNYCH
TRAS I OGRANYCH PROGRAMÓW! Gildię
Przewodników Sudeckich tworzy dwunastu
licencjonowanych przewodników sudeckich.
Każdy z nich jest odrębną osobowością, ale
wszyscy kierują się tą jedną zasadą.

Nie śmieć
na szlakach
Pracownicy Karkonoskiego Parku
Narodowego apelują o nie wyrzucanie nawet drobnych śmieci na
szlakach. Ostatnio w Jagniątkowie
ktoś pozostawił stary telewizor i zamrażarkę. – Śmiecenie jest chyba zakorzenione w mentalności Polaków.
Pozostawiam to zawsze ocenie innych osób, bo takich rzeczy po prostu
się nie robi – mówi Michał Makowski,
rzecznik prasowy Karkonoskiego
Parku Narodowego. – Naszego parku
ze względu na usytuowanie, dzikie
wysypiska śmieci praktycznie nie
dotyczą. Zdecydowanie większy problem związany jest ze śmieceniem
na szlakach. Osoby, które wchodzą
do lasu z butelką, powinny z nią
wrócić – dodaje Makowski. Za wyrzucanie śmieci na terenie KPN-u grozi
mandat. W większości przypadków
strażnicy stosują jednak pouczenie.
Ważne jest aby turyści i mieszkańcy
Karkonoszy rozumieli, że o te tereny
powinni dbać wszyscy. Strażnicy
zwracają uwagę także na rodziców,
którzy nie reagują, gdy ich dzieci wyrzucają butelki czy różnego rodzaju
opakowania w lasach i na górskich
szlakach. Na terenie KPN-u działają
firmy sprzątające, głównie dzięki
nim udaje się utrzymać czystość.

(Ania)

Doda trafi na ławę
Zawiadomienie złożone
przez Ryszarda Nowaka,
przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony
przed Sektami w Szklarskiej
Porębie, który znanej piosenkarce zarzucił obrazę
uczuć religijnych, odniosło
skutek. Do sądu wpłynął akt
oskarżenia w tej sprawie.

Początkowo prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Ryszard Nowak uważał, że nie jest
to słuszne i złożył w tej sprawie
zażalenie do sądu, który uwzględnił je uznając, że decyzja została
podjęta przedwcześnie.
Ostatecznie zarzut y zostały
zbadane i sformułowano oskarżenie. Nastąpiło to na podstawie
opinii biegłych, których powołała
prokuratura. Byli to językoArtystka odpowie za stwierz n a wc y i
dzenie, że „bardziej wierzy Nie wyznaczono jesz
cze ter- dwóch biw dinozaury niż w Biblię”, m in u ro zp ra w
y. Za ob ra zę blioznawponieważ – według niej – uczuć relig
ców, w
ijnych ar tykuł 19
„ciężko wierzyć w coś, co Kode
t
ym jeden
6
ksu Karnego pr
spisał jakiś napruty winem i
świecki.
ze
w
id
uj
e
karę gr zywny,
palący jakieś zioła”. Takiego
ograniczenia
(Ania)
lu
b
po
zbawienia wolno
sformułowania Doda użyła
śc
i
do
latem, 2009 roku w wywia- dwóch lat.
dzie prasowym.

Zły dotyk w Gryfowie
W ręce śledczych z Lwówka we wrześniu ubiegłego roku idąc
Śląskiego wpadł pedofil, któ- wzdłuż brzegu rzeki Kwisy próbokorzystać seksury co najmniej od dwóch lat wał wyalnie 11-letnią
dopuszczał się
dziewczynkę.
czynów lubieżZostał spłoszonych na dziewny przez grupę
czynkach.
spacerowiPodejrzany obnażał
się przed nimi, dotykał
je w miejsca intymne.
Został mu przedstawiony zarzut w związku z
czynami lubieżnymi,
jakimi się dopuścił –
mówi Wojciech Moneta z
Prokuratury Rejonowej
w Lwówku Śląskim.
Jak ustalili śledczy,
mężczyzna onanizował
się przy dzieciach. Dodatkowo

czów. Prokuratorzy prowadzą śledztwo,
które ma
wyjaśnić, ile
osób nieletnich zostało
pokrzywdzonych przez
pedofila.

(KAM)

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim nie znalazł ani jednej okoliczności łagodzącej i na wniosek
lwóweckiej prokuratury rejonowej aresztował 49-letniego mieszkańca Gryfowa Śląskiego na
trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.
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Uszkodzony zabytkowy most z autem sprawcy groźnie wyglądającego
zdarzenia drogowego.
Tragicznie mogła się zakończyć szaleńcza jazda kierowcy samochodu marki BMW na rąbnęło w kamienny most nad – zanim doszło do kraksy – pro- wykluczone, że prowadzący był
wałbrzyskich numerach rejestracyjnych, który doprowadził do groźnie wyglądającej Jedlicą uszkadzając przeprawę wadzący BMW jechał z zawrotną pijany.
z c h a r a k t e r y s t yc z n ą f i g u r ą prędkością. Pojazd ma wałbrzy(Ania)
kolizji w centrum Kowar.
Jana Nepomucena. Do rzeki nie ską rejestrację. Tożsamość właFOT. ŁUKASZ PŁOCKI
W miniony wtorek rozpędzo- Mercedes. Kolizja miała miejsce pierwszeństwa, w wyniku czego
ściciela pojazdu ustala policja,
spadło.
doszło do zderzenia. Sprawca
ne BMW zderzyło się przed po- przy ulicy 1 Maja.
FOT. DANIEL DĄBEK
S p r a wc a z b i e g ł z m i e j s c a ale w minionym t ygodniu nie
Kier ujący BMW nie ust ąpił stracił nad nim panowanie. Auto

Ekolodzy obronili Izbicę
– Orzeczenie
GDOŚ stanowi
precedens, bowiem dot ychczasową prakt ykę organów
ochrony przyrody można
przedstawić słowami: „zgódźmy się wstępnie
na projekt studium, a decyzję ostateczną
podejmiemy w
bliżej nieokreślonej przyszłości, na etapie
precyzowania
zamierzeń planistycznych” –
mówi Radosław
Ślusarczyk, prezes Pracowni na
rzecz Wszystkich Istot. –
Późniejsze decyzje zazwyczaj
opierają się na tej pierwotnej
zgodzie, bowiem ustalenia studium są wiążące dla procesów

Wiceburmistrz Rzepczyński: co się odwlecze, to nie
uciecze. Samorządowiec jest pewien, że samorząd
poradzi sobie z ekologami.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił zgodę
swojego podwładnego na budowę kompleksu narciarskiego
na Izbicy. Uznał racje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot,
która nie chce dopuścić do powstania inwestycji.

Na przejściu dla pieszych dwie kobiety potrącił około 60-letni jeleniogórzanin jadący oplem astrą. Sprawca

samochodu wykorzystując nieobecność właściciela, który oddalił się na
moment, aby zanieść resztę bagaży z
auta do domu. W skradzionej walizce
były rzeczy o łącznej wartości 600 zł.
Skradzione mienie w całości wróciło

walizką mężczyznę, którego wygląd
odpowiadał opisowi. Funkcjonariusze
ruszyli za nim w pościg i zatrzymali
go. Złodziejem okazał się 22-letni
jeleniogórzanin. Walizkę kilka minut wcześniej ukradł z otwartego

Trzy kobiety pod kołami
W miniony czwartek dwie
kobiety zostały potrącone na
przejściu dla pieszych nieopodal skrzyżowania Ogińskiego i
Wiejska w Jeleniej Górze. Dwie
godziny później potrącona
została kolejna kobieta przy
ulicy Elsnera. Wszystkie panie
zostały zabrane do szpitala,
ale nic poważnego im się nie
stało.

planistycznych.
Ekolodzy protestują przeciwko
budowie inwestycji, ponieważ
uważają, że realizacja ustaleń
„studium” przyczyniłaby się do
zniszczenia kilkunastu hektarów
siedlisk przyrodniczych. Poza
tym miałaby zły wpływ na kilkadziesiąt chronionych gatunków
ptaków. Mówią także o t ym,
że negat ywne oddziaływania
kumulowałyby się z pozostałymi
inwestycjami w Karkonoszach,
jak i tymi, które mają powstać w
najbliższej przyszłości.
W masywie góry Izbica miała
powstać nartostrady i kolej linowa. Planowano także budowę
kompleksu hotelowego oraz
infrastruktury. Mimo protestów
ekologów i obecnej sytuacji,
związanej z uchyleniem zgody
na budowę, w Urzędzie Miasta
w Karpaczu nadal będą trwać
starania, aby inwestycja doszła
w końcu do skutku.
– Ze względu na ostatnie wydarzenia inwestycja powstanie
w późniejszym czasie. Uszczegółowiony wniosek złożymy
ponownie – zapewnia Ryszard
Rzepczyński, zastępca burmistrza
Karpacza.

Zwiną kabelki do Afryki
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił zgodę
swojego podwładnego na budowę kompleksu narciarskiego
na Izbicy. Uznał racje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot,
która nie chce dopuścić do powstania inwestycji.
Firma produkuje wiązki elektryczne.
Wszystko wskazuje jednak na to, że
jej koniec jest bliski. Jej całkowite przeniesienie do Tunezji planowane jest
bowiem na końcówkę 2010 roku. Jaki
los czeka jej pracowników? Tego jeszcze
nie wiadomo.
– O przenoszeniu spółki do Tunezji
mówiliśmy już od lutego 2009 roku.
Obecnie nie możemy jednak nic powiedzieć na temat dalszej polityki spółki.
Żadna ostateczna i oficjalna decyzja
jeszcze w tej sprawie nie zapadła. 17 – 18
maja br. podamy oficjalny komunikat,
zarówno mediom, jak i pracownikom.
Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o
szansach dla spółki i pracowników, lub
ich braku. Czekamy na odgórne plany
strategiczne oraz informacje o wielkości
zamówień od naszych odbiorców, czyli
producentów samochodów – mówi
Sabina Moryc, dyrektor ds handlowo-

administracyjnych Dse Draexlmaier w
Jeleniej Górze.
Dyrektor Sabina Moryc podkreśla jednak, że od 2007 roku swoją działalność
rozpoczęła spółka siostrzana mieszcząca
się w tej samej lokalizacji DWS Draexlmaier, która zajmuje się montażem tapicerki
drzwiowej.
– Zatrudnia ona około 400 osób, a
wielu jej pracowników przeszło właśnie
z DSE Draexlmaier. Jak widać, przechodzimy zmiany organizacyjne – mówi
Sabina Moryc. – Przez trzy ostatnie
lata DWS Draexlmaier rozwija się i
zaczęła zastępować miejsce spółki DSE
Draexlmaier.
Nie wykluczone więc, że część pracowników Dse Draexlmaier zostanie przeniesione na montaż tapicerek drzwiowych.
Pracownicy muszą się jednak liczyć z
likwidacją części stanowisk ich pracy.

(Ania)

Po piwku buchnął walizkę

tłumaczył, że nie zauważył przechodzących pieszych, bo z obu stron stały sznur
samochodów, a dodatkowo ulewny
deszcz ograniczał jego widoczność.
Przed godziną 12 przy ulicy Elsnera
potracona została kolejna kobieta,
która wykonywała prace porządkowe
na drodze. Najechał na nią 39-letni
kierujący oplem vectrą. Poszkodowana
również trafiła do szpitala. Po udzieleniu kobietom pomocy wszystkie zostały
wypisane do domu. Kierowcy byli trzeźwi. Sprawców ukarano mandatami i
punktami karnymi.

(Angela)

Fot. Angela

W minioną środę na jednej ze
stacji benzynowych złodziej ukradł
zgrzewkę piwa i uciekł. Pracownicy
stacji o zdarzeniu powiadomili policję.
Funkcjonariusze w oparciu i rysopis
sprawcy rozpoczęli jego poszukiwanie. W centrum miasta funkcjonariusze zauważyli biegnącego z

zdarzenia. Według ś wiadków udało się go namierzyć. Nie jest

do właściciela. Sprawca przyznał się.
Wyjaśnił, że wcześniej wypił alkohol
ze swoimi kolegami. Grozi mu kara
do pięciu lat więzienia.

(tejo)
REKLAMA

łudniem z samochodem marki

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

Angela
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Destrukcja iluzji
Od dłuższego czasu mieszkam w Jeleniej Górze. Ostatnio jestem w kłopocie. Nie
potrafię w prosty sposób sobie odpowiedzieć napytanie:
– Czy miasto, które wybrałem na miejsce mojego życia,
jest naprawdę moje i czy z
procesami w nim zachodzącymi się utożsamiam?

miasto u podnóża Karkonoszy! Piękny
odrestaurowany rynek, dogodna komunikacja. Powszechny konformizm
nakazuje nie polemizować z tymi
stwierdzeniami, tym bardziej, że takie
opinie pochodzą od mieszkańców
dużych aglomeracji. Lecz dla mnie
to wszystko atrapy na nasze dobre
samopoczucie, budować je można z
iluzji i na tym poprzestać, przyjmując
dzień takim jaki jest i czekać na lepsze,
może się poprawi.
Wiele działań w Jeleniej Górze tylko
Często bywam w różnych polskich
miastach. Mówią tam do mnie: – Jest z pozoru mieszkańcom i turystom
pan z Jeleniej Góry? To takie urocze ułatwia życie. Choćby kostka, którą wy-

brukowano trakt śródmiejski tak, aby
przywrócić jej tradycyjny wizerunek.
Lecz dlaczego wybrano wykonawcę,
który to tak precyzyjnie spartaczył?
Nawierzchnia ta w chwili obecnej, kilka
lat po jej wyłożeniu nadaje się do spacerów, ale jedynie w butach górskich, jak
na Pogórzu Sudeckim przystało. Kłopot
mają panie, które chodząc na wysokich
obcasach, ryzykują połamaniem ich w
szczelinach między kamieniami.
Ktoś w nieprzemyślany sposób chcąc
zaradzić temu nieszczęściu postanowił
zasypać te rozstępy materiałem, który
po wyschnięciu wykruszył się i spowo-

Kijki w dłoń i na szlak!

Wszyscy chętni mogli
nauczyć się podstaw
Nordic Walkingu pod
okiem profesjonalnych trenerów ze
Szkoły Zdobywców
„Horyzont”. Było
to możliwe dzięki
Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu i
Watrze Jagniątkowskiej, organizatorom
I Rajdu Nordic Walking.

Mają powstać jeszcze dwie trasy: średnia
o długości 7 km i różnicy wzniesień 120
m oraz trudna o długości 7,5 km o różnicy
wzniesień 250m. Wszystkie przebiegać
będą przez teren Karkonoskiego Parku
Narodowego i otuliny. Zaprojektowane
są w formie pętli ze wspólnym miejscem
startu i mety.

OBSERWATOR JELENIOGÓRSKI
dował kompletne zakurzenie naszej
prestiżowej ulicy 1-Maja. Kurzu było
pełno w sklepach, na ubraniach i w płucach nieszczęśników przechodzących w
upalne dni, a rozstępy wcale nie zostały
zasklepione.
Jak w cywilizowanym świecie rozwiązuje się takie problemy? Przedsiębiorstwu które wykonało taki bubel
powinien być wytoczony proces, a cała
nawierzchnia jeszcze raz położona
zgodnie z zasadami sztuki, ale już nie
przez tę samą firmę, a profesjonalną
legitymującą się doświadczeniem i
korzystnymi efektami takich robót.
Zmiany mające miejsce w ostatnim
czasie w Jeleniej Górze to kosmetyka
w stosunki do potrzeby jaką jest gruntowna operacja. Częściowa reorganiNa terenie OW Rawar w Jagniątkowie przeprowadzono na
początku maja krótki kurs przed
wyjściem na nową trasę. Chętnych
było wielu. Można było wypożyczyć lub kupić profesjonalne kijki.
Zebranych przywitał Wiesław\
Drozdowski, Andrzej Raj i jeden z
trenerów. Szkolenie trwało około
dwóch godzin.
Uczestników imprezy nie zraziła
brzydka pogoda. Kursanci ruszyli
na trasę, którą uroczyście otworzył
Andrzej Raj, dyrektor KPN. Trakt
ma około pięciu kilometrów. Jest
to szlak rodzinny, prosty z różnicą
wzniesień 100 m.
Wszyscy uczestnicy rajdu po
jego ukończeniu otrzymali dyplomy. Można było upiec kiełbaskę przy ognisku lub
zjeść pyszne ciasta.
Wszyscy zebrani
byli bardzo zadowoleni ze spotkania. Jest to świetna
inicjatywa, która łączy
propagowanie sportu i naszych pięknych gór.

zacja za pomocą zmiany kilku ulic na
jednokierunkowe, to ledwie początek.
Powinno być pogłębione wytyczeniem
stanowisk parkingowych, rozszerzeniem w niektórych przypadkach pasów
jezdni i przyjęciem nowoczesnych
metod zarządzania parkowaniem z
uwzględnieniem mieszkańców i osób
pracujących w pobliżu określonych stref
parkingowych.
Takie rozwiązania są już stosowane
od dawna w Centrum Goerlitz, które
potrafiło systemowo załatwić te sprawy.
Zapewne władze tego przyjaznego nam
niemieckiego miasta z chęcią podzieliłyby się z nami doświadczenia z przebiegu
tego procesu. Wszelkie inne formy
działalności o charakterze społecznym
w większości najlepiej kształtowane są

Kolejny felieton Mariusza Młyńczaka – za
tydzień

W Szklarskiej Porębie przy mieszkańców zaprzyjaźnionego Bad
Domu Carla i Gerharta Haupt- Harzburg.
Kamień pochodzi z kopalni granitu
mannów zostanie ustawiony
w Szklarskiej Porębie. Obrobił go dr
kamień pamiątkowy.
Na kamieniu pamiątkowym zostaną
uwiecznione dwie ważne daty (1366
i 1945 rok), oznaczające początek
niemieckiego Schreiberhau i polskiej
Szklarskiej Poręby. Powyżej umieszczono herb miasta pod Szrenicą. Projekt ten
jest wynikiem wspólnej inicjatywy radnych oraz

Bogusław Solina ze Strzegomia. Kamień
przewieziono do kolejnej pracowni w
Goerlitz. Tam, artysta Rudolf Reichel
rzeźbi poszczególne litery. Koszty transportu i posadowienia poniesie Szklarska
Poręba.
Polska i niemiecka strona uznały, że
najlepszym miejscem do ustawienia
pomnika będzie plac przy Muzeum
Karkonoskim – Domu Carla i
Gerharta Hauptmannów.
Uroczystość odsłonięcia kamienia odbędzie
się 23 maja, podczas
wizyty niemieckiej
delegacji.

(Karolina)

(Gabi)
FOT. GABI

Anna Skóra (mezzosopran), Róża Wysocka (fortepian) i Joanna Moryc (sopran). Co łączy
te trzy miłe panie? Muzyka! Od 2007 roku tworzą zespół Vocalis, który bardzo często
umila swoimi występami rozmaite imprezy w mieście. W minioną sobotę wystąpił w
Orient-Expressie. Panie są laureatkami naszego plebiscytu Plus Roku 2009. Z artystkami
wokalistkami rozmawia Gabriela Stefanowicz.

Joanna Moryc

Mariusz Młyńczak

Głaz pamięci

Przez życie ze śpiewem na ustach
– Jaki rodzaj muzyki wykonujecie? Co preferujecie?
Joanna Moryc: – Najczęściej wykonujemy utwory operetkowe, chyba
tak…
Anna Skóra: – No tak, bo my
operetkowe dziewczyny jesteśmy!
(śmiech)
Joan-

przez samych mieszkańców i środowiska przez nich formowane.
Pozwólmy im dojechać i bezstresowo zaparkować w centrum miasta, a
sami zbudują to, co jest tam potrzebne
i zadbają o jego estetykę! To trochę
trywializacja dużego problemu, ale
rozwiązania proste, acz skuteczne,
często są trywialne. Jeśli je zastosować i
dać im szansę na zadziałanie, wtedy na
pewno nikt nie będzie miał problemu z
odpowiedzią na pytanie, czy czuje się z
tym miastem związany.

na Moryc: – Wykonujemy także śmy tłumaczyć popularność
utwory operowe, piosenki z lat 20 i operetki?
J.M.: Jeśli popatrzymy na fabułę to
30. Z lat 50 i 60 mamy też w swoim
robi się z tego brazylijska telenowela.
repertuarze kilka utworów.
Musi być wielka miłość i szczęśliwe
– Czyli muzyka prawie na każdą zakończenie.
A.S.: …ale zanim to nastąpi bohaokazję?
J.M.: Wykonujemy utwory wedle terowie muszą się nieźle nakombinopotrzeb rynku. Muzyka poważna, wać, żeby zbliżyć się ku szczęśliwemu
w tym operowa to rozrywka dość zakończeniu. Nie ma lekko.
wyrafinowana, i być może dlatego
– A jakie są Pań ulubione opery
niektórych odstrasza, na szczęście
lekka muzyka operetkowa cieczy się i operetki?
J.M.: „Traviata”. A operetka….
sporym zainteresowaniem.
A. S.: Operetka może być także „Wesoła wdówka” jest bardzo pozyświetnym początkiem do roz- tywna, zresztą wszystkie takie są,
smakowania się w innym choć zdarzały się też takie rubaszne,
rodzaju muzyki niż ten, frywolne arie, które nawet dziś u
który usłyszeć możemy niejednego z widzów wywołałyby
w radio. Może ktoś po rumieńce (śmiech)
A.S.: Uwielbiam „Trubadura”. Choć
wysłuchaniu
naszego kon- powinnam powiedzieć, że „Carmen”,
certu uzna, że ale nie! Moją ulubioną operetką jest
warto pójść „Księżniczka Czardasza”.
np. do fil– Jak wyglądały przygotowania
harmonii?
do Waszego najnowszego spekta– Czym klu muzycznego? I co to będzie?
A.S. 29 maja zaprezentujemy w
p ow i n n i -

ROZMOWA JELONKI
Orient-Expressie nasz nowy program
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.
Będzie się działo! Będą piękne stroje,
seksapil i moc wrażeń.
J.M.: Przejrzałyśmy bardzo dużo
żurnali. Szukałyśmy w najróżniejszych miejscach strojów, które pasowałyby do epoki. Internet jest
nieoceniony w takich poszukiwaniach… A jak się w tym czasie moda
zmieniła… to niesamowite. Gdzieś
około 1910 roku kobiety były tak
ściśnięte gorsetami, że można je było
rękoma objąć w tali. Nie wiem jak
oddychały. Potem zrzuciły gorsety i
zaczęły ubierać się luźniej, z naszej
perspektywy powiedzielibyśmy, że
nosiły worki.
A.S. Może i worki, ale jak one w
nich wyglądały! Prezentowały się
równie dobrze jak w gorsetach. Do
tego ubierały pióra, etole, brosze,
bransolety i były bardzo seksowne.
J.M. i do tego jeszcze to arystokratyczne „ł”

Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Przygotowuję i prowadzę audycje
umuzykalniające i niedzielne poranki muzyczne dla dzieci. Audycje
odbywają się w filharmonii oraz w
szkołach i przedszkolach.. Poza tym
prowadzę dwa chóry. Pierwszy działa przy kościele w Mysłakowicach, a
drugi przy filharmonii. Oba są ogól– Opowiedzcie czym zajmu- nodostępne. Niedługo będzie można
posłuchać nas podczas Wiosny
jecie się na co dzień.
A.S. : Na co dzień uczę sztuki w Cieplickiej w Parku Zdrojowym.
Szkole Podstawowej w Czernicy.
– Dziękuję za rozmowę!
Prowadzę tam dwa chóry „Małe
Czerniczanki” i „Czerniczanki”. W
GABI
pierwszym śpiewają dzieci od zeFOT. TEJO
rówki do trzeciej klasy, a w drugim
starsze. Od kilku lat współpracuję
z zespołem kameralnym Menuet.
Natomiast Róża Wysocka jest
wolnym strzelcem. Współpracuje m.in. z filharmonią,
różnymi zespołami także kameralnymi,
kabaretami
m.in. z Honoratą Magdeczko-Capote
i robi jeszcze
wiele ciekawych
rzeczy.
lacyjnym, a poza tym jest bardzo
skromna. Potrafi zagrać wszystko.
Wystarczy tylko podać jej temat,
cokolwiek i już gra. Jak są nuty to
dobrze, jak ich nie ma to też dobrze.
Pełen profesjonalizm. A poza tym
jest naprawdę wspaniała, ludzie do
niej lgną.

– W skład Waszego zespołu
wchodzi jeszcze pianistka Róża
Wysocka
J.M. Jest bardzo miła i sympatyczna. Nie znam nikogo kto robiłby
tak dużo rzeczy. Jest świetnym muJ.M.: Pracuję
zykiem.
A.S. Tak muzykiem jest rewe- w Filharmonii

Anna Skóra

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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Bomba w Jeleniej Górze
bąkał coraz ciszej widząc ironizujące spojrzenie stróża ratusza.
– Toś źle pan słyszał! Była bomba.
Jedna właśnie na ten hotel spadła!
Nie wiadomo, czy to aliancki
samolot ją zgubił, czy planowo
zrzucił. Spadła prosto na część
dachowych tarasów, bo Niemcy –
panie – to nawet na dachach intewzięli bez strzału. A to nieprawda! res robili! Poustawiali tam stoliki,
– Wacław zawiesił w powietrzu krzesełka, a nawet muszlę koncerwskazujący palec.
tową! Orkiestra,
– Sam słyszałem, że tu bomba
żadna nie

Kiedy już mieli zamiar zejść z wieży ratuszowej,
Wacław przystanął, a rozpędzony Starzecki omal nie
wpadł na stróża z zapalonym papierosem w dłoni.
Odruchowo odsunął rękę i nie „zgasił” niedopałka
na marynarce gospodarza. Ten nawet nie zauważył
niebezpieczeństwa. – Jeszcze o czymś zapomniałem
– powiedział.

Starzecki stłumił w sobie wybuch wściekłości. Pomyślał właśnie, że koniecznie musi już
zejść na Rynek i poszukać swojej
„bandy”, która – znając życie – na
dobre zakotwiczyła się w Gospodzie Rzemieślniczej, opróżniając następną, nie wiedzieć już,
którą, kolejkę miedziańskiego
piwa.
I tak już dziś z nich pożytku
nie będzie – uświadomił sobie
i sam raptem odczuł ssące pragnienie zimnego kufla złocistego
napoju.
– Widzi pan te dachy, o tam!
— wyrwał go z rozmyślań skrzeczący głos starszego mężczyzny.
Wacław nie czekał na odpowiedź,
a Starzecki dopiero po chwili
zauważył imponujący budynek
z płaskim dachem. Niedaleko od
jednej z wież wyrastających z
centrum. – To jest panie Hotel Eupanie
ropejski! Chluba naszego miasta.
grała! W takie letnie wieczos p a d ł a – ry, jak teraz! Sam by człowiek na
Ale pamiętasz, pan, kolego, jak to
właśnie o samolotach mówiłem. nieśmiało odezwał się Starzecki. wódeczkę tam poszedł. Bo na paGadają, że Jelenią Górę Ruskie – No i że miasto nietknięte – wy- nienki to już za starym. Ale tak w

Nie starosta Wojciech Tabaka, ale pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na Miasto i Powiat Jelenia Góra był pierwszym
organem wykonawczym władzy po przejęciu naszego
miasta od Niemców w 1945 roku.

Maciej Łokaj z jednym z odnalezionych
dokumentów.

samotności się napić – rozmarzył
się Wacław.
– No, ale co z tą bombą? – Starzeckiego zaciekawiła ta historia.
– A nic. Zaraz po wojnie Ruskie
tam wlazły, no do tego hotelu. On
za Niemca Drei Berge się nazywał.
Trzy Góry – wiesz pan. Od Wzgórza Kościuszki, co go Rycerskim,
Cavalierbergiem nazywali. Od
Krzywoustego, czyli Hausbergu. No i tego trzeciego.
Dziś to Partyzantów, a ze
łba mi wyleciało, jak to
po niemiecku. Ale nasi
nazwali to Miejski Dom
Turystyczny. A to panie
przecież hotel luksusowy był. Tak prawie jak
Bristol w Warszawie!
Ruskie weszli, zdewastowali. A później dokończyli po nich szoferzy
z UNRRY*, co sobie
bazę z niego zrobili.
Jak to szoferzy panie,
nie w trasie, co w cug
szli! Pili i rozrabiali. I
wszystko ukradli.
– A milicja?
– Co tam panie milicja. Oni się takimi,
za przeproszeniem, pierdołami
nie zajmowali. Wrogów ludu
szukali, a nie jakichś tam rozrabiaków w hotelu. Dopiero potem,
kiedy na dobre zagnieździł się
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tam element, to coś zaczęli robić
– westchnął Wacław sięgając po
paczkę ze sportami. Ale okazała
się pusta. Niezadowolony zmiął w
ręku papier i spojrzał w kierunku
wyjścia na poddasze.
– Ale ten hotel – jakeśmy przełazili obok – to taki zadbany
się wydawał – rzekł Starzecki
przypatrując się dachom budynku
jakby chciał na nich dostrzec opalających się turystów. A najlepiej
turystki.
Pewnie zaraz ten gość powie,
że duchy ładnych Niemek wracają
tu na wypoczynek – zaśmiał się w
duchu, ale przemilczał tę uwagę
obawiając się, że urazi Wacława.
– Zadbany, bo go wyremontowali i w dzierżawę dali. Takiemu
kapit anowi Więckowskiemu.
Andrzej bodaj miał na imię. Ten
to, panie był gospodarz. Jeszcze
w wojsku się intendenturą zajmował. Zrobił z tego Europejskiego –
bo i nazwę nową dali, a do Trzech
Gór wracać nie chcieli – prawdziwe cacko. Prawie pięć lat to
remontowali, ale w końcu! Nawet
Warszawa nam tego zazdrościła!
A tam przecież Bristol działał! –
westchnął raz jeszcze stróż.
St arzecki nie mógł się powstrzymać. – Panie Wacławie!
Tylko gdzie duchy!? Opowiadasz
mi pan tak o mieście i ciągle jakieś
upiory niesamowite. A w hotelu to
straszy? – zapytał stróża starając
się mówić żartobliwym tonem,
żeby się dziadek nie obraził. Wa-

cław spojrzał na niego bykiem, ale
uśmiechnął się. – To pan jesteś tu
gość! Wolne pokoje mają, to się
pan zamelduj i sam zobaczy, czy
straszy – zarechotał. – A teraz już
wracajmy, bo palić się chce, a fajki
się skończyły – dodał nagląco.
Starzecki przypomniał sobie o
swoich camelach.
– Szłaaaa dzieweczkaaa do
laaaaseczka – echo pijackiego
zawodzenia kilku mężczyzn odbiło się od kamienic. Rozbawiony Starzecki z zaciekawieniem
spojrzał w dół. Z Rzemieślniczej
wytoczyli się pijani jak bela faceci.
Uśmiech na twarzy mężczyzny
szybko zrzedł, kiedy w pijakach
rozpoznał swoich ludzi, z którymi przyjechał na plener. – A
to ci dopiero bomba – wycedził
wściekły.

Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy nastąpi
FOT. ARCHIWUM

UNRRA (‹s.› ang. United Nations Relief and
Rehabilitation Administration ‘Organizacja
Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy
i Odbudowy’) organizacja międzynarodowa
powstała w St. Zjedn. Ameryki Płn. w 1943
r. dla niesienia natychmiastowej pomocy
krajom alianckim zniszczonym w wyniku II
wojny światowej; rozwiązana w 1947 r.

Polacy Rosjan tu nie kochali

Tego odkrycia dokonał historyk i pedagog
Maciej Łokaj, obecnie
związany z Warszawą,
w przeszłości – nauczyciel
w I LO im. Żeromskiego
oraz dyrektor Grodzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej
Górze. – Przy okazji badania
rozmaitych dokumentów w
warszawskim Archiwum Akt
Nowych dotarłem do nieznanych
akt dotyczących pierwszych miesięcy funkcjonowania polskiej Jeleniej
Góry – mówi Maciej Łokaj.
Są to dokumenty, notatki urzędo-

we sporządzone przez pełnomocnika Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów i Ministerstwa Przemysłu
na Miasto i Powiat Jelenia Góra. Był
to pierwszy organ polskiej władzy w
Jeleniej Górze. Dotychczas przyjmowano, że za początek sprawowania
władzy przez Polaków przyjmuje się
przejęcie urzędu starościńskiego
przez Wojciecha Tabakę, pierwszego starostę miasta i powiatu.
Odkrycie Macieja Łokaja poddaje
pod wątpliwość tę wersję.
Notatki to nie tylko dowód na
istnienie tego organu. To także
cenne świadectwo codzienności
tamtych dni. Z wielu z nich
wynika, że Polacy oraz przebywający tu żołnierze Armii Czerwonej wcale nie pałali do siebie
przyjaźnią – jak podawała to
oficjalna propaganda. Te mity
są żywe do dziś. Nikt ich nie
„sprostował”, bo brakowało
źródeł historycznych, które
potwierdziłyby jeśli nie wrogość, to zapewne nieufność
obydwu stron.
Na porządku dziennym były próby
przeciwstawienia się Polaków aktom
wandalizmu, szabru i innym przejawom zdziczenia krasnoarmiejców.
Z drugiej strony jednak traktowali
oni Jelenią Górę i okolice jak teren
okupowany. Czuli się tu panami,
ale i Polacy, którzy już wiedzieli, że
przyjdzie im tu mieszkać, wczuwali
się w rolę gospodarzy miasta i regionu. Zależało im, aby nie niszczyć
tego, co tu po Niemcach zostało.
Tymczasem żołnierze sowieccy
mieli całkiem inny plan działań.
Dochodziło na tym tle do licznych
konfliktów. Nawet z użyciem broni
palnej. Rosjanie nie wahali się też

przed konfiskowaniem gospoda- Odzyskanych tuż po ich wyzwoleniu.
rzom miasta mienia.
– Sporządziłem odpisy tych
Konrad Przezdzięk
dokumentów –
FOT. KONRAD

PRZEZDZIĘK

Ta notatka z sierpnia 1948 roku dotyczy
początku demontażu trakcji elektrycznej na linii
Jelenia Góra – Szklarska Poręba, zabranej do
ZSRR jako łup wojenny.
mówi Maciej Łokaj.
Zostały też
one opisane.
Historyk nosi
się z zamiarem opublikowa n i a o d nalezionych
treści, które z
pewnością zrewolucjonizują
d ot yc h c z a s o we poglądy na
stosunki polsko-radzieckie
na Ziemiach
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RAK PROSTATY

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

Gruczoł krokowy (stercz, łac. prostata) oraz jądra i pęcherzyki nasienne
tworzą układ męskich narządów
płciowych.. U młodych mężczyzn
ma wielkość orzecha włoskiego o
średnicy około 3 cm i masie 15-20
g. Przez gruczoł krokowy przebiega
początkowy odcinek cewki moczowej.
Gruczoły stercza wydzielają płyn,
który wraz z plemnikami i wydzieliną
pęcherzyków nasiennych tworzą
nasienie (sperma). Rozwój gruczołu
krokowego, podobnie jak innych
narządów płciowych, zależy od hormonów męskich. Najważniejszym z
nich jest testosteron produkowany
przez jądra.
Rak prostaty występuje w Polsce
u około 13 na 100 tys. mężczyzn.
Chorobę rozpoznaje się zwykle u
mężczyzn po 60 roku życia. Ryzyko
zachorowania na raka stercza jest
większe u mężczyzn, których ojciec
lub brat chorowali lub chorują na
ten nowotwór. Zasadniczo dzielimy
stopień zaawansowania raka stercza
na chorobę ograniczoną do narządu,
gdy komórki raka znajdują się tylko
w gruczole krokowym oraz chorobę

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

uogólnioną, gdy nastąpił rozsiew
(przerzuty) komórek nowotworowych poza stercz (najczęściej do
węzłów chłonnych i kości).
Objawy raka stercza są niecharakterystyczne. Na ogół są nimi
zaburzenia w oddawaniu moczu (np.
wąski strumień moczu, trudności
z rozpoczęciem oddawania moczu,
krwiomocz). Wczesnym przejawem
raka stercza jest zwiększenie stężenia
swoistego antygenu sterczowego
(PSA). Nowotwór można rozpoznać
za pomocą kilku podstawowych badań. Jedno z najważniejszych polega
na ocenie stanu stercza palcem przez
odbytnicę (łac. per rectum). Jednak
podstawę rozpoznania raka stanowi
biopsja, czyli pobranie wycinków z
gruczołu krokowego, zwykle pod
kontrolą ultrasonografii przez odbytniczej. Biopsją stercza wykonuje się,
jeśli wynik badania gruczołu krokowego palcem przez odbytnicę nasuwa
podejrzenie raka i (lub) jeśli stężenie
PSA w surowicy jest zwiększone.
Stopień zaawansowania raka
ocenia się na podstawie badań obrazowych, np. ultrasonografii przez
odbytniczej gruczołu krokowego,
rezonansu magnetycznego, ultrasonografii jamy brzusznej, scyntygrafii
kości, zdjęcia rentgenowskiego klatki
piersiowej. Stopień zaawansowania
raka jest podstawowym czynnikiem,
od którego zależy wybór metody
leczenia. Wybór odpowiedniej metody
zależy od wielu czynników, m. in. od
stopnia zaawansowania i złośliwości
nowotworu. Zależy też od wieku i
ogólnego stanu chorego. Niektóre
z metod, zwane metodami radykalnymi, pozwalają na usunięcie lub
zupełne zniszczenie guza, inne służą
zahamowaniu wzrostu nowotworu.

Zasadniczą metodą umożliwiającą
spowolnienie rozwoju raka stercza
jest leczenie hormonalne. Jego celem
jest ograniczenie wpływu hormonów
męskich (głównie testosteronu) na
gruczoł krokowy. Do metod radykalnych należą leczenie operacyjne oraz
napromienianie (radioterapia).
Leczenie;
- operacyjne (prostatektomia
radykalna) polega na całkowitym
wycięciu gruczołu krokowego wraz z
pęcherzykami nasiennymi i węzłami
chłonnymi miednicy oraz na ponownym połączeniu pęcherza moczowego
z cewka moczową. Operację wykonuje
się najczęściej przez cięcie powyżej
spojenia łonowego lub na kroczu albo
na drodze laparoskopowej.
- radioterapia radykalna występuje w dwóch formach. Jedna z nich
polega na napromienianiu stercza i
jego najbliższej okolicy od zewnątrz,
druga - zwana brachyterapią - na
wprowadzeniu izotopu radioaktywnego do wnętrza gruczołu krokowego.
Napromienianie od zewnątrz stosuje
się jako samodzielną metodę leczenia
radykalnego lub jako uzupełnienie
leczenia operacyjnego.
-leczenia hormonalnego opiera
się na wpływie hormonów płciowych
męskich (androgenów) na rozwój
gruczołu krokowego i raka tego
narządu. Zasadniczym hormonem
męskim jest testosteron produkowany
przez jądra. Istotę hormonoterapii
raka stercza stanowi wyeliminowanie
wpływu androgenów na nowotwór.
Efekt ten można uzyskać dzięki operacyjnemu usunięciu jąder (kastracji)
lub dzięki stosowaniu leków, które blokują dostęp androgenów do komórek
nowotworu albo hamują produkcję
androgenów przez jądra.

Gdy stwierdza się przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych lub do
innych narządów (najczęściej zmiany
występują w kościach) można zastosować chemioterapię. Gdy występują
przerzuty do kości, a w szczególności,
gdy są one bolesne, można zastosować radioizotopy (stront, samar)
podawane dożylnie oraz leki z grupy
bifosfonianów.
Stosowanie właściwej diety może
zmniejszyć ryzyko rozwoju raka
gruczołu krokowego oraz nawrotu
choroby, a także spowolnić jej postęp.
Spożywanie zwiększonej ilości warzyw i owoców bogatych w tzw. przeciwutleniacze oraz ryb zawierających
kwasy tłuszczowe omega 3 ma duży
wpływ na poprawę zdrowia w chorobach przewlekłych. Chorzy powinni
wprowadzić do swojej codziennej
diety produkty sojowe oraz zawierające likopen (pomidory i ich przetwory,
arbuz, grejpfrut różowy, papaja), selen
(ryby, czosnek, orzechy), witaminę
E (przetwory pomidorowe, orzechy,
szpinak) i D (promienie słoneczne –
nie ma jej w produktach roślinnych),
ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych, a także zwiększyć aktywność
fizyczną. Dzięki temu naturalna dieta
może być czynnikiem, który sprzyja
leczeniu. Zmiany w sposobie odżywiania stwarzają nadzieję na skuteczne
zapobieganie rakowi stercza i pomoc
w procesie leczenia choroby. Odpowiednia dieta i styl życia nie mogą
jednak zastąpić właściwego leczenia
farmakologicznego, chirurgicznego
i/lub radioterapeutycznego raka
stercza.

Rośliny nie zawsze zdrowe
Rośliny doniczkowe hodujemy w mieszkaniu lub w biurze, aby dodać naszemu otoczeniu
uroku. Kupujemy je z myślą o ich funkcji dekoracyjnej. Jednak nie wszyscy wiemy, że
rośliny w pomieszczeniach mają niezwykle dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Warto
więc poznać cechy tych najpopularniejszych.

Fot. fangol

Chyba większość z nas ma w
domu przynajmniej jedną roślinę

doniczkową. Rośliny otaczają nas
nie tylko w mieszkaniu, ale również

w biurach, sklepach czy restauracjach. Ich uroda urzeka nas, przez

co są jednym z najpopularniejszych
elementów dekoracyjnych pomieszczeń. Warto jednak zwrócić uwagę
na fakt, że kwiaty doniczkowe są
bardzo pożyteczne dla człowieka,
pozwalają stworzyć we wnętrzu środowisko zbliżone do naturalnego,

jak wykazują badania naukowców.
Poznajmy zatem właściwości tych,
które kupujemy najczęściej.
Ostatnio szczególnie modne orchidee są idealną rośliną do sypialni,
ponieważ przetwarzają dwutlenek
węgla w tlen nocą, a nie w dzień,
jak inne gatunki. Z kolei, skrzydłokwiat najlepiej ze wszystkich usuwa
toksyny z powietrza, co udowodnił
w swoich badaniach botanik, dr Bill
Wolverton. Poza tym, jest on idealny
do suchych pomieszczeń, ponieważ
wydziela dużo wilgoci, podobnie
jak, paproć i szeflera. Tę ostatnią
wybierajmy szczególnie z myślą o
wnętrzach ogrzewanych i klimatyzowanych, ponieważ szeflera oddaje
prawie 100 proc. pobranej wody.
Natomiast dracena wonna (szczególnie efektowna), gdy zakwitnie,
nada naszym pomieszczeniom
pobudzającego zmysły zapachu.
Dracenę warto postawić w biurze,
ponieważ niektóre jej gatunki (deremensis, marginata czy fragrans)
usuwają trichloroetylen, toksyczną substancję wydzielaną przez
kserokopiarki i drukarki. Rośliny
doniczkowe są szczególnie polecane
do biur, ich właściwości wpływają
na poprawę koncentracji i większą
kreatywność pracowników.
Ponadto, kwiaty mogą służyć
za „łapki na owady”, ponieważ
niektóre z nich zwyczajnie jedzą
trafiające do pomieszczeń insekty.
Na przykład, Nepenthes „Miranda”,
potocznie zwany dzbanecznikiem
gigantem, nęci ofiarę swoim słod-

kim nektarem, po czym w odpowiednim momencie, unicestwia
ją we wnętrzu swoich dzbanków
(taki kształt mają zakończenia
liści rośliny). Podobne zdolności
ma niezwykła muchołówka, która
potrafi zakleszczyć nie tylko owada
wielkości muchy, ale nawet sprytną
jaszczurkę.
Ten idealny wręcz wizerunek
roślin doniczkowych, niestety burzy
kilka niebezpiecznych dla człowieka
gatunków. Swojego czasu, dosyć
pospolite w naszych domach fikusy,
mimo swojej niepodważalnej urody,
mogą powodować u nas reakcje
uczuleniowe, np.: zaczerwienienie
skóry, a w najcięższych przypadkach
- astmę oskrzelową. To z powodu
soku mlecznego zawierającego lateks, który wypełnia tkanki fikusa.
Pomijając tego typu wyjątki, pamiętajmy, aby otaczać się roślinami,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
które zmuszają nas do spędzania
większości czasu w zamkniętych
pomieszczeniach. Dzięki nim możemy oddychać czystszym powietrzem, co wpływa kojąco na nasze
samopoczucie.
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Z przymrużeniem obiektywu

Seria ciekawych i niecodziennych zdjęć wykonanych w Dusseldorfie przez
Ignacego Pilcha składa się
na najnowszą wystawę w
Galerii Jeleniogórskiego
Towarzystwa Fotograficznego.

Wystawę fotografii Janiny Peikert zatytułowaną „
Piękno bezkresne” można
oglądać w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach.

Zwróciła się do kolegów fotografików, przepraszając ich za jedną z
fotografii, która mogła zostać uznana za zbyt kiczowatą. – Tam tak
naprawdę jest i tyle – powiedziała
Janina Peikert. Ale i tak oglądający
Zdjęcia przedstawiają m.in. Wiel- byli zauroczeni zdjęciami z USA.
(Gabi)
ki Kanion oraz parki narodowe w
FOT. GABI
Arizonie. Jest to już druga wystawa
autorki w Muzeum Przyrodniczym
w Cieplicach. Na czwartkowym
Po wernisażu odbyła się prelekcja pt. „
wernisażu pojawiły się tłumy.
Najpiękniejsze parki narodowe i stanowe
(tejo) Autorka podziękowała gościom
Arizony i Utah”. Poprowadziła ją Janina
FOT. KONRAD za przybycie. Przyznała, że nie
Peikert. Można było obejrzeć jeszcze
PRZEZDZIĘK chciała pokazać zdjęć, ponieważ
więcej udanych fotografii oraz posłuchać
jest zdania, że nawet najlepsza
fotografia nie odda bezkresnego
anegdot. Spotkanie cieszyło się wielkim
piękna tych miejsc.
zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy
– Choć nie jest z Jeleniej Góry, właśnie
Tłumaczyła zgromadzonym, że
nasze towarzystwo wybrał, aby tu zapre- nie można dobrze sfotografować wszystkich miłośników przyrody i fotografii
zentować swoje zdjęcia – powiedział o Wielkiego Kanionu, ponieważ do obejrzenia tej niecodziennej
Ignacym Pilchu Tadeusz Biłozor, prezes JTF. nigdy nie odda się jego wielko- wystawy.
ści i majest atu.

Pełne barw i klimatów różnych niemieckich
ulic fotografie to jedne z wyróżniających się
prac prezentowanych ostatnio w saloniku
JTF przy Podwalu 1a.

E

K

L

A

M

A

R

E

K

Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9
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Piękno bez granic

towane na wystawie Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego.
Autor ukazuje ironiczne i absurdalne sytuacje, a jego
fotografie można
zakwalifikować do
podpatrzonych reporterskich zdjęć
z ulicy, kategorii
popularnie określanej „street”. Autor
pozostaje pod wpływem zdjęć z USA
i osoby Elliota Erwitta, fotografa żydowsko-rosyjskiego
pochodzenia, który
wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych. Twierdzi, że
w Agentura Laenderpress. Fotogra- wszystkim w Tatrach i Poznaniu.
gdyby zamieszkał w Polsce, wiele
Ignacy Pilch osiedlił się w Dusselfował m.in. we Włoszech i Francji,
satysfakcji przyniosłoby mu fotograchoć również w Polsce, przede dorfie. Tam powstały zdjęcia prezenfowanie przyjęć weselnych. Chętnie
także portretuje.

Zdjęcia niecodzienne i autor
wystawy zatytułowanej „Z przymrużeniem obiektywu” w Jeleniej
Górze jeszcze nieznany. Ignacy
Pilch pochodzi bowiem z Szamotuł. Pracował jako tłumacz języka
francuskiego zanim w 1983 roku
wyemigrował do Niemiec. Tam
połknął fotograficznego bakcyla, a
robienie zdjęć stało się jego pasją.
Jest samoukiem. Współpracował
R
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tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

info@carat-auta.eu

Carat Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 74
58-506 Jelenia Góra
Telefon/Fax +48 757 123 001
NIP PL 611-265-96-12
REGON 020857558
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ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

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

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

AUTO - CAMPING PARK

WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
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Rynek na dwóch kółkach!

Spadek rezerw

Drugi zespół KPR–u Jelenia Góra
przegrał wyjazdowe spotkanie w Jarosławiu.PodopiecznymDiliSamadowej
nie udało się w ten sposób utrzymać w
gronie pierwszoligowców.
Warunkiem utrzymania było
zwycięstwo w wyjazdowym meczu
z AZS PWSZ „7” Jarosław. Sztuka ta
jednak się nie udała. Podopieczne Dili
Samadowej przegrały 17:21.
– Pojechałyśmy do Jarosławia
w osłabionym składzie. Z powodu
kontuzji nie zagrały Magdalena Rejfur
i Marta Romanów. Bramkarka z kolei
pojechała z pierwszym zespołem do
Olkusza. Dziewczyny walczyły w
obronie, ale nie starczyło im sił – powiedziała po meczu trenerka zespołu
Dila Samadowa.

niec, Magdalena Sadłecka i Mary
McConneloug.
Po pierwszych metrach na prowadzenie
wyszła Amerykanka.
Maja utrzymywała się
tuż za nią, trzecia była
Anna Szafraniec, a
czwarta Magdalena Sadłecka. Później sprinterki zniknęły w wąskich
uliczkach wokół Rynku
i wszyscy w napięciu
czekali na kolejność
z a -

ce były także przejazdy po schodach
amfiteatru,
które rozpędzeni
zawodnicy
pokonywali
bez najmniejszych problemów.

(arec)
Co sił w nogach

Kolarskimi sprintami po placu Ratuszowym i uliczkami
wokół niego rozpoczęła się w sobotni
wieczór największa impreza MTB w Polsce: Jelenia Góra Trophy – Maja
Włoszczowska MTB Race.

kobiecym,
w których
startowała Maja
Włoszc z ow s k a .
Oprócz niej
na starcie decydującego wyścigu
stanęły Anna Szafra-

Pierwsi kolarze wystartowali
przed godziną
20. Rozegrano kolejno ćwierćfinały
oraz półfinały kobiet
i mężczyzn. Największe
emocje towarzyszyły przeKolarskie sprinty w centrach jazdom finałowym, szczególnie
miast to niezwykle widowiskowa i coraz bardziej popularna
Panowie szaleli
konkurencja. Przypadła do gustu
jeleniogórzanom, którzy tłumnie
W finale sprintu panów wystąpili sami Czesi: Lukas Sablik, Tomas Pesek, Milan Spesny i Jiri
przybyli na plac Ratuszowy, aby
Friedl. Najszybciej na mecie zameldował się Milan Spesny, tuż za nim dojechał Lukas Sablik,
podziwiać zmagania zawodników
trzeci był Jiri Friedl, a czwarta lokata przypadła w udziale Tomasowi Peskowi. Po wyścigu
ze ścisłej światowej czołówki MTB.
zadowolona Maja Włoszczowska zaprosiła jeleniogórzan na niedzielne zawody MTB na terenie
Najwięcej osób zgromadziło się
Pałacu Paulinum, które zostały rozegrane już po zamknięciu tego numeru gazety.
przy ratuszu, przez którego hall
przejeżdżali kolarze. Emocjonują-
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Wczoraj w Lwówku Śląskim
na stadionie miejskim odbył się III
Lwówecki Test Coopera. Współorganizatorem imprezy jest TVP
Sport, Gazeta Wyborcza, Program
I Polskiego Radia. III Lwówecki
Test Coopera organizowany jest w
ramach akcji Polska Biega, która
narodziła się kilka lat temu i cieszy się
niezwykłą popularnością. Celem jest
popularyzacja zdrowego trybu życia i
oczywiście biegania jak i sportu. Zasada biegu była prosta: przez 12 minut
należ biec tak szybko jak potrafimy,
liczy się dystans, jaki pokonamy w
tym czasie. Wystartował każdy, kto
czuł się na siłach. Najlepsi dostali
nagrody. Zawody zakończyły się po
zamknięciu tego numeru Jelonki.

wodniczek wyjeżdżających z bramy
ratuszowej.
Gdy okazało się, że jako pierwsza wyjechała Maja, kibice nie mieli wątpliwości
kto wygra kobiece sprinty. Tuż za Mają
Włoszczowską na metę dojechała Anna
Szafraniec, Magdalena Sadłecka była trzecia, a jako ostatnia w finałowej czwórce
dojechała Mary McConneloug.

(KAM)
Pontonem po Kwisie

(arec)
FOT. ROBERT IGNACIAK

W czasie majówki odbyła się
inauguracyjna impreza otwierająca
spływy wodne na rzece Kwisie.
Wydarzenie związane jest także z
otwarciem nowego szlaku wodnego
dla turystów. Organizatorzy, którymi są OSiR w Lwówku Śląskim, Międzyszkolny Klub Sportowy „Piast”,
Gimnazjum w Lwówku Śląskim i
UMiG przewidzieli liczne nagrody
i wyróżnienia dla najlepszych.
Klasyfikacja uczestników zostanie
podzielona na mężczyzn, kobiety,
szkoły oraz rodziny. Dziewiczy wygląd rzeki gwarantuje uczestnikom
moc sportowych doznań. Nie brakuje także atrakcji turystycznych,
które znajdują się w bezpośrednim
pobliżu biegu rzeki.
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SKLEP WĘDKARSKI
Adam Hołysz
ZAPRASZAMY!
pon.-pt. 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 11/11
tcl. 506 932 336, 501 525 902
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RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES
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ZBLI¯ENIA

Jacek Musiał, dyrektor Aeroklubu
Jeleniogórskiego, współorganizator
targów. Do zebranych zwrócił się
starosta Jacek Włodyga. Podkreślił, wszystkie gminy powiatu jelenio- także Złotoryja. Swoje propozycje
że kolejna edycja Tourtecu to dowód górskiego oraz Lwówek Śląski wraz przedstawili wyróż- niający się Czesi
z Jablonca, Lina rozwijającą się współpracę między z Wleniem i Lubomierzem, a
berca, także z
regionami, a także zaprzyjaźniouzdrowisk a
nymi gminami z Czech i
Lazne LibverNiemiec. Przewodniczący
da. PrezentoSejmiku Województwa
wano także
Dolnośląskiego Jerzy
znane czePokój wyraził w imieniu
skie atrakcje,
swoim i obecnego w Rynku
choćby Skalwicemarszałka Jerzego
ne Miasto.
Łużniaka wolę wspierania
Udana
takich imprez. Z obecności
impreza
tak licznych wystawców
ucieszył się też Marek Obrębalski, prezydent Jeleniej
Góry.
Kto zjawił się na placu Ratuszowym, nie miał czasu na nudę.
Nie zabrakło zainteresowanych
zwiedzaniem poszczególnych stoisk i zapoznaniem się z ofertą turystyczną poszczególnych regionów. Ustawiały
się kolejki chętnych, którym wręczano
wydawnictwa reklamowe, pamiątki i
inne gadżety. Na spragnionych czekał
zapas czeskiego piwa, a głód można
było zaspokoić w licznych punktach gastronomicznych. Pachniało grillowanym mięsiwem
oraz pieczonymi
ziemniakami.
Swoje
stoiska
wystawili
przedstawiciele
Warmii i
Mazur, Białegostoku, Wielkopolski, Pomorza, w
tym Kaszub oraz gminy
Dziwnów i Rewal. Byli
też Lubuszanie z Zielonej Góry, niemal
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TOURTEC W DECHĘ!

Oferty turystyczne z wielu ciekawych miejsc Polski oraz
Czech i Niemiec, regionalne przysmaki i prezentacje artystyczne ubarwione kolorową oprawą i piękną pogodą.
Tak wyglądała kolejna edycja Międzynarodowych Targów
TOURTEC zorganizowanych 7 i 8 maja na placu Ratuszowym
przez starostwo jeleniogórskie.
Targi rozpoczęły się w miniony
piątek oficjalnie o godz. 11, ale już
od samego rana działały stoiska,
które wzbudzały zainteresowanie
przechodzących przez Rynek
mieszkańców. Zaśpiewał
zespół Karkonosze z
Mysłakowic. Do zgromadzonych wyszły też potężne
postaci Kargula
i Pawlaka,

reprezentanci Lubomierza. Blisko
sceny stanęła przepiękna monumentalna rzeźba Ducha
Gór, dzieło Grzegorza
Pawłowskiego. Choć
jeszcze w przeddzień
imprezy lało jak z

cebra, w piątek Rynek oświeciło
majowe słońce.
Oficjalnych
gości powitał

ożywiła w końcu niemrawy do
tej pory plac Ratuszowy. Dała też
okazję różnym wykonawcom do
pochwalenia się swoimi zdolnościami artystycznymi. Impreza ubogaca
ofertę miasta, a także przyczynia się
do promocji Jeleniej Góry w wielu
zakątkach naszego kraju. Przypomina także czasy, kiedy Rynek żył
spontanicznym handlem i kramami
kupieckimi.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Relaks i cross

Po raz kolejny w Siedlęcinie
odbyły się zawody motocrossowe. XXI Piknik Cross Country stanowił jednocześnie
II Rundę Pucharu Dolnego
Śląska.
Podczas sobotnich zawodów
już na pierwszym okrążeniu na
czoło stawki wybił się Damian Kurowski, startujący w klasie E2/E3,
który do samego końca nie oddał
prowadzenia. Zwycięzca w czasie

2:07:14,750 wykonał 17 okrążeń
pozostawiając w tyle rywali.
Zacięta walka w klasie E2/E3
toczyła się o drugie miejsce. Od
drugiego okrążenia na tej pozycji
zmieniali się Robert Soćko i Bert
Dietrich. Ostatecznie lepszy okazał
się Dietrich. Obydwaj zawodnicy
wykonali 15 okrążeń, ale Dietrich
miała 16 sekund przewagi nad
rywalem.
W klasie E1, po zdecydowanie
bardziej wyrównanej r ywali-

zacji zwyciężył Kamil
Gmyrek, który w czasie
2:02:40.385 wykonał
15 okrążeń i miał 42
sekundy przewagi nad
Tomaszem Filipem.
Wś r ó d w e t e r a n ó w
najszybszy był Marco
Poppitz, który w czasie
2:06:32.374 zrobił 14
okrążeń.
Błażej Gazda,
Mistrz Polski Enduro
i reprezentant Polski
Enduro, w rozmowie
z Jelonką powiedział
że wśród startujących
zawodników można
już dostrzec talenty.
Jeleniogórski zawodnik zauważył także, że
MotoCross w naszym
regionie staje się coraz
bardziej popularny – W
Jeleniej Górze jest dużo
młodych ludzi, którzy
dobrze zaczynają. Gdyby jeszcze były pieniądze i chęci to ten sport
mógłby się fajnie rozwijać.
Błażej Gazda zapewnił także,
że chętnie wspiera młodych zawodników, którzy stawiają w tym
sporcie pierwsze kroki – Jeśli ktoś
chciałby zaczerpnąć jakiejś rady,
jestem otwarty na pomoc – powiedział mistrz.
XXI Piknik Cross Country zorganizował Moto Klub w Siedlęcinie.

(arec)
FOT. ROBERT IGNACIAK

Endico mistrzem!

Wybiegali
nagrody
W weekend majowy na stadionie przy ulicy Lubańskiej odbyły
się zawody w biegach przełajowych. Zawodnicy startujący
w XXII Ogólnopolskim Biegu
Przełajowym Cross Cieplicki 2010
rywalizowali na czterech dystansach. Biegi dzieci na dystansie
400 i 800 metrów zdominowali
młodzi zawodnicy z SKS „Biegacz” Siedlęcin. Na krótszym dystansie wśród chłopców wygrała
Dominika Kluczewska, a wśród
chłopców Klaudiusz Bukraba. W
biegu na 800 metrów triumfowali Lidia Hamkało i Michał Krzysztofiak. Z kolei w biegu na 1260
metrów rywalizację dziewcząt
zwyciężyła Weronika Pociecha z
Żyrardowa, a rywalizację chłopców Kornel Szymański z Jeżowa
Sudeckiego.
Bieg główny Crossu Cieplickiego został rozegrany na dystansie
10 000 metrów. Wśród kobiet
klasyfikację K 16 – K 34 wygrała
właśnie Monika Kalacińska, a
w klasyfikacji K 35 najlepsza
okazała się Dorota DziadkowiecMichoń.
W poszczególnych kategoriach
mężczyzn triumfowali: M 16 – 19
Rafał Matyja z Jeleniej Góry, M
20 – 29 Tomasz Kwiatkowski
z Jeleniej Góry, M 30 – 39 Piotr
Paciejewski, M 40 – 49 Mirosław
Kaczuga z Wałbrzycha, M 50 – 59
Mariusz Kwiatkowski z Jeleniej
Góry, M 60 – 69 Mirosław Górnicki z Jeleniej Góry, M 70 Edward
Kościuk z Kamiennej Góry.

(arec)

Przed tygodniem w hali przy
ulicy Złotniczej rozegrano
ostatnie spotkania siódmej
edycji Jeleniogórskiej Ligi
Biznesu. W finale czarny koń
turnieju, zespół Endico pokonał Przyjaciół Gola „Hotel pod
Różami”.
Endico wyszło na prowadzenie już w
4 minucie. Po dośrodkowaniu Mariusza
Larysza piłkę w bramce przeciwników
umieścił Patryk Skowron. Przyjaciele
Gola wyrównali 5 minut później.
Nieupilnowanego Adama Korkusia w
polu karnym znalazł
Sławomir Bącal i
było 1:1.
Po zmianie stron
obydwa
zespoły

próbowały zmienić rezultat spotkania
na swoją korzyść. W 16 minucie mocny strzał Patryka Skowrona obronił
Mariusz Jaros. Minutę później silnym
uderzeniem odpowiedział zespół Przyjaciół Gola, ale znakomitą interwencją
wykazał się Tomasz Tokarek. W 19
min. precyzyjnym strzałem popisał się
Michał Szczotka i było 2:1.
Przyjaciele Gola próbowali wyrównać, ale po ich akcjach niezwykle groźne kontry wyprowadzało Endico. W 22
minucie powtórkę akcji sprzed trzech
minut przeprowadził Michał Szczotka,
który przejął piłkę w środku pola i
mocno uderzył na bramkę. Mariusz
Jaros był bezradny. Dwie minuty później było już 4:1. Piłka rafiła pod
nogi Jarosława
Blekickiego, a
ten nie
zmarnował okazji.
W 27 minucie
zasłoniętego Tomasza Tokarka pokonał
Tomasz Lizak. Spotkanie
zakończyło się zwycięstwem
Endico 4:2.

(arec)
FOT. KONRAD
ŻURAWSKI
Trzecie miejsce w turnieju zajął
Mar Mat, który w małym
finale pokonał Dolfamex
2:1 Królem strzelców siódmej edycji Jeleniogórskiej
ligi Biznesu został Michał
Szczotka z dorobkiem 19
bramek.
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Cztery gole
Karkonoszy
Piłkarze Karkonoszy Jelenia
Góra nie zawiedli swoich kibiców. Z Miedzią Legnica zagrali
dobrze wykorzystując bezlitośnie
błędy przeciwników. W sobotnim
spotkaniu od pierwszych minut
w barwach Karkonoszy wystąpił
Mateusz Durlak. W 7 minucie
napastnik Karkonoszy otrzymał podanie w polu karnym,
sprytnie minął bramkarza gości
i umieścił piłkę w siatce. W 25
minucie kolejnego gola zdobyli
jeleniogórzanie. Niefrasobliwość
obrońców Miedzi znakomicie
wykorzystał Konrad Kogut. Napastnik Karkonoszy przejął piłkę
by po chwili posłać ją do bramki
obok interweniującego bramkarza gości. Jeszcze przed przerwą
Karkonosze zdołały podwyższyć
prowadzenie. Robert Rodziewicz
dośrodkował z prawej strony
boiska do niepilnowanego Pawła
Walczaka, a ten nie zmarnował
znakomitej okazji i było 3:0. Po
przerwie obraz gry się nie zmienił. Karkonosze kontrolowały
przebieg meczu, nie pozwalając
Miedzi zdobyć choćby honorowego gola. W ostatnich dziesięciu
minutach spotkania Daniel Kotarba podwyższył prowadzenie
zespołu i spotkanie zakończyło
się wysokim zwycięstwem podopiecznych Marka Herzberga
4:0. Dzięki sobotniej wygranej
Karkonosze z dorobkiem 24
punktów zajmują 11 miejsce w
tabeli IV ligi dolnośląskiej.

Wywalczyły ekstraklasę!
Piłkarki ręczne Finepharmu Jelenia Góra zapewniły
sobie historyczny awans do
ekstraklasy. Podopieczne
Mirosława Urama pokonały w hali przy ul. Złotniczej
AZS UMCS Lublin 31:21.
Przed sobotnim spotkaniem,
biorąc pod uwagę kwestie sportowe, sytuacja była jasna. Piłkarkom
ręcznym Finepharmu do awansu
wystarczył remis. Początek spotkania należał do jeleniogórzanek,
które po rzutach Konarzewskiej,
Wasiucionek i Kasprzak prowadziły 3:0. Obydwa zespoły toczyły
wyrównaną walkę, a na parkiecie
w zespole jeleniogórskim pojawiła
się Kinga Ślusarczyk. Pierwsza
połowa zakończyła się rezultatem
14:11.
Po zmianie stron zespół jeleniogórski zagrał bardzo dobrze w obronie. W 40 minucie
spotkania było już 22:13. W
ostatnim kwadransie zespół
z Lublina stracił już wszelkie nadzieje na sukces w
tym spotkaniu. Fine-

pharm Jelenia Góra do ostatnich
sekund kontrolował grę przypieczętowując awans 10 punktowym
zwycięstwem 31:21.
Trener Mirosław Uram: – Graliśmy najmłodszym zespołem, mieliśmy w składzie tylko dwie seniorki, dlatego awans do ekstraklasy
tym bardziej cieszy. Spełniłem
oczekiwania, walczyliśmy tylko
o utrzymanie, a okazało się, że
juniorki wzmocnione seniorkami
mogą awansować.

(arec)
FOT. R. IGNACIAK
Toczą się rozmowy dotyczące ewentualnej
fuzji z KPR-em Jelenia Góra. Wiadomo
bowiem, że miasto nie będzie w stanie
utrzymać dwóch zespołów grających w
ekstraklasie. Ostateczna decyzja miała
zapaść już po oddaniu tego numeru
do druku.

(arec)

Kolarskie talenty z Piechowic rodem
Sekcja kolarska Lechii Piechowice zaprezentowała w
Hotelu Las swoich zawodników. Klub rozpoczyna nowy
sezon z nadziejami na udane
starty młodych kolarzy.
– W tym roku nastawiamy się
głównie na walkę w Bike Maratonie.
Niektórzy z tych zawodników są
faworytami w swoich kategoriach
wiekowych, mają szanse znaleźć się
na miejscach medalowych. Są też
zawodnicy, jak Artur Miazga, którzy
wystąpią na Cross Country, Mistrzostwach Polski czy Grand Prix Czesława
Langa – powiedział prezes klubu Jacek
Kamiński.
Zawodnicy Lechii dobrze wystartowali przed dwoma
tygodniami w pierw-

szej edycji Bike Maratonu. We Wrocławiu Michał Grynienko, Karolina
Cierluk i Aneta Adamek zajęli pierwsze
miejsca w swoich kategoriach, a Jakub
Danielski i Norbert Potkański zakończyli wyścig na miejscach czwartych.
W Hotelu Las zaprezentowali się:
Karolina Cierluk, Aneta Adamek,
Paweł Kluk, Łukasz Kubacki, Marek
Narkiewicz, Michał Grynienko, Paweł Michałkiewicz i Artur Miazga.
Na prezentacji nie mogli się zjawić
Dawid Fliger, Jakub Danielski i Łukasz Niedbalski, ale oni także będą
wspierać zespół w rozpoczynającym
się sezonie.

(arec)
FOT. ARCHIWUM KLUBU

Wśród zaproszonych gości pojawili się
sponsorzy, władze lokalne, nauczyciele
z piechowickich szkół, a także Marek
Galiński najbardziej utytułowany polski
kolarz górski, przed dwoma laty związany
z Lechią Piechowice. Burmistrz Piechowic
Zofia Grabias-Baranowska podziękowała
znakomitemu kolarzowi – To dzięki panu
ten sport się u nas rozwinął – podziękowała.
W rozmowie z Jelonką Marek Galiński
przyznał, że z Piechowicami łączą go miłe
wspomnienia – Tutaj czuję się jak u siebie
w domu. Zawsze chętnie przyjeżdżam w te
strony. Teraz nadarzyła się okazja, że Maja
Włoszczowska po raz drugi zorganizowała
Jelenia Góra Trophy i całą grupą JBG2
będziemy się prezentować
na jej wyścigu.

HUMOR / ROZRYWKA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MOUGA – “The God & Devil’s
Schnapps””
wydawnictwo: Mystic Production

O tym zespole ostatnio mówi się i
słyszy coraz częściej. Grupa w znakomity sposób łączy w swojej stylistyce
alternatywny metal i melodyjny nowoczesny hardcore oraz różnego rodzaju
inne brzmienia od akustycznych aż
po jazzowe. Mouga - bo o tym zespole
mowa powstał w 2005 roku, w Tar-

Z LOKALNEJ PÓŁKI
*“Zapomniane miejsca
powiatu lwóweckiego.
Zamki, dwory i pałace”
Szymon Wrzesiński

Niedaleko Jeleniej Góry w okolicach Lwówka Śląskiego napotkamy wiele pozostałości po zamkach, dworach, pałacach i wieżach
mieszkalnych. Autor książki przybliża tu takie zabytki jak : Pałac
w Br unowie, Dębowym Gaju,
Giebułtowie,
Lwówk u Śląskim, Wleniu.
Nie zapomina
o Zamku Gryf,
zamku w Rząsinach-Podskalu
oraz wieżach
mieszk alnyc h
w Rakowcach
Wielkich. Nie
sposób tu wymienić wszystkich opisanych
z a by t ków. Na
p e w n o wa r t o
sięgnąć po t ą
pozycję i przybliżyć sobie
h i s t o r i ę t yc h
obiektów, a następnie wsiąść w
auto i zacząć zwiedzać opisane
miejsca. Po powrocie pozostaną
niezapomniane wspomnienia i
zdjęcia.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Rozmawiają trzy babcie i jedna
mówi:
-Mój wnuczek na pewno będzie
ogrodnikiem bo cięgle robi coś ze
mną w ogrodzie.
Na to druga:
-A mój na pewno będzie lekarzem
bo ciągle zawija lalki bandażem.
Na to trzecia:
-A mój wnuczek to będzie pilotem
bo ciągle moczy szmatę w benzynie
wącha ją i krzyczy „Babciu ale
odlot!!’
Któregoś razu rolnik pojechał na
bazar. Wziął ze sobą swoje warzywa.
Gdy jest na miejscu, widzi człowieka
który wszystkich krytykuje.
- Co to jest? - pyta
- Ziemniaki - odpowiada sprzedawca
- E, u nas są dwa razy większe
- mówi
Podchodzi do rolnika i pokazując

* „ Magia dolnośląskich
zamków. Rezydencje i ich
losy.”

rezydencje,
pałace, które
niewątpliwie
dodają mu uroku. Wszystkie te
niezwykłe miejsca fotografuje od
lat Krzysztof Góralski- wrocławski
fotoreporter. W książce znajdują

Nienartowicz
Jest to jedna z czterech książek opowiad a j ą c yc h p r z yg o d y
skrzatów, które wraz
z Duchem Gór
wprowadzają
najmłodszych
na szlaki Karkonoszy. Pokazują
zabytki, znane
i ciekawe miejsca. Przy okazji przemycają
sporą dawkę historii naszego
terenu, uczą zachowania się w
górach i miłości
do nich. Wszystkie książki pięknie zilustrował
Ryszard Dąbrowski z Koszalina.
Autorka bajek, Maria Nienartowicz, pochodzi z Karpacza.

na arbuza pyta się
- A to co?
- Groszek - odpowiada rolnik
Mąż i żona jedzą obiad, w pewnej
chwili żona oblała się zupą i mówi:
O nie ! Wyglądam jak świnia !
Mąż na to:
Rzeczywiście... a na dodatek się
zupą oblałaś !
Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał IDIOTA.
Jaś spojrzał na kartkę, potem na
nauczyciela i mówi:
- Ale pan jest roztargniony. Miał
pan wystawić ocenę a nie się podpisywać.
Nauczycielka od polskiego wchodzi do klasy i mówi: Zadam wam
teraz do napisania wypracowanie
w którym musi występować: wątek
religijny, historyczny, miłosny i
tragiczny. Wszyscy zaczęli pisać, a
Jasiu siedzi i huśta się na krześle.
Nauczycielka podchodzi do niego i
pyta się go:
- A ty Jasiu już napisałeś?

- Tak
- A mógłbyś nam przeczytać co
napisałeś?
No i Jasiu zaczął czytać:
O mój Boże - wątek religijny
Westchnęła Hrabina - wątek historyczny
Zaszłam w ciążę - wątek miłosny
Ale nie wiem z kim - Wątek tragiczny.
Tato kto to jest alkoholik? - pyta
Jasiu.
- Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem.
- Ale tato tam są tylko dwa drzewa.
Siedzi trzech żonatych chłopaków
jeden mówi
- Wiecie co, moja żona czytała na
porodówce „Jasia i Małgosię” i mam
dwoje dzieci.
Na co drugi: – moja czytała „Trzech
muszkieterów” i mam troje dzieci
Ostatni zrywa się i mówi: – Lecę,
bo moja czyta „Alibabę i czterdziestu
rozbójników’’!

Ta kalifornijska formacja działa na
muzycznym rynku od 1998 roku. Została założona przez Brandana Schieppati i Javiera Van Hoss z Eighten Visions
oraz Scotta Danough. W tym składzie
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POP ROCK & JAZZ
stylistycznej szufladzie, Mouga też nie.
Nie tworzymy rzeczy o jednorodnej
wymowie i nie chcemy zamykać się w
jednym stylu. Zawsze opieraliśmy się o
rdzeń cięższych klimatów metal/core z
elementami nowoczesnego grania”. To
tylko podstawa, dzięki której muzycy
kształtują ciągle własne eksperymenty
i inspiracje.

Andrzej Patlewicz

pizza za krzyŻówkę
22) konflikt, sprzeczka.
24) Andre, zwycięzca Wimbledonu w
1992 r.
27) niemy film Ch. Chaplina (1921).
28) instrument Tomasza Stańki.
30) goryle wokół prezydenta.
31) … tekstu, to np. Word.
32) w Grecji przed euro.
Pionowo:

dzenie z zimowego snu” Maria

zaczynali jako Breakneck. Rok później
mając już w zanadrzu repertuar zagrali
swój pierwszy koncert (wraz z Eighten
Visions i Disembodied w sali Showcase
Theater w Crona w Kalifornii. Niebawem nagrali swoje pierwsze demo,
którym postanowili zainteresować
firmy płytowe. W 2001 roku dzięki
współpracy z wytwórnią Prima Directive
Records grupa Bleeding Through wyda-

przede wszystkim w II
Edycji Rock”N’Roll Festiwal, oraz festiwalu
„Rock bez Igły’2007”.
W tym samy roku wydali EP-kę z nagraniem „Mescaline”, która przedarła
się znakomicie wśród innych utworów
i znalazła się na ich najnowszym
albumie „The God & Devil’s Schnapps”.
Cały krążek promowany był utworem
„Don’t Look Down” do którego nakręcono teledysk. Jak mówią sami muzycy:
„Nikt nie chce zostać zamknięty w

Litery w kolorowej kolumnie utworzą
rozwiązanie – przysłowie afrykańsię 42 obiekty z Dolnego Śląska. skie

Aż 12 z nich znajduje się w naszej
okolicy! Zdjęcia opatrzone zostaJoanna Lamparska, Krzysz- ły notkami historycznymi oraz
ciekawostkami. Niewielkich roztof Góralski
miarów album na pewno skłoni do
wycieczek w te piękne
Nieodłączmiejsca.
nym elementem karko* „Przygody
noskiego
karkonoskiego
krajobrazu
są zamki,
skrzata. Przebu-

POP ROCK & JAZZ
BLEEDING THROUGHT – „Bleeding Through”
wydawnictwo: Metal Mind
Productions

muzyki. Od początku działalności, zespół koncertuje z dużą
częstotliwością. W samym 2007
roku dali ponad 40 występów
w kraju i za granicą, a każdy
występ zyskał bardzo pochlebne opinie odbiorców. To, co
charakteryzuje zespół to olbrzymia żywiołowość i ekspresja
sceniczna muzyków. Te atuty
przełożyły się na zwycięstwa w
najbardziej prestiżowych konkursowych festiwalach w kraju,

nowskich Górach, a jej obecny skład
tworzą: Mateusz Konieczny(śpiew,
gitara), Sebastian Brzuszczak(perkusja), Marcin Misdzioł (bas) i Adam
Kurda (gitary). Muzycy zostali bardzo
szybko dostrzeżeni na scenie lokalnej i
przypięto im od razu łatkę jako jeden z
najciekawszych zjawisk rodzimej sceny
muzycznej. Brzmienie zespołu można
opisać jako interesująca, bardzo świeża i klimatyczna mieszanka stylów,
oscylująca wokół nowoczesnego metalu i alternatywnych odmian ciężkiej

10 maja 2010 r.

1)
2)
3)
4)
5)
11)
12)
14)
15)
22)
23)
25)
26)
29)

miasto z kopalnią „Szczygłowice”
(Wyżyna Śląska).
zaliczka na poczet należności.
zbiornik na kutrze (na złowione
ryby).
pozjadał wszystkie rozumy.
… Q10, zw. eliksirem młodości.
spokój, opanowanie.
czekolady lub mnożenia.
zbiór woluminów.
pieczątka z imieniem i nazwiskiem
na okładce książki.
krzyżówka zebry z koniem.
drewno na podpałkę.
Wielka ..., przed Wielkanocą.
Carlos, reżyser hiszpański („Kuzynka Angelika”).
... Polityki Pieniężnej.

Poziomo:
3)
6)
7)
8)
9)
10)
13)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

wzięcie dwunastu lew (w
brydżu).
liczba egzemplarzy gazety.
rozmnażają się przez pączkowanie.
serial z Lucy i Kusym.
z sumiastym zarostem pod
nosem.
buty na kółkach.
karabin strzelający seriami.
… zimowy, to biatlon.
„rozciągnięte” koło.
manga z Japonii.
jedna z atrakcji Ciechocinka.
mieszkaniec Wejherowa lub
Kartuz.
„nieudolny” datek.
ła swój debiutancki album – „Dust
To Ashes”. W trakcie rejestracji
materiału zespołowi towarzyszyła
na instrumentach klawiszowych
Moll Street, która później stała się
członkiem zespołu. Po udane trasie
koncertowej muzycy przystąpili
do nagrywania drugiego krążka
„Portrait of the Goddess”, który
ukazał się nakładem firmy Indecision Records. Na początku 2003
roku trafili pod skrzydła wytwórni

Trustkill Records, która wypuściła ich
kolejny krążek „This Is Love, This Is Murderous”. W styczniu 2006 roku pojawia
się czwarty album zespołu „The Truth”,
który dotarł do 48 miejsca na liście
Billboardu. Aby przypieczętować swoją
pozycję zaserwowali swoim fanom
kolejny krążek „Declaration”(2008),
który miał znakomite recenzje w prasie
fachowej. Najnowsza płyta zespołu zatytułowana „Bleeding Through”(2010)
to bodaj najlepsza płyta w dorobku

Amerykanów. Za produkcję odpowiada
tu Zeuss (Hatebreed, Shadows Fall). W
sesji nagraniowej wziął udział też nowy
gitarzysta – Dave Nassie (ex- No Use
For A Name). Na krążku znalazło się
12 kawałków, które tchną zabójczym
hardcore’em. W tych utworach grupa
pokazuje całe spektrum muzyczne
poprzez symfoniczny metal na melodyjnym death metalu kończąc.

Andrzej Patlewicz
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10 maja 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-04-29 - 19.45 - 2010-05-07 - 12.10
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 163, OGŁOSZEŃ - 800
PRACA
DAM PRACĘ
FRYZJERKĘ lub fryzjera zatrudnię Fryzjerstwo damskie i męskie - ul: Groszowa 5 Jelenia Góra - 75 75 326 49
STARSZY budowlaniec – do remontu
starego domu w Barcinku. Spokojnie.
Dobry dojazd do Jeleniej Góry – 796
489 565

DO dystrybucji - Poszukujemy chętnych
na dystrybutorów kosmetyków, perfum,
chemii gosp. i telefonii komórkowej,
wspaniale produkty, 43% marzy. Chcesz
zarobić - dzwoń. Nie Avon - 698 409
900

ZLECĘ ułożenie kostki granitowej - 150
m2, w Jeleniej Górze - 601 587 273

JESTEŚ atrakcyjna? - Chcesz zarabiać
duże pieniądze? Możliwe. Nie agencja 607 278 606

ABSOLWENTÓW i zaocznych - praca
ﬁzyczna, umysłowa i obsługa klienta. od
1600 netto, nie wymagamy doświadczenia - szkolimy bezpłatnie Cyfra + - 501
665 790

NIANIA dla chłopca - 19 m-cy, u nas
w domu w Podgórzynie. 5-6 zł/godz.
Możliwość dowożenia Pani z Cieplic lub
Sobieszowa - 507 127 508

BIURO Zepter – przyjmie do pracy.
Wysokie wynagrodzenie, min. 2000 zł
-664 863 800

PŁYTKARZOWI z doświadczeniem dam
pracę od zaraz - 796 856 881

ADRESOWANIE kopert - mało pracy wdzięczne zyski, informacje bezpłatne,
kaucja tylko 25 zł. Warto - praca uczciwa
- 692 844 816

TIPSERKA - do punktu stylizacji paznokci
- 500 052 695
W restauracji - pizzerii - w Karpaczu,
młode osoby na stanowisku kelner-kelnerka oraz pizzer - 792 371 688

DLA atrakcyjnej dziewczyny - do lat 40.
Praca dyskretna, dobrze płatna - 667
424 672

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.

A-B Mysłakowice - poszukujemy do pracy
osobę do utrzymania porządku i ładu na
terenie hurtowni. Kontakt od 7 do 15 663 017 695

ADRESOWANIE kopert - uczciwe adresowanie kopert - wysyłanie formularzy,
pierwsze informacje bezpłatne, kaucja
wynosi 25 zł. Warto - uczciwa praca 692 844 816
AGENCJA Ochrony - zatrudni pracownika ochrony z terenu Szklarskiej Poręby
i okolic. - 605 093 654
AGENT d/s odszkodowań JG - zatrudnimy osoby na stanowisko agenta d/s
odszkodowań wypadkowych-prowizja!
CV na adres e-mail: rekrutacja@centim.
pl - 501 039 202
AGENT ubezpieczeniowy JG - zatrudnimy do pracy byłych pracowników PZU i
PZU Życie- prowizja! CV na adres e-mail:
rekrutacja@centim.pl - 501 039 202
AGENTÓW nieruchomości - Agentów
Nieruchomości zatrudni Korporacja
Prawno Finansowa, bardzo duża prowizja
gwarantowana umową. Dokładne dane
oraz adres proszę wysłać na jpredki@
wp.pl lub CV - 697 899 863

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.

ANKIETERÓW - 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 - 513 557 757
APPLICATION expert - wymagania: język
C, C++, znajomość systemu RedHat,
bazy Informix, doświadczenie-budowa
aplikacji bazodanowych, język angielski, możliwość podróżowania. Oferty
na adres: kontakt@jzo.com.pl - 075 75
39 100
AUGSBURG - praca na biało. Potrzebne
dwie osoby do pracy na karuzeli wiek do 40 lat. Naprawa sprzętu. Ciepły posiłek o 12 tej. Praca od zaraz
- +4916095190046
AVON - dołącz do nas - poszukuję osób
chętnych do współpracy z Jeleniej Góry
i okolic. Prezent na powitanie. Zadzwoń
lub napisz: danutabog@wp.pl - 606
736 939
BARMAN-KA - kelner-ka - zatrudnię w
J. G. (Plac Ratuszowy) mile widziane
doświadczenie oraz znajomość j. obcego.
CV ze zdjęciem proszę przesłać na
podany adres - alek_n@wp.pl
BEZROBOTNYCH od zaraz - zatrudnimy
min średnie, do 35 lat. Cyfra + - 512
024 421
BIZNES z domu - umowa zlecenie lub
działalność gospodarcza Brak ograniczeń
wiekowych. Sprawdzona, prosta i dochodowa działalność. Zgłoszenia: biuro@
trenerzywellness.pl - 504 044 995
BUDOWLANKA - firma budowlana z
Jeleniej Góry poszukuje pracowników
budowlanych z doświadczeniem, od
zaraz, do pracy na terenie całej Polski.
- 691 220 553
BZ WBK - Doradca klienta w placówce
partnerskiej WBK, od zaraz, umowa o
pracę - 606 909 082
DEKARZE, murarze, blacharze - Od
zaraz. Praca przy remoncie w miejscowości Wojcieszów. Warunek: na czas
wykonywania prac zamieszkanie w
remontowanym obiekcie w Wojcieszowie
- 698 153 556
DLA ambitnych - poszukuję ludzi do pracy
w marketingu przy promowaniu suplementu diety ze znajomością systemu
MLM - f.rekrutacja@o2.pl
DLA atrakcyjnej dziewczyny - do lat 40.
Praca dyskretna, dobrze płatna - 667
424 672
DLA fryzjerek - zapraszam do współpracy młode ambitne zaradne fryzjerki
(z optymistycznym podejściem do życia)
w nowym salonie - 2 stanowiska - 509
908 964
DLA przedstawiciela handlowego - jesteś
przedstawicielem handlowym. Chcesz
„przy okazji” dorobić - zadzwoń - 504
044 995
DO dystrybucji - poszukujemy chętnych
na dystrybutorów kosmetyków, perfum,
chemii gosp. i telefonii komórkowej,
wspaniale produkty, 43% marzy. Chcesz
zarobić - dzwoń. Nie Avon - 698 409
900
DO pasemek - szukam dziewczyny, która
robi pasemka, farbuje włosy, niedrogo,
najlepiej w domu - 508 479 490
DO prac porządkowych - zatrudnimy
osobę do prac porządkowych, remontowych i ślusarskich - 756 446 970
DO rozwożenia posiłków - Restauracja
Arkadia poszukuje osoby do rozwożenia posiłków na terenie Jeleniej Góry.
Wymagany własny samochód Praca w
godzinach 12-17 - 695 086 330
DO sprzątania - dużego mieszkania w
Cieplicach potrzebna inteligentna i skrupulatna pani w piątki na 5 godzin. Telefon
od 18.00 do 19.00 - 605 245 279

DOCIEPLENIA - poszukuję pracowników
z doświadczeniem do docieplania budynków 16 zł za metr 2 - 782 067 170
ELEWACJE w Jeleniej - praca przy elewacjach na terenie Jeleniej Góry z możliwością umowy o pracę - 783 747 053
FIRMA „GWARANT POZNAŃ” - Sp.z
o.o. poszukuje pracowników do ochrony
obiektów handlowych na terenie m.
Kamienna Góra i Lubawka - 665 567
562
GRAFFITI - poszukuję osób, które pomalują mi busa - Tematyka dowolna, cena do
ustalenia, chodzi tu o VW T4 - oczywiście
do malowania całość - 783 024 522
HANDEL na giełdzie itp. - dam towar do
handlu na giełdzie, ryneczkach, po znajomych (obuwie, jeansy, płaszcze) - duża
prowizja - 793 760 903
HOLANDIA, Niemcy, Anglia - również
zwrot nadpłaconego podatku. Zapraszamy do biura ALMA VAR g.8-16 Od
poniedziałku do piątku almavar@almavar.
pl - 75 647 44 02
HOSTESSY - ulotki - do roznoszenia
ulotek i gazetek po mieście. 8 i 9 maja,
7zł/godz. Zgłoszenia wysyłać na maila:
anna.sprutta@gmail.com
HOSTESSY - Wymagana książeczka
sanepidowska i skończone 16 lat. Szukam głownie dyspozycyjne w weekend.
Osoby zainteresowane proszę o CV + zdj
+ określenie dyspozycyjnością na eliza.
jaroslawska@hjp.pl - 728 333 766
HOTEL - zatrudni recepcjonistów ze znajomością języka niemieckiego i rocznym
doświadczeniem. CV prosimy kierować
na maila: hotel2010@op.pl
INSTRUKTOR tańca - podejmę współpracę z instruktorami różnych stylów
tańca, takich jak np. breakdance, salsa,
taniec brzucha i inne. Mile widziane
doświadczenie - 502 129 910
INSTRUKTOR zajęć ruchowych - poszukuję instruktorów różnego rodzaju zajęć
rekreacji ruchowej np. aerobik, joga, zajęcia korekcyjne, pilates i inne. Doświadczenie mile widziane - 502 129 910

JESTEŚ atrakcyjna? - Chcesz zarabiać
duże pieniądze? Możliwe. Nie agencja 607 278 606
KARPACZ - kuchnia - samodzielna Pani
do gotowania w ośrodku wczasowym
potrzebna, kontakt PN-PT 8-16.00 - 75
7619 415
KARPACZ - sezon - przyjmę 2 osoby
uczące się na stanowisko kelner - pokojówka do ośrodka - praca 01.06.1031.08.2010 na umowę zlecenie - 75
7619 415
KAT. B młodych - od 1600 netto. Pilnie 12
osób. Cyfra + - 75 764 70 19
KELNERKA - Czterogwiazdkowy Hotel
Alpejski w Karpaczu poszukuje kelnerki
z doświadczeniem zawodowym. CV prosimy kierować na adres biuro@alpejski.
pl - 75 64 57 800
KELNERKA - do pracy w restauracji w
Karpaczu Górnym 2000 zł./miesiąc - 600
244 281
KELNERKA - od 1.06.2010 zatrudnię
panie na stanowisko kelnerka w nowej
restauracji dla panów, TOPLESS, CV i
foto prosimy przesyłać na adres restauracja.topless@onet.eu - 669 725 520
KIEROWCA C - tylko SMS, w którym
należy podać, ile masz lat, ostatnie
zatrudnienie i jakie doświadczenie,
badania po wybraniu skontaktuję się 794 244 956
KIEROWCA C, E - wyjazdy dwutygodniowe - kontakt PN-PT 8.16 godz. - 502
618 196
KIEROWCA CE - transport międzynarodowy głównie Niemcy, ukończony kurs na
przewóz rzeczy - 509 933 409
KIEROWCA do pizzerii - najlepiej z
własnym samochodem w Jeleniej Górze.
Praca od zaraz - 502 667 208
KIEROWCA do rozwożenia pizzy - pizzeria w Jeleniej Górze - 783 846 154

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

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

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

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

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

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

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

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

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

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

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

og£oszenia / reklama

Kierowca kat. C - transport międzynarodowy, doświadczenie, kurs na
przewóz rzeczy, karta do tachografu,
psychotesty, proszę o CV na e-maila biuro78@o2.pl
Kobietę - pomoc kuchenną - zatrudnię
pracowitą młodą energiczną kobietę do
pomocy w kuchni. CV BISTROT 26 J.G
Plac Ratuszowy - 508 821 067
Kolegium Karkonoskie - zatrudni
osobę do księgowości; wykształcenie
wyższe ekonom., znajomość systemu
„Symfonia”, 4 lata doświadczenia. CV +
list motywacyjny do dnia 14.05.2010 na
e-mail: dorota.gajda@kk.jgora.pl. - 75
64 553 323
Konserwator - Pensjonat w Karpaczu
zatrudni pracownika gospodarczego (tzw.
złota rączka) z doświadczeniem, niepijącego - 502 380 476
Konserwator - pracownik budowlany,
mile widziane prawo jazdy kat. B. - 503
167 027
Konsultantka Avon - Firma Avon
proponuje dodatkowy zarobek, prezenty,
szkolenia i wiele innych atrakcji, jeśli
zdecydujesz się do nas dołączyć. Brak
opłaty wpisowej. Zadzwoń lub napisz
GG6402836 - 692 494 164
Kucharka - od zaraz, do pensjonatu.
Mile widziana Pani w średnim wieku z
Karpacza, w pobliżu Skalnego Osiedla
lub z własnym samochodem. - 075 761
60 23
Kucharz - do samodzielnego prowadzenia kuchni, w niedużej restauracji
w Karpaczu. CV na adres zszczucki@
interia.pl

Kucharz / pomoc kuchenna - Pensjonat
w Karpaczu zatrudni - 502 380 476
Kucharz do pizzerii - zatrudnię w J.G. (
Plac Ratuszowy) kucharza z doświadczeniem w pizzerii. CV ze zdjęciem proszę
przesłać na podany adres. - alek_n@
wp.pl
Kucharz/kucharka - Restauracja w
centrum Jeleniej Góry - 756 415 820
Kucharza na weekendy - Restauracja
Karkonosze w Miłkowie zatrudni kucharza
z doświadczeniem na weekendy (piątek,
sobota, niedziela) biuro@restauracjakarkonosze.pl - 0 75 76 100 07 lub 601
598 769
Kucharzy - z doświadczeniem - restauracja Jelenia Góra - 606 991 160
Magazynier, kierowca. - praca w hurtowni, prawo jazdy kat. B - 503 167 027
Magazynierów - MPT Oaza zatrudni
pomocników magazyniera, wymagane
orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Życiorys na adres email:rekrutacja_oaza@o2.pl - 075 646 60 62
Malarstwo, rzeźbiarstwo - poszukuje
młodych absolwentów lub uczniów rzemiosł artystycznych - mogą być też samouki - malowanie elementów kwiatowych
oraz fauny i flory Karkonoszy jak również
rzeźba w drewnie - 505 035 885
Masz firmę? - każdy przedsiębiorca
posiadający firmę, który skorzysta z
oferty Firma w Polsce - Praca w UK
może oszczędzić 342,51 zł miesięcznie
na skladkach ZUS! Więcej: optigen24@
wp.pl - 508 841 459
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Mężczyzn - Firma z wieloletnim
doświadczeniem zatrudni młodych do
pracy na stałe - Cyfr + - 75 764 70 19
Murarz - tynkarz - osoby z doświadczeniem tynkarsko - murarskiem do pracy w
Szklarskiej Porębie przy elewacji - 693
429 971
Murarz do klinkieru - zatrudnię murarzy do klinkieru. Budowy prowadzimy w
Polsce i zagranicą. Pełne zatrudnienie.
Tylko fachowcy - 501 418 553
Murarzy - z doświadczeniem. Głównie
ścianki działowe. Praca w Jeleniej Górze
- 662 284 405
Na budowę - od zaraz, elewacje, kafelki,
itp. - 504 596 483
Niania dla chłopca - 19 m-cy, u nas
w domu w Podgórzynie. 5-6 zł/godz.
Możliwość dowożenia Pani z Cieplic lub
Sobieszowa - 507 127 508
Ochroniarz - w sklepie spożywczym
na Zabobrzu - 756 457 247
Od zaraz - zatrudnimy od zaraz 10
osób do towarowania w markecie - 661
781 054
Opieka - Niemcy - praca dla Pań przy
opiece w Niemczech. Korzystne warunki
i zarobki. Mile widziana znajomość
języka i prawo jazdy - Tomasz Bira - 511
844 939
Opieka do dziewczynki - poszukuje Pani
do opieki nad 4 letnia dziewczynka. 1 do 2
godzin dziennie w tygodniu od 16, oraz w
nagłych przypadkach / choroba dziecka.
najlepiej z Zabobrza I, II - 509 940 044
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Opiekunka - do 4 letniego chłopca praca dorywcza na kolejne 2 tygodnie w
godzinach 8-14 rziemian@wp.pl
Opiekunka - do dzieci (2,5 i 6 lat),
dyspozycyjnej, najchętniej energicznej
emerytki z Zabobrza, mile widziane
doświadczenie - 691 137 900
Opiekunka - przyjmę opiekunkę z
Miłkowa do rocznego dziecka - 502
101 041

og£oszenia
Praca w pizzerii - kierowca najchętniej
z własnym samochodem do rozwożenia
zamówień w pizzerii w Jeleniej Górze.
Praca od zaraz. Informacje tel. w godzinach od 11.00 do 18.00 - 602 735 219
Praca w Polsce i Francji - zatrudnimy
do pracy w sekretariacie panią z dobrą
znajomością języka niemieckiego (mile
widziana znajomość języka francuskiego)
- 662 122 010

Opiekunka Cieplice - poszukuję miłej,
niepalącej pani, która chciałaby sobie
dorobić w roli niani dla 9 miesięcznego
chłopca ok. 2,3 razy w tygodniu po 8
godz./4 zł za godz. czasem częściej, u
mnie w domu - 792 000 502

Praca w restauracji - do restauracji w
Karpaczu zatrudnię doświadczoną pomoc
kuchenną i kelnerkę - 509 683 666

Opiekunka Kowary - Wojków - z
doświadczeniem nad 4,5 letnia dziewczynka. Wynagrodzenie 300 zł za miesiąc
- 601 712 749

Praca we Włoszech - szukam panów
i pań ze znajomością języka włoskiego
- komunikatywnie. Praca w hotelach. Kelnerki - Kelnerów. Pokojówki. Zmywanie
talerzy - 667 925 288

Opiekunkę do dziecka - do opieki nad
2 letnim dzieckiem. Jeżów Sudecki - 606
670 059
Opiekunki do Niemiec - wolne wyjazdy
na 8 maja 2010 Agencja Zatrudnienia
INTELMET, ul. Przemysłowa 4b, 59-800
Lubań, tel. (075) 724 89 60, 0604 656
360 Opiekunki osób starszych - CURAmedi
w Niemczech. Atrakcyjne zarobki, sprawdzone oferty wyjazdów. Mile widziana
znajomość j. niemieckiego. e-mail: medirekrutacja@wp.pl - 75 61 12 015
Osoba do pracy na budowie - z autem
- 722 228 274
Pani do opieki - poszukuję osoby do
opieki w Niemczech. Wymagania: komunikatywna znajomość języka niemieckiego, prawo jazdy - 601 750 153
Pensjonat Dusseldorf - tylko niemiecki
kontaktowy - wyjazd do 12.05. Panie
najchętniej między 40 a 55 lat. - 693
374 813
Piekarz - zatrudnię od zaraz piekarza w piekarni w Mysłakowicach - 516
125 311
Pizzermen - poszukujemy pizzer Mena
w Karpaczu. CV ze zdjęciem proszę
przesłać na adres restauracja.habibi@
onet.pl
Płytkarzowi z doświadczeniem - dam
pracę od zaraz - 796 856 881
Pokojowa - do hotelu w Jeleniej
Górze- poszukiwana osoba dyspozycyjna, uczciwa, z wysoką kulturą osobistą. Kontakt po godzinie 16.00 - 696
451 121
Pokojówka - do pensjonatu w Karpaczu - 792 827 477
Pomoc do kuchni - w restauracji w
Jeleniej Górze - 783 846 154
Posadzki maszynowe - zlecę wylanie
posadzek maszynowych w domku jednorodzinnym około 80 m. kwadratowych
- 698 002 168
Poszukuję opiekunki do 2-letniego
synka, ale i osoby do pomocy w codziennych czynnościach typu: odkurzanie,
powieszenie prania. Czas pracy nie mniej
niż 4h dziennie. Miejsce pracy Zabobrze
- 692 916 426
Praca - zlecę pracę na umowę o dzieło
murarstwo, betoniarstwo, elewacje (styropiany) oferty za 1m2 e-mail: henryk_urb@
wp.pl - 667 656 960
Praca biurowa - poszukujemy osoby
do pracy w biurze na terenie Gryfowa
Śląskiego. Oczekujemy bardzo dobrej
znajomości komputera, zaangażowania
oraz dyspozycyjności - praca2010@
gazeta.pl
Praca dla konserwatora - Imel Tech
Solutions Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: elektryk( z uprawnieniami do 1 kV) konserwator, technik. tel (w
godz. 7:30-15:30) - 510 013 235
Praca dla mechanika - przyjmę uczciwego mechanika - nie cwaniaka - 609
461 979
Praca dla studentki - w sklepie kosmetycznym. CV + foto prosimy przesłać
na adres: marek.nowaczek@gazeta.
pl. Oferty prosimy przesyłać w formacie
.doc lub .pdf
Praca dodatkowa - zostań niezależnym przedstawicielem brytyjskiej firmy
Betterware działającej w systemie MLM.
- 608 631461
Praca na greckich wyspach - dla kelnerek i pokojówek - ALMA VAR, Jelenia
Góra, Karola Miarki 52; email:almavar@
almavar.pl - 075 647 44 02
Praca od zaraz - poszukujemy sprzedawcy na stoisko handlowe w Szklarskiej
Porębie (praca na powietrzu). Praca
dobrze płatna. Zainteresowane osoby
prosimy o składanie CV na e-mail:
szklarka@op.pl - 606 108 681
Praca od zaraz - Restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisko kelner/ka - 791
464 855
Praca od zaraz - zatrudnię osobę do
konstrukcji sufitów podwieszanych - 515
947 910
Praca sezonowa - poszukujemy instruktora do parku linowego w Karpaczu na
okres wakacji, z możliwością dalszego
zatrudnienia - 713 590 905
Praca w Hanau - praca w Hanau - +49
177 980 58 35
Praca w marketingu - poszukuje
ambitne osoby do promowania suplementu diety w systemie MLM. CV na:
f.rekrutacja@o2.pl

Praca w restauracji - w centrum Jeleniej Góry zatrudni osobę na stanowisko
kucharz/kucharka - 756 415 820

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 ochrony - z grupą, w
Szklarskiej Porębie - 609 691 681
Pracownik produkcyjny - przyjmę do
pracy pracowników produkcyjnych z okolic Karpacza i Kowar - 507 125 020
Promotor RTV - od 8 maja potrzebny
promotor sprzętu Philips. 8zł/godz. Praca
w weekendy do końca czerwca. Zgłoszenia wysyłać na maila: anna.sprutta@
gmail.com
Przedstawiciel handlowy - firma
zatrudni przedstawiciela handlowego ds.
technicznych, na terenie jeleniogórskim,
gwarantujemy auto służbowe, telefon
oraz motywujące warunki wynagrodzenia
- 504 121 593
Przyjmę na staż z UP do biura rachunkowego w Karpaczu - 600 259 048
Przyjmiemy do pracy - na stanowiska
recepcjonistka, kelner, pokojowa. CV oraz
pytania proszę kierować na adres joannakornosz@e-apollo.eu - 664 499 810
Radio taxi 196-22 - odstąpię miejsce na
taksówce - 603 078 076
Radio taxi 196-25 - odstąpię miejsce w
dobrze prosperującym radio taxi 196-25
Jelenia Góra. - 782 444 193
Restauracja Muzyczna nad Zaporą zatrudnię barmanów, kucharzy, kelnerów
i pomoc kuchenną. Rozmowy kwalifikacyjne 07.05 od godziny 12.00-16.00
w Restauracji Muzycznej Nad Zaporą
ul. Rybacka 8, 58-540 Karpacz - 660
698 176
Restauracja w Jeleniej Górze zatrudni osobę na stanowisko Pizzer man z prawem jazdy - 781 981 777
Roznoszenie ulotek - AP Edukacja
w Jeleniej Górze poszukuje osób do
roznoszenia ulotek. Więcej informacji w
sekretariacie przy ul. Konopnickiej 10 w
Jeleniej Górze - 757 541 297
Schronisko górskie - Poszukiwany
pracownik w wieku od 20 do 30 lat do
pracy w prywatnym schronisku Szrenica.
Praca w kuchni, doświadczenie nie jest
wymagane. - 608 254 216
Sekretarka - Ośrodek 4 km od
Gryfowa Śląskiego CV do nepol@konto.
pl - 75 784 7155
Sekretarka/asystentka - dobre
zarobki praca na stałe - 601 347 870
Spawacze TIG - Anglia - job@2binterface.com - +44(0) 750 7856 132
Sprzątanie - dla Pani z grupą inwalidzką na zastępstwo urlopowe w Mysłakowicach - 665 408 172
Sprzedawca - do sklepu Żabka na Białym Jarze w Karpaczu - 519 109 671
Student informatyki - CV + zdjęcie
+ list motywacyjny, kontakt: pracajg@
op.pl - 784 998 846
Szef kuchni - do restauracji w Jeleniej
Górze - 606 991 160
Szybka dodatkowa praca - szukasz
zarobku? Dużo przebywasz z ludźmi?
Chcesz zarabiać prawie nic nie robiąc
dobrze się bawiąc jako dystrybutor i lider
swojej grupy? Napisz. fm725@wp.pl
Telewizja satelitarna - praca pełen
etat. Serwisant/sprzedawca akcesoriów
TV Sat. Wymagana znajomość branży,
komputera. CV przesłać na adres rektrutacja@mont-sat.pl. - 756 428 588
Tipserka - do punktu stylizacji paznokci
- 500 052 695
W agencji pocztowej - zatrudnię do pracy
na 1/2 etatu - 663 414 151
W restauracji - pizzerii - w Karpaczu,
młode osoby na stanowisku kelner-kelnerka oraz pizzer - 792 371 688
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
Współpraca - dla 3-ch zdecydowanych, samodzielnych, potrafiących
szybko podejmować decyzje osób,
które łatwo nawiązują kontakty z ludźmi.
Branża Wellness, zapewniamy przeszkolenie. Wykształcenie minimum średnie
- 691 967 676

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wychowawców kolonijnych - zapraszamy na kurs wychowawców kolonijnych termin od 22 maja weekendowy w
Michałowicach k/ Szklarskiej koszt 120
zapisy - szkoleniaideal@gmail.com - 503
708 321
Wyjazd do Belgii - potrzebna jedna
kobieta do kompletu do zbioru malin.
Praca legalna, 7,5 Euro na godzinę.
Wyjazd pod koniec maja - 513 048 124
Zatrudnię do pracy na produkcji - 603
224 439
Zatrudnię mechanika samochodowego - z doświadczeniem. Umowa o
pracę - 509 081 541
Zatrudnię pracownika biurowego
- spedytora z biegła znajomością j. niemieckiego bądź angielskiego, praca w
biurze w transporcie międzynarodowym,
znajomość MS Office, dyspozycyjność,
proszę o CV na e-maila - biuro78@
o2.pl
Zatrudnię spawaczy - Wojcieszyce 603 224 439, 697 089 730
Zlecę elektrykę - podłączenie ok. 12 pkt.
kable będę położone bez kucia i klejenia,
samo połączenie w puszkach. Roboty na
niecały dzień, cena jaką proponuje to 150
zł - 883 755 680
Zlecę ułożenie kostki granitowej - 150
m2, w Jeleniej Górze - 601 587 273
Zlecę wykonanie schodów - zewnętrznych i wewnętrznych w domku jednorodzinnym - 603 812 829
Zostań doradcą - Zostań Doradcą
Korporacji Prawno Finansowej, swoje c.v.
wyślij na jpredki@wp.pl-info oraz umowę
wyślę w 48 godzin, współpraca od zaraz,
zero kosztów - 697 899 863
Zostań przedstawicielem - produkty dla
gospodarstw domowych. W maju rejestracja tylko 1 zł i dodatkowe gratisy. Zapytania na biuro@betterwarepoland.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Szukam pracy jako opiekunka osób
starszych - sprzątanie - 509 677 906
Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906
Murarz – tynkarz - gładź i inne.
Doświadczenie. Poszukuję pracy - 887
095 801
Kierowca kat. B, C – kurs na przewóz rzeczy, 10 lat aktywnej jazdy,
język angielski. Podejmę pracę – 603
515 323
Emeryt – wyższe wykształcenie,
kulturalny, prawo jazdy, bez nałogów,
dyspozycyjny, szuka zajęcia – 793
657 899
Krawcowa podejmie pracę chałupniczą w Szklarskiej Porębie – 510
553 017
Podejmę pracę - murarz, tynkarz,
gładzie, zbrojenie - doświadczenie 887 095 801
26 lat, wykształcenie średnie - niepełne,
język niemiecki, doświadczenie jako
pomocnik budowlany i ochroniarz. Szukam pracy na terenie Jeleniej Góry. Praca
może być na umowę zlecenie, itp. - 663
569 862
Jako brukarz - poszukuję pracy - 510
285 126
Kucharz - z doświadczeniem. Jeśli
szukasz - dzwoń - 508 336 950

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
1, 2 pokojowe mieszkanie - niedrogo,
ewentualnie do remontu w Kowarach lub
okolicy - 512 380 275
3, 4 pokoje 75-120 m2 - szukam mieszkania w spokojnej okolicy JG, dla konkretnych klientów Artur Wowk ABN
Nieruchomości Stępień - 508 240 830
Domek (na wsi) do remontu - do 15 km
od Jeleniej Góry - 605 316 929
Działka ogrodnicza - kupię - 507
425 173
Mieszkanie 3 pokoje - bez pośredników, w dobrej lokalizacji - pilne - 721
185 158
Mieszkanie do remontu - duże. Mysłakowice, Miłków, Kowary, okolice - 530
685 212

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Szklarska Poręba - 2 pokojowe,
przytulne, słoneczne mieszkanie, niski
koszt utrzymania - 660 133 401
Dom wolnostojący - Wojcieszyce,
działka 1500 m2 do zamieszkania 601 156 158
Mieszkanie - stare budownictwo
w cichej dzielnicy Jeleniej Góry - 3
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
IIp. 696 787 267
Bez pośredników mieszkanie 50 m2
- blisko centrum, stare budownictwo,
ogrzewanie elektryczne, podłączona
siła - tanio - 606 493 620
Dom wolnostojący, do wykończenia w
stanie surowym zamkniętym 235 m2,
działka 1350 m2 - dobra lokalizacja atrakcyjna cena - 691 791 894
Atrakcyjna działka budowlana w
Jeżowie 1652 m2, uzbrojona, dogodny
dojazd, dobra cena = 691 791 894

Sprzedam lub zamienię mieszkanie
własnościowe po remoncie 39 m2 na
wysokim parterze na Zabobrzu I - 603
365 231
Ustronie Morskie - domek letniskowy
- ewent. 2 holenderskie, luksusowe z
kominkiem w salonie, 2 sypialnie,
kuchnia, łazienka, wszystkie media,
200 m od morza - 695 745 901
Garaż murowany na Zabobrzu przy
Wiejskiej 75 75 25 950
Działka ogrodniczo - rekreacyjna Cieplice ul Podgórzyńska - 793 657 899
Sprzedam lub zamienię mieszkanie
120 m2 na 60 m2 - może być Jelenia
Góra - C.O., wspólnota 187 zł miesięcznie - cała góra budynku, duży ogród 50
m2 od wyciągu Szklarska Poręba - 500
tys. - 510 553 017
Mieszkanie na Zabobrzu 2 pokojowe,
35,2 m2 - do zamieszkania, ładne
widoki na góry - 75 76 442 80, 609
712 595
Bezpośrednio mieszkanie 3 pokojowe, 64 m2, Zabobrze 2, wysoki parter,
słoneczne, ciepłe, budynek po termomodernizacji - 190 tys. - 697 091 010
Dwupokojowe mieszkanie 39 m2 Kiepury - 502 769 096 Prestiż
Dom w Sobieszowie - 502 769 096
Prestiż
Dwupokojowe 47 m2 na Słowackiego, I piętro - 502 769 096 Prestiż
Bez pośredników własnościowe
mieszkanie 56 m2, 2 pokojowe, kuchnia, łazienka, wykończone z pełnym
wyposażeniem I piętro, balkon, cegła,
ciepłe, słoneczne widok na las Kadetów 255 tys. - 75 75 59 539, 508
443 928
Mieszkanie w starym budownictwie
do remontu składające się z pokoju
i poddasza, II piętro 35,60 m3 oraz
pokoju 27,30 m2 na parterze + WC,
pom. gosp. 9,20 m2 - 504 779 395
2 kioski handlowe - przenośne, o wymiarach 2x3 i 3x3. Cena do uzgodnienia
- 603 520 904
2 pokoje 54 m2 - ul. Kiepury, umeblowane, wyposażone, komfortowe. Nieruchomości Karkonoskie, lic. nr 1740 - 503
021 047
2 pokoje na Kiepury - 55 m2, po remoncie,
Nl5908 - 695 034 321
2 pokojowe z balkonem - 42 m2 na
Karłowicza, nowe okna, nowy Junkers.
130 tys. Marek Stępień lic. 12181 - 508
240 821
2 pokojowe z ogrodem - okolice Mała
Poczta, 47 m2, parter, 2 pokoje, słoneczne i ustawne, wszystkie pomieszczenia w kształcie kwadratu. Do niewielkiego
remontu. Niski czynsz. Przystępna cena.
Lic. 11965 - 509 949 961
2 pokojowe za 59 tys. - mieszkanie w
Mysłakowicach. Mieszkanie do kapitalnego remontu, ale jaka cena - Marek
Stępień lic. 12181 - 508 240 821
2 pokojowe, Zabobrze - 42 m2, z balkonem, cena 129000 zł. Marek Stępień lic
12181 - 508 240 821
3 pokoje na Os. Orle - 54 m2, piękny
widok na Karkonosze. Dobra cena. Super
okazja - 603 770 239
3 pokoje, 64 m2 - cena 185000 zł, ul.
Noskowskiego, II piętro, nowe okna,
panele, Nl5908 - 695 034 321
38 m2 za 59 tys. - mieszkanie w Mysłakowicach. Mieszkanie do kapitalnego
remontu, ale jaka cena!!! Marek Stępień
lic. 12181 - 508 240 821
4 pokoje do remontu - 86 m2, cena
215000 zł, w centrum miasta, Nl5908 695 034 321
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 - V piętro z
windą na Zabobrzu II, mieszkanie z balkonem, lic. 3059 - 602 727 242
42 m2 za 130 tys. - 2 pokojowe na
Zabobrzu. Nowe okna. czynsz 165zl. ul
Karłowicza. Marek Stępień lic. 12181 508 240 821
50 m2 w centrum - M3 na 2 piętrze przy ul.
Grota Roweckiego. Słoneczne, ustawne
50m2, do remontu. Atrakcyjna cena. lic.
5524 - 503 111 466
60 m2 z balkonem - Park Sudecki. Stan
deweloperski. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Karkonoskie lic. nr 1740 - 503
021 047
66 m2 na Kadetów - 2 pokoje. Po remoncie, nowa duża łazienka, balkon, wysoki
parter, środkowe ciepłe mieszkanie, rolety
zewnętrzne - 607 661 216
70 m2 za 140000 zł - w centrum miasta,
do remontu Nl5908 - 695 034 321
70,05 m2 - mieszkanie o powierzchni
70,05 m2 już za 210.000 zł brutto - 697
397 297, 757 522 980
72 m2, cena 125000 zł - mieszkanie
do remontu, na III piętrze, w kamienicy
obok Malej Poczty, 3 pokoje, bardzo niski
czynsz 68 zł, bardzo atrakcyjna cena, lic.
3059 - 602 727 242
72,05 m2 - mieszkanie w ścisłym centrum Jeleniej Góry - 603 533 953, 75
75 229 80
Atrakcyjna kawalerka – 30 m2 - 95
000 zł. Jasna, atrakcyjna kawalerka w
centrum Sobieszowa! Więcej inf.:Joanna
Szwarga Osoba odp. zaw. Dorota Banaszak nr lic. 10171 - 519 350 100

Atrakcyjne 0,5 ha - Podgórzyn 250
000 zł. - 506 092 349
Atrakcyjne działki - bardzo ładne
działeczki budowlane. Jeżów Sudecki,
Dziwiszów - Leśne Zacisze, Ścięgny,
Wojcieszyce, Komarno, Os. Czarne,
Łomnica. Bardzo atrakcyjne ceny! Marek
Stępień lic 12181 - 508 240 821
Atrakcyjny dom - w Szklarskiej
Porębie, 3 pokoje, 77 m2, garaż, ogródek,
osoba odp. zaw. D.Banaszak lic.10171,
więcej info. Andrzej Pabich - 508 240
827
Bezczynszowe, willowe - 4 pokoje +
pokój z kuchnią i WC w przyziemiu, garaż,
ogród. Okolice Morcinka - 666 259 077
Budynek o łącznej powierzchni 900 m2
- z działką 1200 m2, przy głównej drodze
na Wrocław, media, cena 850000 zł do
uzgodnienia - 502 267 361
Budynek parterowy z roku 1965 mieszkanie 100 m2, warsztat 160 m2,
z możliwą adaptacją. Działka 32 ar,
ogrodzona, utwardzona. W Pławnej przy
drodze do... - 504 201 580
Budynek usługowy, 100 m2 - hala 100
m2, pokoje - 694 258 713
Dom - w Starej Kamienicy 135 m2,
działka 1200 m2, ładnie położony, bez
pośredników, cena 185000 - 697 041
810,601 332 553
Dom 255 m2 z ogrodem - blisko centrum
okolice Akademii Ekonomicznej - 509
939 932
Dom do wykończenia - stan surowy
otwarty, powierzchnia 122 m2, działka
1329 m2, bardzo ładny garaż. Cena 248
tys. Lic. 7453 - 601 869 663
Dom w Jeleniej Górze - bez pośredników,
160 m2 powierzchnia użytkowa - 507
055 422
Dom w Jeleniej Górze - wolnostojacy
powierzchnia działki 500 m2 pow domu
200 m2 wszystkie media, atrakcyjna
dzielnica do zamieszkania od zaraz 501 128 255
Dom w Jeżowie Sudeckim - dom w
zabudowie bliźniaczej łączony garażami,
lic. 5524 - 662 112 344
Dom w Mysłakowicach - 450 tys. zł, jednorodzinny na działce 1200 m2 licencja
5124 - 601 551 213
Dom we Lwówku Śląskim - bardzo
atrakcyjny i zadbany położony na osiedlu domów jednorodzinnych. Lic. nr
5627 ABN Stępień Nieruchomości - 514
600 103
Dom wiejski do remontu - 5 pokoi, kuchnia, łazienka, dom w stanie umożliwiającym zamieszkanie, wszystkie media,
nowe okna, szczelne pokrycie dachu,
działka 1900 m propozycja ceny 150 tys.
Lic. 11965 - 509 949 961
Dom wiejski do remontu - w stanie
umożliwiającym zamieszkanie - 5 pokoi
kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, garaż, szczelne pokrycie dachu,
nowe okna, wszystkie media działka 1900
m Lic. 11965 - 509 949 961
Dom, 200 m2 - do małego wykończenia
na działce 1600 m2. 5 km od Jeleniej
Góry - 665 036 679
Dwa pokoje, cena 147000 zł - 47 m2,
Zabobrze I, IV piętro, okna PCV, blok
ocieplony, mieszkanie cieple, słoneczne,
rozkładowe, bez pośredników - 662
230 067
Dwupokojowe - 38 m2, Zabobrze I,
II piętro, 108 tys. zł. licencja 5124 - 601
551 213
Dwupoziomowe w Cieplicach - 82
m2, po remoncie, 3 pokoje, ładne, cena
205000 zł, Nl5908 - 695 034 321
Działka 31 arów - w Jeleniej Górze na
Czarnym. - 603 925 908
Działka 4500 m2 w Trzcińsku - piękne
widoki, doskonały dojazd. Nieruchomości
Karkonoskie, lic. nr 1740 - 503 021 047
Działka budowlana - 2500 m2 w Dąbrowicy - 601 554 392
Działka budowlana - w Siedlęcinie,
dogodny dojazd, cena 35zł/m2, osoba
odp. zaw. D.Banaszak lic.10171, więcej
info. Andrzej Pabich - 508 240 827
Działka budowlana - widokowa działka
na osiedlu domów jednorodzinnych,
media: prąd, woda, gaz, lic. 5524 - 662
112 344
Działka budowlana w Czernicy - 2000
m2, cena 50000 zł - 519 169 292
Działka budowlana w Komarnie - 30
arów, widok na góry, 64 zł za m2. Przy
głównej drodze, blisko do Jeleniej Góry,
widok na Karkonosze - 608 884 213
Działka budowlana w Kromnowie Działka budowlana w Kromnowie - 721
582 596
Działka budowlana w Wojcieszycach
- tanio, 4271 m2 lub 2200 m2. Dojazd,
droga asfaltowa, piękna lokalizacja.
Pośrednikom dziękuję - 608 810 644
Działka budowlana w Wojcieszycach
- tylko 49000 zł. Powierzchnia 1350 m2,
na nowym osiedlu. JCN nr lic 6760 - 504
891 144
Działka budowlana, 2010 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, atrakcyjne położenie
- 606 137 418
Działka w Jagniątkowie - 3000 m2,
media, piękny widok, możliwość negocjacji - 506 190 702
Działka w Podgórzynie - okazja. Ładna,
30 ar, bez pośredników - 664 363 664
Działka w Sobieszowie - uzbrojona. Lic.
6760 - 693 539 964

Działka w Wojcieszycach - o
powierzchni 2200 m2, teren płaski,
nasłoneczniony, z widokiem na panoramę
Karkonoszy. W sąsiedztwie nowe domy
- 501 181 875
Działka wraz z budynkiem - mieszkalnym do kapitalnego remontu w Mysłakowicach. Tanio - 510 134 605
Działki budowlane - 1463 m2 lub 1395
m2 w Ścięgnach k. Karpacza - 692
496 481
Garaż - centrum - Jelenia Góra, murowany, prąd - 607 730 188
Garaż murowany - pilnie sprzedam w
centrum - cena 13.900 do uzgodnienia
- 691 081 217
Gospodarstwo rolne 15 h - użytki
ziemi, hodowla. Duże, ładne zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Typ
folwark. Piękna górska okolica - pławna
- 504 201 580
Grunt rolny 9,4 ha - w Bukówce w
gminie Lubawka - 796 980 389
Grunty rolne - Dobków, koło Świerzawy. 8,36 ha. wszystkie dopłaty, doskonała także na pszenicę. Wygodny dojazd.
1,8 zł/m2 - 501 736 644
Kawalerka - na I-piętrze w bloku
IV-piętrowym o powierzchni 26,50 m2,
czynsz 230 PLN/m-c, z funduszem
remontowym, klatka schodowa zadbana,
cena do negocjacji. N. Szymkiewicz
licencja 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na parterze, blisko centrum Jeleniej Góry, o powierzchni 25 m2,
w ocieplonym bloku, klatka schodowa
zadbana, spokojna okolica, w pobliżu
park, atrakcyjna cena. N2400 - 669
620 071
Kawalerka - Za Zabobrzu. Marek
Stępień, lic 12181 - 508 240 821
Kawalerka na Zabobrzu - cena 95000
zł, Jelenia Góra. III piętro. Widok na góry.
Wewnętrzna, bardzo ciepła, zadbana 796 489 565
Kawalerka po remoncie - na Zabobrzu. 1 piętro, ul. Karłowicza. Marek
Stępień lic. 12181 - 508 240 821
Kawalerka po remoncie - wspólnota,
niskie opłaty. Cena 127000 zł, bez
pośredników - 695 989 948
Kawalerka, 29 m2 - właściciel, I piętro, ul. Karłowicza - 514 000 838
Kiepury trzypokojowe - ładne, słoneczne mieszkanie, nowe okna PCV,
drewniane podłogi, lic. 5524 - 662 112
344
Lokal na I piętrze - sprzedam lub
wynajmę 3 pokojowe mieszkanie na I
piętrze w ścisłym centrum. Mieszkanie
przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeldom lic. 3059
- 666 830 830
Lokal z dużym zapleczem - i piwnica
w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja
- 606 342 127
Ładna kawalerka - po remoncie 22,10
m2, wymienione wszystkie instalacje,
oraz okna i drzwi, nowa łazienka, gładzie, kuchnia w zabudowie, czynsz 90
PLN/m-c, cena do uzgodnienia. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - 2 pokojowe, o
powierzchni 48 m2, środkowe, balkon
od południa, dobry standard, czynsz
niski, Zabobrze III, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 669 620 071
Ładne mieszkanie - 3 pokojowe, o
powierzchni 74 m2, w Cieplicach, na
I-piętrze, w bloku IV-piętrowym, środkowe, dobry standard, czynsz 312 PLN/
m-c, cena do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Ładne mieszkanie - na II-piętrze,
2-pokojowe, o powierzchni 52 m2, rozkładowe, bardzo ciepłe, nowe drzwi i okna,
dobry standard, czynsz 240 PLN/m-c,
Zabobrze III, blok IV-piętrowy, cena przystępna N 2400 - 669 620 071
M-2 w Mysłakowicach - z odrębnym wejściem i ogródkiem. Os. odp. D. Stępień
- Cichońska Lic. 5627 - 514 600 103
M3 na Kiepury - przestronne, słoneczne
66 m2 na 2 piętrze. Wysoki standard,
świetna lokalizacja. Polecam. lic. 5524
- 503 111 466
M3 w Cieplicach - 3 pokojowe w Cieplicach na 2 piętrze. Efektowne, komfortowe
74 m2, nie wymaga nakładów finansowych. lic. 5524 - 503 111 466

OG£OSZENIA / REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZANIE 66 m2 - na Kadetów. 2 pokoje
(jeden z aneksem kuchennym). Po remoncie, nowa duża łazienka, balkon, duży
przedpokój, wysoki parter - 607 661 216
MIESZKANIA - 2 pokojowe i 1 pokojowe
- 695 989 948
MIESZKANIE - przestronne 2-pokojowe,
o powierzchni 53,10 m2, w bloku IVpiętrowym, duży balkon, na Zabobrzu III,
czynsz 200 PLN/m-c, bardzo eleganckie, cena przystępna Lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 105 tys. mieszkanie o powierzchni 37 m2 dodatkowo strych i piwnica, okazyjna cena. Lic.
7867 os. odp. zaw.: R. Żukowski, więcej
info: Tomasz Zarychta - 508 240 828
MIESZKANIE 2 pokojowe - cena 170000
zł, 99 m2, do remontu, lic.1749 - 504
013 414
MIESZKANIE 2 pokojowe - na I-piętrze o
powierzchni 49 m2, blisko centrum Jeleniej
Góry, blok 4-piętrowy, duży balkon, ogrzewanie z sieci miejskiej, wolne od zaraz, cena
do negocjacji. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071

MIESZKANIE 2 pokojowe - na I-piętrze o
powierzchni 49 m2, blisko centrum, blok
4-piętrowy, duży balkon, wolne od zaraz,
czynsz 280 zł/m-c, cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz nr licencji
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na I-piętrze,
o powierzchni 57,50 m2, budynek
wielorodzinny 2 piętrowy, nowy dach,
wyremontowana klatka schodowa,
czynsz 226 PLN/m-c, atrakcyjna
cena. N. Szymkiewicz lic. 2400 - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na I-piętrze,
po kapitalnym remoncie, wymieniono
instalacje, o powierzchni 59,76 m2,
nowe okna i podłogi, w budynku wielorodzinnym, blisko centrum Jeleniej
Góry, czynsz 180 PLN/m-c. L;2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu o powierzchni 38,90 m2, w bloku
IV-piętrowym, rozkładowe, środkowe, z
loggią, wolne od zaraz, cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz lic.
2400 - 669 620 071

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

PRENUMERATA

510 193 501

izotech_jgora.republika.pl

MIESZKANIE 3 pokojowe - z balkonem
na Zabobrze 2 w bardzo atrakcyjnej
cenie. Lic. 7867 os. odp. zaw.: R.Żukowski, więcej info Tomasz Zarychta - 508
240 828
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MIESZKANIE z ogrodem - okolice Mała
Poczta, 47 m2, parter, 2 pokoje, słoneczne i ustawne, wszystkie pomieszczenia w kształcie kwadratu. Do niewielkiego
remontu. Propozycja ceny 140 tys. Lic.
11965 - 509 949 961
MIESZKANIE, 54 m2 - Zabobrze II, 9
piętro, do częściowego remontu, cena
160000 zł, bez pośredników - 669 417
059
MIESZKANIE, 66 m2 - ul. Kadetów. 2
pokoje, nowa duża łazienka, balkon,
wysoki parter, środkowe ciepłe mieszkanie, rolety zewnętrzne, cena 230 000
zł - 607 661 216
MIESZKANIW w centrum - po remoncie,
niska oplata miesięczna - 120 zł, 3 pokojowe, 2 balkony, III piętro, w kamienicy,
cena 170000 zł, bez pośredników - 609
047 574
NA parterze - Zabobrze II, 3 pokojowe,
70m2, korzystna cena, osoba odp.
zaw. D.Banaszak lic.10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
OKAZJA 57 m2 - śliczne mieszkanko z
ogródkiem. 199 tys. do negocjacji - 666
830 830

MIESZKANIE 4 pokoje - kuchnia, 2
łazienki, strych, piwnica, garaż murowany, w Janowicach Wielkich - 781
039 798

OKAZJA w centrum - mieszkania w ścisłym centrum Jeleniej Góry. Kwota za m2
wynosi już od 2.800 PLN zł BRUTTO - 697
397 297, 757 522 980

MIESZKANIE 50 m2 - do wykończenia,
podłoga deska, ogrzewanie gazowe,
nowa stolarka, Jelenia Góra - 513 098
128

PILNIE 72 m 125 tys. - 3 pokoje do
remontu, 3 piętro kamienicy, bardzo niski
czynsz 68zł, ul. Wyczółkowskiego Bardzo
atrakcyjna cena 1736zł/m2, suchutkie z
wymienioną inst. elektryczną. lic. 3059 602 727 242

MIESZKANIE 82 m2 - 3 pokojowe,
pierwotnie 4 pokojowe, na IX - piętrze
wieżowca, Zabobrze III, rozkładowe,
duży balkon, w rozsądnej cenie - N 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE do remontu - 48 m2, ul.
Orla 8/4, cena 130000 zł, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój - 502 479 698
MIESZKANIE na Zabobrzu 72m2 - lub
zamienię na mniejsze z dopłatą - pośrednikom dziękuję - 669 569 669

MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry
- 120 m2, bez pośredników, atrakcyjna
cena - 607 730 188

196 21
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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!

MIESZKANIE 3 pokojowe - w Kowarach,
powierzchnia 62,58 m2. Cena 1850000
zł - 600 261 937

MIESZKANIE w centrum Mirska - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, nowe ogrzewanie CO - 791 272 152

075 75 35 835

do końca roku

MIESZKANIE 3 pokojowe - na parterze
bloku IV-piętrowego, o powierzchni 59
m2, nowe okna, ogrzewanie z sieci, blisko centrum, cicha okolica, czynsz 335
PLN/m-c, klatka schodowa wyremontowana. Lic. 2400 - 669 620 071
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PROMOCJA

MIESZKANIE 3 pokojowe - II piętro,
1850 m2, rozkładowe, po remoncie, 20
km od Jeleniej Góry - Lubomierz - 508
209 649

MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry 62 m2 plus pokój letni 7 m2. I piętro. Po
remoncie. Ogrzewanie gazowe. Cena
220000 zł - 607 143 390

JELENIA GÓRA

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
INSTALACJE HYDRAULICZNE
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
DOCIEPLENIA

MIESZKANIE 3 pokojowe - funkcjonalne,
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. 2400 669 620 071

MIESZKANIE ul. Kiepury - 2 pokoje 50
m2 - 2 piętro, stan deweloperski, bez
pośredników - 601 554 392

3"%*05"9*j/*&,"
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MIESZKANIE 3 pokojowe - 86 m2, w
Piechowicach Górnych. Sprzedam lub
zamienię na mniejsze z dopłatą, najlepiej
w Jeleniej Górze - 500 185 688
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MIESZKANIE w Dziwiszowie - 2 pokojowe, 49,2 m2, panele, płytki - 721
039 304
MIESZKANIE w Karpaczu - 2 pokoje,
ok. 41 m2, wysoki parter. Lic.8370 - 601
435 070
MIESZKANIE w Piechowicach - I piętro,
54 m2 Lic. Os odp. D. Stępień-Cichońska
5627 - 514 600 103
MIESZKANIE w TBS - odstąpię - 609
560 620
MIESZKANIE w TBS - odstąpię - 662
209 428
MIESZKANIE własnościowe w Gryfowie
Śl. - przy ul. Żeromskiego, nowa wspólnota mieszkaniowa, z własnym ogrzewaniem CO, po remoncie - 513 033 368

PODGÓRZYN, dewelopeskie po remoncie - cena 99000 zł, 2 pokoje, parter, 49
m2, nowe okna i instalacje, biuro Nkop
- 692 722 686
PRZYTULNA kawalerka w Kowarach 26,10 m2, ciepła, słoneczna, II piętro,
widok na Śnieżkę, ciche sąsiedztwo, cena
do uzgodnienia - 505 125 203
PRZYTULNE mieszkanie po remoncie w lipcu, 50 m2, Zabobrze II, wieżowiec,
parter, świetna lokalizacja. Cena 180000
zł do negocjacji. Bez pośredników - 664
996 398
STODOŁA z działką 0.3 ha - niedaleko
Jeleniej Góry - 663 595 625
SUPER mieszkanie - w dobrej cenie, ul.
Noskowskiego - 508 076 561
SZUKAM 4 pokojowego - mieszkania
dla zdecydowanego klienta , w Jeleniej
Górze lub okolicy, do II piętra, najlepiej w
kamienicy. Nieruchomości Otti lic. 13225
- 603 491 335
TANIA kawalerka - po remoncie, duża,
funkcjonalna, o powierzchni 29 m2 na
Zabobrzu III, słoneczna, balkon od południa, nowe okna, na podłogach panele i
kaﬂe, cena do negocjacji. N. Szymkiewicz
lic. 2400 - 669 620 071
TANIE mieszkanie - 3 pokojowe o
powierzchni 69,20 m2, na wysokim parterze, Zabobrze, budynek IV-piętrowy,
rozkładowe, bardzo dobra lokalizacja,
atrakcyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
W centrum JG - mieszkanie 2 pokojowe,
84 m2, na I piętrze, wygodne i z klasą,
mieszkalno-usługowe, osoba odp. zaw.
D.Banaszak lic.10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827

Już od teraz
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Regulamin

może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia nie
160 znaków
o się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazał do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
j 13/2
przy ul. M. C. Skłodowskie

26

10 maja 2010 r.

WŁASNOŚCIOWE nowe - mieszkanie
56 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
wykończone, z wyposażeniem, I piętro,
balkon, cegła, cieple, widok na Las
Kadetów 255 tys. zł, bez pośredników
- 75 75 595 39
WOJCIESZYCE działka - działka ok.
2200 m2, płaska, dobrze nasłoneczniona, z widokiem na całą panoramę
Karkonoszy. w sąsiedztwie nowe zabudowania. Pośrednikom dziękuję. - 501
181 875
WOJCIESZYCE, nowy dom - działka
1340 m2. Piękny widok. Nieruchomości
Karkonoskie, lic. nr 1740 - 503 021 047
WYGODNE w Miłkowie - komfortowe
mieszkanie 3 pokojowe, 90 m2, własne
ogrzewanie, garaż, ogródek, osoba odp.
zaw. D.Banaszak lic.10171, więcej info.
Andrzej Pabich - 508 240 827
346215. 1,300 zł/m2 w Sobieszowie 300 m2, 2 piętrowy dom do zamieszkania
dla dużej rodziny. 395 tys. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
347756. 1/3 domu. parter - 117,9 m2 w
Cieplicach, cena 298000 zł, działka przydomowa, garaż 24 m2 z kanałem, nowe
instalacje elektryczne, gazowe, wodnokanalizacyjne, okna PCV. Własnościowe
z K.W. bez obciążeń hipotecznych - 727
302 197
346340. 1300 zł/m2 duży dom o
powierzchni 300 m2, 700 m2 działka, 9
pokoi, 2 ogrzewania, garaż na 2 auta. Dla
2 rodzin i na działalność gospodarczą,
atrakcyjne miejsce. KODEX lic. 10791
- 513 060 568
347665. 2 pokojowe 110 tys. - Zabobrze
II, do remontu, z dużym balkonem. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
346392. 2 pokojowe 135 tys. - na Zabobrzu. Lic. 8761 - 660 359 500
346869. 2 pokojowe mieszkanie - 45 m2
na Zabobrzu II, 2 piętro, po generalnym
remoncie. Bardzo ładne i słoneczne.
Lic7453 Cztery Kąty - 601 869 663
346883. 2,800 zł/m2 na Kadetów - piękne
mieszkanie 2 poziomowe, 3 pokoje, po
remoncie, słoneczne. 100 m2. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663
347058. 3 pokoje Kiepury - słoneczne
mieszkanie drewniane podłogi, okna
PCV, atrakcyjna cena, lic. 5524 - 662
112 344
347618. 3 pokoje Zabobrze 1 - 4 piętro,
panele, parkiet w pokojach, kuchnia,
łazienka, przedpokój - kaﬂe, okna PCV
nowe drzwi wejściowe i junkers, gładzie
na ścianach - 165000 Nieruchomości
Sudety - 785 511 606
344527. 3 pokojowe Cieplice - rozkładowe mieszkanie w bloku z dużym
balkonem i widokiem na góry, czyste
i zadbane ale wymagające pewnych
nakładów ﬁ nansowych, cena 178 tys.
zł. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
346269. 3 pokojowe ul. Kiepury - 63
m2, wysokie piętro, do zamieszkania.
195 tys. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
347759. 3 pokojowe, cena 135000
zł - mieszkanie wymagające remontu,
nowe okna, rozkładowe, balkon, blok
z cegły, czynsz 140 zł, czysta klatka
schodowa. Nieruchomości Otti lic.13225
- 605 079 790
344709. 39 m2 na Karłowicza 2-pokojowe mieszkanie z loggą, na
wysokim parterze, sprzedawane z
zabudową kuchenną, do odświeżenia,
idealna lokalizacja. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
345853. 4 pokojowe ok. Morcinka - 66 m2
w bloku z cegły, mieszkanie nie wymagające remontu, z pięknymi drewnianymi
parkietami i dużym słonecznym balkonem o charakterze tarasu. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
345856. 46 m2 ścisłe centrum - 2
pokojowe mieszkanie po remoncie, z
wyposażeniem idealne pod wynajem,
bardzo niskie koszty eksploatacji, parking. Nieruchomości Otti lic.13225 - 605
079 790
347092. 57 m2 po remoncie - mieszkanie
dwupokojowe w centrum w wyremontowanej kamienicy, salon z aneksem
kuchennym, pokój i duża łazienka,
cena tylko 155 tys. lic. 5524 - 662
112 344

OG£OSZENIA
346418. Bliźniak w Jeżowie - do wykończenia za jedyne 265 tys. zł., 130 m2
powierzchni, 750 m2 działka. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603 491 335
347586. Centrum z ogrodem 57 m2 bardzo pilna sprzedaż! Wysoki parter
z ogrodem po generalnym remoncie,
wyposażone, 57 m2, blisko centrum nr
l. 3059 - 668 667 637
346182. Cieplice - mieszkanie 82 m2
po kapitalnym remoncie z kominkiem
205.000 zł. NŻ lic. 8032 - 509 940 044
347015. Dom do wykończenia - dom w
stanie surowym otwartym, powierzchnia
122 m2, działka 1329 m2, garaż. Spokojna okolica, ok. 8 km od Jeleniej Góry.
Tylko 248 tys. Lic. 7453 - 601 869 663
347068. Dom w Jeżowie Sudeckim - dom
w stanie deweloperskim, 146 m2, lic.
5524 - 662 112 344
347684. Dom w Jeżowie Sudeckim - w
zabudowie bliźniaczej, łączony garażami, 146 m2, atrakcyjna cena, lic. 5524
- 662 112 344
346207. Dom w Podgórzynie - 110 m2,
5 pokoi, do zamieszkania. 280 tys. do
negocjacji. Lic. 7453 Cztery Kąty - 601
869 663
344907. Dom w Starej Kamienicy 135
m2, działka 1200 m2, ładnie położony,
bez pośredników, cena 185000 - 697
041 810,601 332 553
347077. Dwa pokoje Zabobrze I - 40 m2
tylko 115 tyś., lic. 5524 - 662 112 344
347786. Dwupoziomowy apartament
- w zabudowie szeregowej, z terenem
rekreacyjnym wokół budynku. Wspaniała lokalizacja, spokój, cisza, widoki
na góry, bliskość sklepów, wszystko na
wyciągnięcie ręki - 721 185 158
347693. Działka budowlana w Dziwiszowie - widokowa, na osiedlu domów
jednorodzinnych Leśne Zacisze, 1200
m2, media: prąd, woda, gaz, lic. 5524
- 662 112 344
346872. Działka Os. Czarne - 1507 m2,
dostęp do mediów, płaska, nasłoneczniona. Tylko 130 tys. Lic. 7453 - 601
869 663
346444. Działka tylko 40 tys. - ok. 20
min drogi od Jeleniej Góry, 1500 m,
droga asfaltowa. Pilne. Lic. 8761 - 660
359 500
346448. Działka w Dziwiszowie - 2900
m2, droga asfaltowa, media: prąd, woda.
Lic. 8761 - 660 359 500
347084. Działka w Dziwiszowie - widokowa działka na osiedlu domów jednorodzinnych, media: prąd, woda, gaz,
powierzchnia 1200 m2, lic. 5524 - 662
112 344
346891. Karpacz 150000 - mieszkanie
35 m2 na pierwszym piętrze do remontu.
W samym centrum N.Ż Lic. 8032 - 509
156 552
344717. Kawalerka Karłowicza - 26 m2
na I piętrze z oknem weneckim, sprzedawana z zabudową kuchenną i nowym
junkersem, ładna i zadbana niewymagająca remontu. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
346924. Kawalerka Zabobrze I - po
kapitalnym remoncie, na II piętrze,
niski czynsz, zabudowa kuchenna ze
sprzętem w cenie. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 605 079 790
346405. Kawalerka Zabobrze III - 32
m2 na I piętrze w bloku z cegły, ciekawa
aranżacja wnętrza, nowa zabudowa
kuchenna i szafa Senator w cenie,
bardzo niski czynsz, ogrzewanie z sieci.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 605
079 790
346922. Kiepury 3 pokoje 63,50 m2 mieszkanie na Kiepury - 6 piętro 63,50
m2 195 tys., gotowe do wprowadzenia.
nr l. 3059 - 668 667 637
346228. Kiepury 54 m2 - mieszkanie przy
ul. Kiepury na 1 piętrze, 54 m2, 2 pokoje,
widna kuchnia, przedpokój, łazienka
razem z WC, duży balkon, świetna
lokalizacja, cena 180 000 zł. KODEX lic.
10491 - 513 060 568
346910. Kiepury 65 m2 3 pokojowe - rozkładowe, bardzo wygodne dla młodych
ludzi 188 tys. - 668 667 637
344749. Kiepury 65 m2 za 188 000
- gotowe do zamieszkania od zaraz.
Doskonała lokalizacja. Super oferta dla
młodych ludzi. 188 tys. 3 pokojowe za 65
m2. nr lic. 3059 - 668 667 637

346209. 57 m2 po remoncie 180 tys.
- 3 pokojowe, do zamieszkania od
zaraz, blisko do centrum. Lic. 7453
Cztery Kąty - 601 869 663

347699. Kiepury,3 pokojowe - słoneczne
mieszkanie, 61 m2, V piętro, drewniane
podłogi, nowe okna PCV, atrakcyjna
cena, lic. 5524 - 662 112 344

344536. 62 m2 na Zabobrzu 3 3-pokojowe mieszkanie, rozkładowe,
z drewnianymi parkietami, dużym
balkonem, czysta klatka schodowa.
Cena 186tyś zł. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 605 079 790

344724. Klasyczne w willi - 6 pokojowe
mieszkanie w Cieplicach o powierzchni
140 m2 utrzymane w starym stylu, ale po
kapitalnym remoncie, ogródek 100 m2,
możliwość dokupienia garażu. Nieruchomości Otti lic. 13225 - 605 079 790

345845. 66 m2 Zabobrze III - mieszkanie w bloku z cegły o nietypowym
ładnym rozkładzie, nie wymagające
remontu. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335

346322. Lokal użytkowy - do przekształcenia na cele mieszkalne, 45 m2 na
parterze. Cena tylko 45000 zł. N.Ż Lic
8032 - 509 156 552

347695. 70 m2, Kiepury - mieszkanie 3 pokojowe, na II piętrze IV
piętrowego bloku, usytuowanego na
Zabobrzu III, cena tylko 225000 zł,
lic. 5524 - 662 112 344
346268. 82 m2 Zabobrze III - mieszkanie 3 pokojowe z dużą kuchnia i
jadalnią, wysokie piętro. Widok z balkonu na góry. Wymaga odświeżenia.
230 tys. Lic. 7453 - 601 869 663

346341. Mały domek 100 m2 - w malowniczej lokalizacji z działką 2300 m2 w
okolicach Jeleniej Góry N.Ż Lic. 8032
- 509 156 552
347576. Mieszkanie 2 pokojowe 135
tys. - Zabobrze, do wprowadzania „od
zaraz”. Lic.8761 - 660 359 500
346877. Mieszkanie 3 pokojowe - 57 m2
po generalnym remoncie, do zamieszkania od zaraz, w pełni urządzone, 4
piętro. Tylko 180 tys. Lic. 7453 Cztery
Kąty - 601 869 663

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

347754. Mieszkanie 4 pokojowe, cena
205000 zł - w kamienicy, wymagające
jedynie odświeżenia, sprzedawane z
zabudową kuchenną, niski czynsz 100
zł, wspólnota, czysta klatka schodowa.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
344746. Mieszkanie w Krogulcu - całe
piętro 3-rodzinnego domu plus możliwość
adaptacji strychu, idealne dla dwupokoleniowej rodziny, garaż, ogródek, czerwony
autobus do Jeleniej. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
344797. Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe - 50 m2 II piętro, słoneczne,
rozkładowe. Stan do zamieszkania. Lic.
11965 - 509 949 961
344730. Mysłakowice M2 - ogród - ładnie położone dwupokojowe mieszkanie
53 m2 na I piętrze z balkonem i z dużą
przydomową działką oraz miejscem parkingowym przy budynku. Cena 160 tys. zł
nPartner lic. zaw. 4917 - 604 508 308
346396. Piękne 2 pokojowe po remoncie - 45 m2, po kapitalnym remoncie.
W mieszkaniu zostają szafy wnękowe,
meble kuchenne. Zapraszam na prezentację. Lic. 8761 - 660 359 500
344639. Pół domu na Oś. Widok - parter
97 m2, garaż, duża piwnica, 4 pokoje,
garderoba, weranda z wyjściem na ogród
o powierzchni 347 m2; stan b. dobry, cena
395 tys. zł. - 508 795 761
346236. Pół bliźniaka - Osiedle Czarne,
148 m2, 700 m2 działka, stan deweloperski zamknięty. 430 tys. do negocjacji. Lic.
7453 - 601 869 663
346143. W zielonej dzielnicy - Cieplic
mieszkanie 43 m2 na parterze w nowym
budownictwie N.Ż Lic. 8032 - 509 156
552
347856. Wolnostojący dom - w Starej
Kamienicy 135 m2, działka 1200 m2,
garaż, pomieszczenia gospodarcze.
Cena 185000 zł, bez pośredników - 697
041 810, 601 332 553
347638. Zabobrze 26 m2 - kawalerka,
1 piętro po kapitalnym remoncie NŻ lic.
8032 - 509 940 044

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
POKOJE, bursa, akademik z Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów, osoby indywidualne
w Jeleniej Górze – blisko UE – 606
360 443
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
BEZ pośredników mieszkanie na Placu
Ratuszowym, 3 pokojowe, umeblowane, II piętro, 1200 zł. (w tym czynsz)
+ media + kaucja - 75 75 263 36
MIESZKANIE - tanio 750 zł. 2 pokojowe
z kuchnią z centralnym ogrzewaniem
na XX-lecia - 075 75 223 37
MIESZKANIE dwupokojowe w Cieplicach w spokojnej okolicy, możliwość
korzystania miejsca parkingowego.
800 zł. + liczniki + kaucja - 502
351 405

3 pokoje centrum 1100 zł. - 73 m2,
mieszkanie przestronne na 3 piętrze 300
metrów od rynku, umeblowane sprzęt
AGD RTV TV sat, Internet do zamieszkania dla 5 osób max - 518 574 493
3 pokojowe - 50,80 m2, cena 1000 zł
(w tym czynsz) + opłaty + kaucja - 781
075 527
3 pokojowe Zabobrze - na Kolberga.
Mieszkanie umeblowane. 1 piętro z balkonem. 900 zł. + liczniki Marek Stępień
lic. 12181 - 508 240 821
4 pokoje 80 m2 - urządzone i wyposażone
Jelenia Góra Zabobrze - cena 1700 - 519
340 872
800 zł + liczniki - mieszkanie 35 m2,
dwa pokoje, umeblowane. Więcej inf.
Agnieszka Piwoda Os. odp. zaw. R.
Żukowski nr lic. 7867 - 662 009 200
APARTAMENT - wyposażony apartament
w centrum miasta - nPartner lic. zaw.
4917 - 604 508 308
APARTAMENT w centrum - dwa poziomy,
wysoki standard, winda, salon, jadalnia,
kuchnia, dwie sypialnie, trzy łazienki,
garderoba, ul Solna. lic. 9549 - 501
736 644
APARTAMENT w Cieplicach - nowy,
wyposażony i umeblowany - cena 1.200
zł. + opłaty - 602 800 090
CIEPLICE 2 pokojowe - bardzo ładne po
remoncie 40 m2 1000 zł. + media NŻ lic
8032 - 509 940 044
DOM - w willowej części Jeleniej Góry.
lic. nr 5627 ABN Stępień Nieruchomości
- 514 600 103
GARAŻ koło Malej Poczty - w okolicy
ZETO - 501 418 517
GARAŻ w centrum Jeleniej Góry - murowany, prąd - 607 730 188
HALE produkcyjno - magazynowe - o
powierzchni od 100 do 700 m2 (max 2500
m2), w cenie 4,5 zł/m2 w Gryfowie Śląskim, 300 m od rynku - 600 042 435
KAWALERKA - cena 900 zł za dwie
osoby, w tej cenie wszystkie media i
Internet - 511 557 110
KAWALERKA ul Złotnicza - 38 m2,
wysoki parter, częściowo umeblowana
1000 zł plus media plus kaucja licencja
5124 - 601 551 213
KAWALERKA w centrum Jeleniej Góry mieszkanie po remoncie. 600 zł + liczniki.
Marek Stępień lic 12181 - 508 240 821
KAWALERKA w Karpaczu - przy ul.
Komuny Paryskiej 30, umeblowane,
o powierzchni 30 m2. Z widokiem na
Śnieżkę - 602 831 851
KAWALERKA, 33 m2 - całkowicie umeblowana. CO gazowe. Cieplice, okolice
Ruch. 700 zł + opłaty - 785 161 816
KIEPURY, ponad 50 m2 - okazja - 700
zł + czynsz do JSM + liczniki. Czyste i
widne. 2 pokoje, umeblowane lub nie 693 300 233
LOKAL biurowy, 22 m2 w centrum - I
piętro, niski czynsz, WC, poczekalnia do
wspólnego użytku - 510 243 264
LOKAL handlowo-usługowy - 32 m2 667 730 090
LOKAL użytkowy - 25 m2 po remoncie,
parter, wejście od strony ul. Drzymały.
999 zł z mediami. Bez pośredników 889 898 898

MIESZKANIA 30 m2 - Park Sudecki
ul. Sudecka. Umeblowane 1000 zł. +
opłaty licznikowe - 501 309 184

LOKAL użytkowy 60 m2 - po remoncie,
pl. Wyszyńskiego, 1 900 zł brutto + media
- 603 747 306

PÓŁ domu na wsi - tanio – 665 733
268

LOKAL w centrum Lwówka - 40 m2 klimatyzacja, klimatyczne wnętrze w piaskowcu - idealny np. na sklep zoologiczny
lub kwiaciarnie itp. - 880 105 010

LOKAL 25 m2 – na: zakład fryzjerski,
biuro, gabinet. Bezpośrednio przy
lokalu parking – 792 203 286
LOKAL 25 m2 z bezpośrednim dojazdem (Cieplice). Idealny na: biuro,
gabinet weterynarii, zakład fryzjerski
– 792 203 286
KOMFORTOWY lokal użytkowy – z parkingiem w centrum Cieplic. Powierzchnia 25 m2 -792 203 286
KAWALERKA - 660 670 990
DWUPOKOJOWE – Biuro Nieruchomości Prestiż – 502 769 096
UMEBLOWANA kawalerka – na ul.
Ptasiej – 75 64 127 48
MIESZKANIE w centrum miasta – 3
pokoje, kuchnia z aneksem, łazienka.
Od 1 czerwca – 505 145 490, 509
499 277
100 m2 centrum - mieszkanie / lokal na
biuro, kancelarię, gabinet. I piętro, róg
Wojska Polskiego i Armii Krajowej - 666
830 830
2 pokojowe - na ul. Malczewskiego 850
+ liczniki - 727 237 179
2 pokojowe - od 1 lipca - 791 489 563
2 pokojowe 31 m2 - w nowym wielorodzinnym budynku, komfortowe, umeblowane,
parking podziemny, piwnica, balkon,
blisko centrum, 900 zł. + opłaty - 609
655 699
2 pokojowe 60,2 m2 - duża kuchnia,
umeblowane cena 1400 (w tym czynsz)
do negocjacji + opłaty - 665 208 206
2 pokojowe mieszkanie - na Zabobrzu,
cena 750 zł + liczniki i kaucja 300 zł 601 848 948
2 pokojowe, 65 m2 - umeblowane, w
spokojnej dzielnicy willowej, w Cieplicach.
CO gazowe. 1000 zł + liczniki - 728
961 030

MIESZKANIE - studio „Pod Jeleniami”
- 30 m2, czyste, wyposażone, komfortowe, balkon, pokój + aneks kuchenny
+ łazienka + garderoba, II piętro. 800
zł + energia elektryczna. Dla Osoby na
poziomie - 506 014 477
MIESZKANIE 2 pokoje - kuchnia i
łazienka, umeblowane, o powierzchni 43
m2, na osiedlu Robotniczym. Blisko do
centrum. Cena wynajmu 900 zł + media
- 665 839 199
MIESZKANIE 2 pokojowe - 36 m2, nowe,
ładne, blisko centrum (okolice PZU), cena
800 zł + liczniki - 664 183 462
MIESZKANIE 2 pokojowe - 38 m2. Zabobrze 1. Od maja. Koszt 900 zł + liczniki
- 662 337 306
MIESZKANIE 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka, WC, balkon, co, umeblowane,
Jelenia Góra, ul. Trzcińskiego, dla osoby
o stałych dochodach - 609 637 845
MIESZKANIE 2 pokojowe - ładne w
centrum Jeleniej Góry - 700 zł.+ prąd
woda i gaz, kaucja 650 zł. od zaraz - 721
275 186
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Kiepury,
częściowo umeblowane, po remoncie,
ciepłe i przytulne. Koszt wynajmu 950 zł
(w tym czynsz) + media + kaucja - 667
907 015
MIESZKANIE 3 pokojowe - 2 poziomowe,
nowe, blisko centrum (okolice PZU), cena
900 zł + liczniki - 664 183 462
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu
cena 1000 + liczniki - 605 697 357
MIESZKANIE 4 pokojowe - + garderoba
- 1200 zł. - 693 984 931
MIESZKANIE 40 m2 - na Różyckiego,
dwa pokoje, w pełni wyposażone. Cena
900 zł plus liczniki i Internet - 661 718
591

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

MIESZKANIE 40 m2 - na ul. Różyckiego, dwa pokoje, w pełni wyposażone.
800 zł plus liczniki i Internet - 661
718 591
MIESZKANIE 40 m2 - na ul. Wyspiańskiego. 1000 zł + opłaty - 509 208 790
MIESZKANIE w Cieplicach - 2 pokoje,
dla max.. 2 osób bez dzieci. Koszt
700 zł plus media. Kaucja 500 zł - 793
663 225
MIESZKANIE w pełni wyposażone - od
zaraz, na os. Park Sudecki (10 min.
spokojnej drogi do Karpacza), 38 m2,
parter, balkon, 980 zł + czynsz - 794
366 697
MIESZKANIE, 2 pokoje - ul. Kiepury, od
czerwca, umeblowane, na dłużej - 502
399 088
MIESZKANIE, 52 m2 - na Złotniczej w
Jeleniej Górze, 2 pokoje, umeblowane,
balkon, piwnica, cena 1100 zł + liczniki
i kaucja - 796 412 284
MIESZKANIE, dwa pokoje - kuchnia,
łazienka, parking, osobne wejście,
zielona okolica, 900 zł bez opłat - 692
347 761
OKAZJA dla tipserki - wynajmę okazyjnie małe pomieszczenie na Zabobrzu,
idealnie nadające się na usługi tipserskie. - 697 397 297, 757 522 980
OKAZJA na Zabobrzu - tanio powierzchnię usługową nadającą się np. na opłaty
pocztowe - 603 533 953, 757 522 980
OKRZEI Klonowica - powierzchnia na
handel i usługi, parter + piętro. Parking,
wszystkie media, witryna, atrakcyjne
wnętrze, dobra lokalizacja - osiedlecieplice@vlt-polska.pl
OSIEDLE Park Sudecki - mieszkanie,
48,5 m2, II piętro, winda, 2 pokoje,
łazienka, aneks kuchenny umeblowane,
balkon - 793 460 101

POKÓJ w domku - w Jeleniej Górze dla
jednej lub dwóch osób, od zaraz - 693
901 999
POKÓJ w Jeleniej Góry - w domku jednorodzinnym, od zaraz - 693 901 999
POMIESZCZENIE na magazyn - piwnica, ul. Różyckiego, 40 m2. Cena 300
zł - 506 092 349
POMIESZCZENIE w salonie odnowy biologicznej - w centrum Szklarskiej Poręby,
chętnie kosmetyczce - 669 409 197
ROGOWO - 100 metrów od morza komfortowe, dwupokojowe mieszkanie
na wczasy. Cena do uzgodnienia - 607
587 157
SŁONECZNE mieszkanie - 60 m2 w
pełni wyposażone na parterze na osiedlu
willowym z miejscem parkingowym N.Ż
Lic. 8032 - 509 156 552
ZA 800 zł + liczniki - 35 m2, dwa pokoje,
w pełni umeblowane i wyposażone. Więcej inf. Agnieszka Piwoda Os. obp. zaw
R. Żukowski nr lic. 7867 - 662 009 200

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
MIESZKANIE za opłaty - czynsz plus
liczniki. Pracująca. Chętnie Cieplice 505 155 529
POSZUKUJĘ lokalu na sklep - w okolicach poczty w Mysłakowicach lub na
drodze Mysłakowice - Kowary, dzwonić
po godzinie 17.00 - 505 903 408
POSZUKUJE kawalerki - na terenie
jeleniej góry dla klienta do 700 zł / mc
NŻ lic. 8032 - 509 940 044
POSZUKUJĘ pokoju - w Kowarach 530 611 556
LOKAL od 30 m2 na działalność - handlową, w Cieplicach lub Jeleniej Górze
- 667 705 771

POKOJE - Pokoje - 694 258 713

PARA wynajmie pokój - lub nieduże
mieszkanie, bez kaucji, pośredników
- 781 957 491

POKÓJ 1-osobowy - na Kiepury. Bardzo
dobra cena - 795 428 519

MIESZKANIE 2 pokoje - okolice Piechowic lub Sobieszowa - 783 626 235

POKÓJ w domku - jednorodzinnym w
Jeleniej Górze, od zaraz - 693 901 999

MIESZKANIE na terenie Jeleniej Góry i okolic, cena do 600 zł - 880 830 721

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 3 pokojowe 60 m2 na 2 pokoje do 40 m2 w
Jeleniej Górze - 698 413 538
100 m na kawalerkę - mieszkanie komunalne 4 pokoje w centrum J.G na kawalerkę z dopłatą 40 tys. Mieszkanie do
częściowego remontu - 509 263 111

BRUNET, 42 lata - pozna przyjaciółkę do
45 l. - 883 418 747
BRUNETKA zaprosi do siebie - 516
462 062
CHŁOPAK dla brzydkich dziewczyn bez kasy, te, które chcą, a nie mają z
kim. Wiek i wygląd bez znaczenia - 516
852 357
DOŁĄCZĘ do pary, pani - Ja mężczyzna,
miły, niedoświadczony - popiszmy SMS może coś ustalimy - 669 916 058
DWIE atrakcyjne panie - zaproszą lub
dojada 24 H - 504 444 967
ŁADNA zgrabna brunetka - 24 zaprosi
lub dojedzie - 883 485 770
ŁADNA, zgrabna, ﬁligranowa - 23 latka
zaprosi miłych panów - 782 535 408

MIESZKANIE komunalne 62 m2 - w
Sobieszowie, trzy pokoje, kuchnia,
łazienka, WC, na mniejsze, bez potrzeby
remontu, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
WC - 609 542 014

NA wyjazdy - ekstremalny francuzik dla
spragnionych języka Pań - 694 542 280

MIESZKANIE w Jeleniej Górze - 65 m2,
własnościowe, 3 pokoje, na mniejsze ok.
40m. 2 z dopłatą. Sprzedam lub zamienię
- 883 496 062
MIESZKANIE w Piechowicach Górnych
- 3 pokojowe, 86 m2, na mniejsze z
dopłatą, najlepiej w Jeleniej Górze - 698
821 878

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
25 i 44 latka zapraszają - na lesbi-show.
Możemy dojechać - 514 257 346
25 letnia urocza Kamila - zaprasza na
całą noc, na niezapomniane chwile w
Karkonoszach - 500 514 206
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ATRAKCYJNA i umiejętna Brunetka - dla
Ciebie. Tylko wyjazdy - 661 524 389

MIESZKANIE 100 m2 - w centrum Jeleniej Góry - 2 piętro centralne ogrzewanie
2 balkony na mniejsze z dopłatą do
uzgodnienia - 500 278 919

MIESZKANIE komunalne, 105 m2 - w
Jeleniej Górze na 2 mniejsze - 787
629 120
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MŁODE i ładne dziewczyny - zaproszą
lub dojadą - 883 480 531

PAN 34 lata - pozna uległą panią lub
parę. Gwarantuję dyskrecję. SMS - 515
367 970

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra

PAN dla panów - 696 512 416
POZNAM chłopaka - z wyższym wykształceniem i brązowymi oczami, interesującego się medycyną. Przygody wykluczone
- 790 768 943
POZNAM zadbaną i dyskretną - Panią Bi
z ładnym biustem. Jelenia i Góra i okolice.
Oczekuję dyskrecji i ją zapewniam - 607
495 461

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

SPONSORING internetowy - dla ładnej,
zgrabnej. Wielkie możliwości - 607
279 609
SZUKAM chętnej - Ty robisz ja płacę
- spotkanie w samochodzie. Dyskrecja
zapewniona oraz wymagana - 724
905 676
WYSOKI, przystojny pozna - zasponsoruję szczupłą, atrakcyjną, sexowną
uczennice szkoły średniej lub studentkę
- 691 636 249

RESTAURACJA
DYSPENSA

PIZZERIA KUCHNIA WŁOSKA
Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 29
CZYNNE OD 1100 DO 2300; tel. 0 784-603-153
Dowóz na terenie Jeleniej Góry - GRATIS

Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska
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og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zaprzyjaźnię się - z samotnym panem
bez zobowiązań z mieszkaniem w JG poszk. umysł. sprawnym, mający własne
środki do życia z prawem jazdy - nie szukam
przygód - EWA - 500 531 784
Zaprzyjaźnię, zaopiekuję się - pomogę
Panu na czas, jak oboje zadecydujemy.
Aby czerpać we dwoje radość. Pan posiadający własne środki finansowe, z dobrymi
warunkami mieszkaniowymi, bez nałogów
- 500 531 784

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

Chcesz zamieœciæ reklamê

Zasponsoruję - dziewczynę, kobietę
o naturalnych rudych włosach i jędrnych
piersiach - 792 216 945

w tygodniku Jelonka?

Zasponsoruję dziewczynę - do 28 lat,
najlepiej uczennice - 508 576 028

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA

Zasponsoruję, ładną, drobną - 19 latkę,
stały układ - kontakt SMS - 787 344 750

USŁUGI
BUDOWLANE
Cyklinowanie, solidnie - montaż
podłóg, panele, cyklinowanie schodów,
renowacja drzwi, malowanie wnętrz i
gładzie - 697 143 799
Kominki - obudowy, montaż, sprzedaż
- 602 528 380

Tel. 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888

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

e-mail: marketing@jelonka.com

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

Tel. 663 663 648

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

e-mail: lena@jelonka.com

Podejmę pracę - murarz, tynkarz,
gładzie, zbrojenie - doświadczenie - 887
095 801
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
Budowa domów – wykończenia, adaptacje, prace ogólnobudowlane – 695
112 363
Brukarstwo - wszelkie prace budowlane - 793 240 653
Dachy - krycie - konserwacja, remonty,
ocieplenie - 602 884 480
Dekarstwo - blacharstwo - wykonujemy
docieplenia dachowe, wstawiamy okna,
remontujemy stare dachy, stawiamy więźby
i nowe pokrycia dachowe: papa, gonty,
dachówka - 693 788 140
Digger Bud prace ziemne - koparko
ładowarka JCB, koparka gąsienicowa 3T,
wozidło ład. 3T, wywrotka, niwelator laserowy, młot wyburzeniowy, zagęszczarka,
pompa - 793 360 425
Docieplenia - elewacje - i wszystko z
nimi związane. Kompleksowo, rusztowanie, materiały, rynny itd. 30 lat na rynku.
Stawiamy na jakość. Lubań i okolice - 607
730 104
Elewacje - 601 682 881
FHU Klepka - cyklinowanie bezpyłowe
wszelkich podłóg drewnianych, nawet
pomalowanych farbą olejną - 692 679 891
Gładzie, malowanie - remonty mieszkań,
regipsy, panele, kafelki - 666 929 532
Hydraulik montaże a-z - montaże,
awarie, usterki naprawy, modernizacje itp.
Szybko tanio i solidnie. Pogotowie Awaryjne
Złota Rączka - 500 505 002
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
Kompleksowe remonty - usługi budowlane. Remonty mieszkań, biur, sklepów
- 509 565 541
Komplex - Dom - remontowo budowlane konkurencyjne ceny - 796 856 881
Koparka kołowa 16-to tonowa - 601
789 268
Koparko - ładowarka z wywrotką do
wynajęcia - tanio i solidnie - 793 240 653
Koparko - ładowarka + młot, wywrotka 15
t. Jeżów Sudecki - 607 377 280
Koparko ładowarka - usługi, roboty
ziemne wykopy zbieranie humusu tanio i
sprawnie - 785 535 629
Kostka brukowa itd. - podjazdy, tarasy,
kostka beton i granit, ogrodzenia, suche
zabudowy, malowanie, tapetowanie itp.
oraz profesjonalne doradztwo, Faktura
VAT, szybko, tanio i solidnie - 787 210 943
lub 511 545 064
Malowania, inne drobne remonty - i
prace fizyczne -pomoc w robotach budowlanych - 781 957 491
Meblozabudowy, szafy itp. - garderoby,
inne meble na wymiar. Drzwi rozsuwane lub
klasyczne. Szybko tanio solidnie i ładnie.
20 lat doświadczenia. storol@vp.pl - 603
328 832
Minikoparka - do wynajęcia minikoparka
Bobcat z operatorem - 793 240 653
Montaż drzwi wew. - drzwi wewnętrzne
oścież. regulowane, profesjonalny montaż.
KOMINKI wykończenia, glazura - terakota,
kamień ozdobny itp. - 782 846 106
Nadzory budowlane - prywatnych obiektów (domy, mieszkania, drobne i duże
przebudowy, remonty). Nadzór oraz pełna
dokumentacja. Solidnie z doświadczeniem
- 508 075 387
Ocieplenia - Termomodernizacja i kolorystyka elewacji - 509 565 541

Ozdobne malowanie pokoi dziecięcych - i
wzorów ściennych - 664 727 188
Płytki, regipsy, tynki - remonty, wykończenia. Szybko, tanio, fachowo - 518 854 126
Prace brukarskie i dekarskie - po godzinach - 510 285 126
Prace wykończeniowe w mieszkaniach - i
lokalach: tynki, gładzie, malowanie, regipsy,
przebudowy, zabudowy, panele, glazura,
terakota - 723 650 832

Usługi brukarskie - kostka granitowa i betonowa. Kompleksowe wykonanie i gwarancja
- 511 324 011
Usługi budowlane - remontowe - mieszkań,
domów i biura. Wykończenia itp. - płytki,
regipsy, tynki maszynowe, poddasz i ogólnobudowlane - 721 207 152
Usługi dekarskie - wykonujemy: nowe
pokrycia dachowe, remonty starych dachów,
więźby dachowe, elewacje i docieplenia - 500
062 371
Usługi koparko - ładowarką Katapiler - 601
789 268

Przyłącza wodne - kanalizacyjne,
szamba budowa, montaż oczyszczalni tanio i sprawnie - 785 535 629

Usługi ogólnobudowlane - wykończenia
wnętrz, docieplenia, budynki od podstaw 722 148 770

Remont mieszkania - glazura, gładzie,
panele, malowaniem, regipsy, montaż
okien i drzwi, również drobne naprawy 664 022 099

Usługi remontowo-budowlane - budowa
domków, docieplenia, wykończeniówka, płytki,
rigipsy, itp. - 691 389 254

Remonty - duży zakres usług budowlanych - 665 208 696
Remonty - tynki, gładzie - malowanie, płytki,
panele i wiele innych - 506 623 977
Remonty - wykończenia, gładzie, tynki, płytki,
panele, regipsy, montaż drzwi, okien - szybko,
tanio, fachowo - 518 854 126

Wlokbud - prace budowlane - wykonujemy,
prace ziemne i ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarki z wywrotką, zagęszczarki
gruntu - 793 240 653
Wybudujemy, wyremontujemy - ocieplimy
Twój dom - 725 120 425
Wykonujemy pokrycia dachowe - wszelkiego rodzaju - 691 352 003

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

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

Remonty kompleksowo - wykonujemy wszelkie prace budowlane hydrauliczne elektryczne
malowanie tapetowanie, regipsy, gładzie, płytki,
wszystko co dozwolone. Fachowa ekipa: Złota
Rączka - 500 505 002

Wynajem rusztowań - wynajmę rusztowanie
6,5 mx 33m 80 zł/dzień. Dowóz gratis do 20 km
od centrum Jeleniej Góry - 509 263 111

Remonty mieszkań - malowanie, gładzie,
regipsy, panele. Inne prace remontowe - 691
936 900
Remonty mieszkań, domów - poddaszy.
Kompleksowo i solidnie - 502 215 803
Remonty, przebudowy wnętrz - glazura,
elewacje, usługi remontowo budowlane, ceny
do uzgodnienia - 796 856 881
Remonty, wykończenia wnętrz - oraz nietypowe zabudowy, fachowo i solidnie - 663
981 724
Rozbiórki i wyburzenia - Firma wykona
szybko i fachowo rozbiórki i wyburzenia - 793
240 653
Stany surowe - 601 682 881
Stany surowe, docieplenia budynków remonty, ogrodzenia, kostka brukowa, malowanie, szpachlowanie, remonty dachów oraz wiele
innych prac budowlanych - 697 373 353
Usługi brukarskie - 723 379 850

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

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

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

LENA

Ogólnobudowlane - remonty mieszkań, budowa domków itp. - 512 139 307

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

Wynajmę stemple budowlane - stropowe
metalowe. Przesieka - 516 490 778
Wywrotka - do wynajęcia wywrotka,
transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw
- 793 240 653
Regipsy, panele, przeróbki - elektryki, hydrauliki, malowanie, płytki, remonty - 885 742 245

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

USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Magister filologii rosyjskiej – tłumaczenia
prac z zakresu literatury rosyjskiej i polskiej,
lekcje – 661 718 814
Język rosyjski – na wszystkich poziomach.
Lekcje, tłumaczenia, prace – 661 718 814
Angielski od podstaw - indywidualnie bądź
w grupie. Duże doświadczenie. Tłumaczenia angielski, rosyjski - 603 364 446
Angielski z doświadczonym lektorem korepetycje, konwersacje, Business English,
tłumaczenia. Możliwość dojazdu. 1h gratis
- 507 191 956
Chemia - korepetycje - możliwy dojazd do
ucznia - 793 443 004
Język angielski - nauka języka, przygotowania
do sprawdzianów, egzaminów, wyjazdów za
granicę, pomoc w nadrabianiu zaległości w
szkole. Luźne konwersację, teoria oraz praktyka - 505 982 443

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

%
10
15
20
25

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

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Język niemiecki i angielski - oferuję pomoc
w nauce oraz wykonywanie telefonów do
Niemiec. Podejmę się również drobnych tłumaczeń z j. niemieckiego - 506 481 118
Korepetycje z matematyki - także dla
studentów - 697 814 556
Korepetycje z matematyki - udziela absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Liceum
- przygotowanie do egzaminów na Uczelniach
Wyższych - 697 164 349
Kursy: tipsy, księgowe, komputerowe - i inne.
Tanio, profesjonalnie i szybko. AP Edukacja 506 080 493
Matematyka, fizyka - korepetycje - skuteczne nauczanie - zakres szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz szkoły średniej, łącznie z przygotowaniem do matury - 603 630 164
Nauka - korepetycje - oraz tłumaczenia
zwykle j. angielskiego prowadzone przez
filologa anglistyki oraz amerykanistę UJ.
Polish for foreigners. Możliwy dojazd - 794
706 771

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Usługi elektryczne - instalacje alarmowe,
domofonowe, sieci komputerowe, pomiary,
przeglądy okresowe - 510 043 183

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia reklamowa - produktów do
katalogów, gazetek reklamowych, ulotek, na
potrzeby Twojej firmy - 698 803 730
Fotografia ślubna, cena 600 zł - okolicznościowa, szeroki zakres usług - 664
727 188
Retusz fotografii - poprawa wyglądu,
odnawianie starych zdjęć - 698 803 730
Sesja fotograficzna w plenerze - podaruj
sobie lub bliskiej osobie. Już od 100 zł.
Zapraszamy EP-STUDIO - 697 697 594

USŁUGI
MUZYCZNE
Zespół muzyczny - wesela z akordeonem oraz inne imprezy okolicznościowe
- 609 563 928
4 osobowy zespół muzyczny - Merkury z
Jeleniej Góry, dobrze grający na każdej
imprezie. Zmienny repertuar, też instrumenty
dęte - 609 299 524
Duet na wesele - cena do uzgodnienia 603 785 794
Muzyczny duet - wesela, bankiety, dancingi - 609 851 863
Zespól muzyczny Topaz - oprawiamy
muzycznie wesela, studniówki, imprezy
okolicznościowe - 693 295 832
Zespół muzyczny Merkury - 4 osobowy,
rzetelny, z Jeleniej Góry - 609 299 524
Zespół Ultimatum - wesela, imprezy
firmowe, karaoke. Zapraszamy na przesłuchania na żywo - 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA

Naprawa telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych - 721 009 695

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

Poprowadzę księgowość, solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782
020 635

Podejmę się opieki nad starszą osobą
- 509 677 906

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

Szukam pracy jako opiekunka - 798
553 202

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

Opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym.
Pomoc w realizacji zadań domowych, na
stałe lub doraźnie. Emerytowana nauczycielka, filolog – 661 718 814
Matka 1,5 rocznego dziecka - zaopiekuje się drugim dzieckiem od zaraz - 516
860 401
Opiekunka do dziecka - Kowary - nie
mam żadnych nałogów - 515 899 837
Opiekunka do osób starszych - prawo
jazdy, kwalifikacje, niepaląca - 667 138
290
Podejmę się opieki - nad chorą, okolice
Zabobrza - 796 980 389
Zaopiekuje się dzieckiem - 4, 5 - letnim
Szklarska Poręba - 693 295 671
Zaopiekuje się dzieckiem - lub dziećmi
popołudniami w weekendy, a także w okresie wakacji. Posiadam doświadczenie oraz
podejście. Nie palę - 502 100 682

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

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
Podciśnieniowe pranie dywanów i
wykładzin - 606 519 932
Karcher – podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej, faktury
Vat - 75 76 72 773, 603 646 803
Pokonaj raka – na zawsze. Spotkanie
z dr. Askarem w dniach 22 i 23.05.2010
– 509 663 241
Anteny satelitarne - cyfrowe, naziemne,
dekodery, osprzęt. MONT-SAT - 756 428
588
Autowymiana oleju - filtrów, odkażanie
klimatyzacji, promocje, pranie tapicerki 785 770 025
Autowymiana oleju, filtrów - pranie tapicerki, odkażanie klimatyzacji, promocyjne
ceny, niższe o jedną trzecią - 785 770 025
Centralne ogrzewanie - instalacje
wodno-kanalizacyjne, instalacje gazowe 516 026 488
CMS - instalacja - konfiguracja - 724 844
894
Diagnostyka - Audi, VW, Seat, Skoda z
lat 1992-2003. Kasowanie błędów, inspekcji,
sprawdzenie czujników. Najtaniej w Jeleniej
Górze - 30 zł. Dojazd do klienta - 724 235
485

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

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

Zwrot podatku z Holandii do 5 lat
wstecz, dodatki rodzinne, dodatek do
ubezpieczenia – 695 133 584

Elektro mechanika pojazdowa - autoalarmy, diagnostyka komputerowa - 606
171 646

Kominy - wkłady kominowe, wentylacje,
frezowanie kominów, szlamowanie kominów - 602 528 380

Hydraulika, junkersy - serwis - przeglądy - naprawa czyszczenie; junkersów,
kuchenek, pieców CO: (gazowe, olejowe,
na drewno, na miał węglowy) Tanio-szybko
- solidnie. Złota rączka? NIE! Prawdziwy
profesjonalista - 603 237 605

Garaże blaszane, bramy garażowe,
najtaniej - 12 lat na rynku, doradztwo,
transport, montaż gratis - 075 64 39 025,
501 234 403
Naprawa pralek i sprzętu AGD - Dariusz
Simoniuk - ul: Karłowicza 25, zakład
czynny PN-PT 10-17, SB 10-13 - 075 64
21 598, 603 835 483

Hydraulika, kanalizacja - gaz, montaż
kuchenek, junkersów oraz wodomierzy i
co - 791 444 131
Kominki, sprzedaż - montaż - pełne wykonawstwo - 501 259 736

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Koszenie trawy - ogrody - posesje, przycinanie drzewek - 607 401 973
Malowanie artystyczne - aerografem we
wnętrzach (z możliwością wykorzystania
farb UV) na samochodach i motocyklach.
Wszystkie motywy i wzory, rzetelnie i fachowo
- 667 138 280
Montaż anten RTV - Każdy typ, każdy
model, super fachowcy, 14 lat doświadczenia.
MONT-SAT - 756 428 588
Montaż anten satelitarnych - profesjonalnie
i niedrogo - 781 957 491
Naprawa maszyn - do szycia - 880 862
308
Ogrody - wykonujemy, projektujemy i
pielęgnujemy ogrody - 606 918 651
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów
- tapicerki meblowej, samochodowej. Tylko
profesjonalny sprzęt i środki firmy Karcher
‘Marcus-Karcher’ - 792 216 960
Pranie tapicerki samochodowej - oraz
kosmetyka. Spraw by Twoje auto wyglądało
jak nowe, zadzwoń do Splash One. Faktury
VAT - 609 373 583
Przeróbka i reperacja odzieży - przyjmę
zlecenia - tanio - 502 845 039

Przyjmę reklamę na busa - ilość przejechanych km miesięcznie 11000, po Jeleniej
Górze, Karpaczu, Szklarskiej Porębie - 601
350 783
Spawanie w osłonie - co2, ogrodzenia,
balustrady, remonty, kafelki, regipsy gładzie,
tynki, akrylowe, itp. - solidnie - 693 936 763
Sprzątanie, pielęgnacja - świadczymy
kompleksowe usługi z zakresie sprzątania
oraz pielęgnacji terenów zielonych - 606
918 651
Strony internetowe - od 200 zł - 724
844 894

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.
Pomoc w odejściu od Zgl-u. - 691 703 713
Wychodzenie z pieskiem - nie masz
czasu na spacer z pupilkiem? Ja sumiennie
wykonam ten obowiązek za Ciebie - 724
844 894

Strony WWW - od 200 zł - 724 844 894

Wynajmę przyczepę - kempingową - 691
722 936

Szafy wnękowe - meble na wymiar Jelenia
Góra garderoby pawlacze tanio i solidnie 500 452 760

Wynajmę przyczepę kempingową - 4-6
osobowa, cena 100 zł za dobę - 605 558
759

Szafy, garderoby, itp. – pawlacze, szafy,
garderoby itp. Drzwi rozsuwane lub klasyczne. Szybko, tanio, ładnie i solidnie. 20 lat
doświadczenia. storol@vp.pl - 603 328 832

USŁUGI
SPRZĄTANIE

Ślusarstwo - ślusarstwo - 663 393 415
Świadectwa i audyty energetyczne usługi geodezyjne, rozliczanie opłat za środowisko. Tanio i szybko - 660 408 360
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 PLN. MONT-SAT - 756 428 588
Tworzenie stron internetowych - o dowolnej tematyce: sklep, nauka jazdy, zespól
muzyczny i wiele innych. Szybkie wykonanie
- 791 406 116
Usługi księgowe - zakładanie działalności,
rozliczenia podatkowe, prowadzenie księgowości, rachunkowość, PIT, VAT, ZUS, KPiR
itd. - alakow@onet.eu - telefon 601 837 677
- 601 837 677
Usługi odwodnienia - ogrodzenia - 723
379 850
Wizytówki, zaproszenia - bilety, skanowanie i retusz starych zdjęć, wydruki publikacji.
Konkurencyjne ceny - faktury VAT - 602
225 564

Pranie dywanów, wykładzin - oraz tapicerki
meblowej i samochodowej. Najtaniej w mieście. Dojazd gratis - 600 224 431
Solidne sprzątanie - perfekcyjne prasowanie - 728 158 002

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

Lodówkę, wysoką - jestem samotną
matką, mam troje dzieci - 798 719 802

Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska
Poręba - Średnia ilość przejechanych km
miesięcznie to 11000 w rejonie Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska Poręba - 601
350 783

Drewno rozpałkowe, świerkowe,
połupane w wiązkach 2,50 zł./szt. - 609
298 218, 605 857 016

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Piła tarczowa 380 mm, stół metalowy,
silnik 3 fazowy - 665 722 600

Grzałka płynu chłodzącego - Mercedes 123 - 300 D - rocznik 1983 - 506
487 498

Kolumny estradowe - LDM PROFESJONAL P-151 8-Ohm 300W-RMS - 609
563 928

Auto skup - za gotówkę z lat 1993-2010
osobowe i dostawcze cale i powypadkowe
(nie złomujemy aut) zawsze aktualne - 664
200 250

Stereo Power Mixer - firmy Box Electronics. Moc 2x100 WATT, mało używane
- 609 563 928

Lotniska - przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Poznań, Katowice. Faktura VAT. Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki - transport - profesjonalnie i tanio auta o rożnych gabarytach
- 500 452 760
Przeprowadzki - transport - Profesjonalnie. Bus Maxi. Kraj, zagranica.
Mercedes Sprinter, 25 m3, Iveco Daily
17 m3, ład. 1,5 tony, 4,60 dł. powierzchni
ładunkowej. Tanio i solidnie. Faktury VAT
- 509 211 282
Przewozy na lotniska - oraz inne. 3
osoby + bagaż. 1 zł/km - 609 562 677
Ślub Limuzyna - zawiozę do ślubu pięknym, nowym Mercedesem E - piaskowy
perłowy/kremowa skóra/klimatyzacja 400
zł./3 h + 120 każda następna. Bardzo
profesjonalnie - 698 409 900
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
Badanie składu ciała - odchudzanie,
odżywianie. Doradztwo - 504 044 995

Autozłomowanie - płacę za każde
zniszczone lub sprawne - 667 138 290
Każde auto - gotówka od ręki - 889
829 776
Każde auto - auta całe, uszkodzone, bez
prawa rejestracji lub angliki - 721 721 666

Dachówka - Bras - 728 896 454

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

Kanapy skórzane, czarne - stan idealny,
o wymiarach: 2 m większa i 1.38 m mniejsza. Tanio - 507 055 422

FELGI
SPRZEDAM
Opony nowe, używane, felgi stalowe
i aluminiowe - prostowanie - 75 78
93 651
Felgi stalowe do VW GOLF - 4x100, mało
używane - 603 785 794

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

Opel Calibra 1992 - 2000 cm3, 16 V, stan
techniczny bardzo dobry, zadbany, cena
3900 zł - 517 785 234

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

Drewniane drzwi wejściowe - ciekawe
wzory, drzwi na wymiar - 509 160 060

Kominki i wkłady kominkowe - sprzedaż
i montaż. Stawianie kominów dwuściennych - 691 466 704
Miejsce na reklamę - na budynku: 1800
zł rocznie oraz na placu 1500 zł rocznie,
przy głównej drodze na Wrocław - 502
267 361

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Zuk A11 skrzyniowy, benzyna + gaz,
hak, 4 biegowy, stan db. Przegląd
17-03-11 OC 02-04-11 - cena 1160 zł. 605 857 016

KONKURS SPA

Łóżko piętrowe - metalowe z materacami, 3-osobowe. Odbiór we własnym
zakresie - 506 002 102

Powypadkowe, cale - skup - również
‘’angliki’’ lub bez prawa rejestracji - 510
522 968

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

7 wolnych miejsc do Szwecji - i Norwegii.
Trasa przejazdu: Trelleborg - Trondheim.
Planowany termin wyjazdu 15.05.2010 609 086 821

9 mlek NAN - 1 szt. za 9 zł. Pilnie - 785
297 884

Ford Orion 1600 cm3 - diesel, rok
1988, przegląd - czerwiec - 500 zł. - 885
362 406

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

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

Konsola XBOX 360 - 80G, nowa, 6 gier,
cena 750 zł - 502 215 803

Ford Tranzit 2500 cm3 - diesel, rok
1995, ciężarowy, cena 2000 zł - 698
275 441

Niemcy – przewozy osobowe – super
ceny, co szósty przejazd gratis – 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

Cyfra - sprzedam - 728 896 454

Mercedes 1998 rok - diesel, uszkodzony zderzak i błotnik przedni - cena
do uzgodnienia - 75 713 06 14

DAR Pol – Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk
– 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
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90 qr za km - usługi transportowe - 601
561 366

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

Nurenbergia, Monachium, Jezioro
Bodeńskie i okolice – 075 75 182 55,
607 222 369
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Czesanie na komunię - od 30 zł. z
dojazdem do domu w ten wyjątkowy
dzień - loki, koki itp. im więcej chętnych
pań, tym mniej zapłacisz! Nie zwlekaj i
zadzwoń - 601 580 344
Dietetyk - Porady żywieniowe, indywidualne diety. Wizyty również w domu
klienta - na terenie JG dojazd Gratis. Nie
sprzedaję suplementów! - 696 441 067
Pielęgnacja paznokci - dojazd do
klientki. 5-letnie doświadczenie. Tipsy żel - 512 858 404
Rehabilitacja domowa - 793 443
004
Rehabilitacja u pacjenta w domu
- dojazd na terenie Jeleniej Góry gratis
- 605 558 759
Tipsy - stylizacja paznokci - gwarancja,
ul. Wolności 2 - 500 052 695
Tipsy żelowe od 35 zł. - czesanie okolicznościowe (loki, koki, itp). Dojadę do
domu i sprawie ze poczujesz się pięknie
i wyjątkowo za niska cenę! Zapraszam 601 580 344

ZA DARMO
ODDAM
Gruz, kafle i beton - brak transportu - 503
169 359
Kanapę rozkładaną - w dobrym stanie,
pojemnik na pościel. Lokalizacja Cieplice,
transport we własnym zakresie - 790
525 925

ZA DARMO
PRZYJMĘ

Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 16 maja 2010 a od 17 maja wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.

Ziemię - 510 243 111

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

Stół, krzesła do kuchni - 609 494 710

Narożnik - rozkładany do pokoju - 609
494 710

Ford Escort, 1997 rok - diesel, klimatyzacja. Do wymiany sprzęgło, cena 1500
zł - 796 160 678
Opel Tigra 1.4 16v - rok 1995, pełna
elektryka wspomaganie kierownicy elektryczny szyberdach, halogeny, alufelgi,
centralny zamek, welurowa tapicerka
- 501 402 297
Renault Megane - 2004 rok, idealny
stan zarejestrowany, opłacony, pełne
wyposażenie, kombi, srebrny metalik,
cena 19200 zł - 607 730 188
Renault Megane - 96 rok, silnik 1.4,
stan bdb., kolor biały, cena atrakcyjna
- 510 128 616
Ursus C 360 - 1987 rok, cena 10000
zł - 504 201 580
Volvo V40 - 1.8 benzyna, 97 rok, OC
i przegląd do 08.2010, ABS, wspomaganie kierownicy, 4 poduszki powietrzne,
elektryczne szyby i lusterka, alufelgi,
pół skóra, centralny zamek, nie wymaga
wkładu finansowego - 600 043 141

RÓŻNE
SPRZEDAM
Drewno kominkowe i opałowe,
suszone, pocięte, porąbane, cena 120180 zł m - 695 725 857
Antyki - komoda z lustrem obracanym, kredens z szybami kryształowymi
i inne drobne - 512 227 349
Elektryczny kocioł C.O - 18 KW 230380 V - elektrycznie sterowany - cena
220 zł. - 075 713 06 14
Lada chłodnicza, krajalnica, waga,
laptop Asus - 503 384 587
Ubranka dla dziewczynki - wzrost 110
do 40 w bardzo dobrym stanie - tanio
- 721 326 004
Kuchnia gazowa stan bdb. 50 zł lodówka Polar 150 cm 50 zł. Aparat
Zenit XP12 nową lampą - 200 zł - 607
220 746

Nowy zestaw piwny - stół i 2 ławy. Cena
200 zł - 607 587 157
Podłogi, drzwi, panele, płyty - boazerie,
PCV, kleje. Sprzedaż, montaż, transport,
doradztwo, wszystkie materiały taniej o 15
procent VAT - 667 777 958
Podbitka drewniana - świerkowa, cena
24 zł/m2 - 515 298 712
Producent drzwi przesuwnych - najnowsze wzory i kolory, super ceny - 515
298 712
Skrzypce ze smyczkiem i futerałem - w
dobrym stanie, cena do uzgodnienia - 607
587 157
Szafy w systemie Indeco - Promocja
- Jelenia Góra, ul. Wolności 29 - tanio i
solidnie. Garderoby, meble na wymiar.
Faktura VAT - 500 452 760
Tanio piękna suknie ślubna - w kolorze
szampana. Suknia posiada tren jest
pięknie zdobiona, rozmiar 38 - 40 - 519
109 691
Wózki dziecinne - tanio - 728 896 454
Ziemia ogrodowa z transportem - 501
313 877

RÓZNE
KUPIĘ
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
- 605 487 498
Chcesz się pozbyć niepotrzebnych
sprzętów AGD lub innych części metalowych. Odbiór własnym transportem,
kupię akumulatory i przewody miedziane - 605 726 890

WYDARZENIA / ROZMAITOŒCI
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Budowali przyjaźń
Uczniowie „Żeroma”
byli na wycieczce w
Strasburgu (Francja).
Niemieckie rodziny,
tak jak każdego roku,
przekazały także za
pośrednictwem polskiej
młodzieży dary rzeczowe zebrane na potrzeby
mieszkańców Schroniska Św. Brata Alberta
w Jeleniej Górze.

prezydenta Jeleniej Góry Marka
Obrębalskiego.
Atrakcją pobytu „żeromszczaków” była pouczająca wizyta w
Muzeum - Friedrich Ebert Haus.
Muzeum utworzone w budynku,
w którym w 1871r. urodził się w
pierwszy prezydent Niemiec, pokazuje drogę życiowej kariery patrona
placówki, który – choć pochodził z
ubogiej rodziny – został powołany
do pełnienia najważniejszej funkcji
w państwie.
Tam uczestnicy wymiany zostali
zaproszeni do dyskusji na temat „Historii polsko-niemieckiej w XX w.”
Po d c z a s

Fot. Organizatorzy
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Szósta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
stała się okazją do zorganizowania kolejnej, czwartej już
międzynarodowej wymiany
młodzieży między licealistami
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego i uczniami St. Raphael
Gymnasium w Heidelbergu.
Młodzież, której zakwaterowanie zapewniły niemieckie
rodziny, poznała lok alne
atrakc je. Goście z Polski
odwiedzili też miejscowy
uniwersytet, z którego słynie Heidelberg. Gr upa z
Jeleniej Góry przekazała też
tamtejszym radnym list od
E

K

(RED)

swoistego forum polityczno-historycznego poprowadzonego przez
pochodzącego z Polski studenta
nauk politycznych, młodzież poruszyła nurtujące ją tematy dotyczące
współczesnego wizerunku Polski i
Niemiec w odniesieniu do najistotniejszych wspólnych wydarzeń
historycznych.
L

A

M

A
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Fot. Konrad Przezdzięk

Cztery pory roku w Staniszowie

Barokowy Hotel Pałac Staniszów z roku na rok odzyskuje dawny blask pięknej
rezydencji. Ostatnio wyremontowano kolejne pokoje
nadając im niepowtarzalnego uroku.

REKLAMA

Odnowionym pomieszczeniom
nadano nazwy od poszczególnych
miesięcy w roku. Każdy pokój jest
utrzymany w tonacji właściwej dla
barw natury o danej porze. Tak
oto kwiecień tonie w przepięknej
zieleni, a styczeń zwraca uwagę
rozmaitymi odcieniami niebieskości. W pałacu powstał także
apartament z zachowanymi barokowymi polichromiami na obelkowaniu sufitu. Salonik z sypialnią i
łazienką nosi nazwę „Cztery pory

roku”. Wiosennego czaru nabierają też przypałacowe ogrody. To
właśnie w maju i czerwcu można
podziwiać kwitnące rośliny, które
w tym czasie najpełniej prezentują

swoje piękno. To idealne miejsce
na weekendowy spacer połączony
z wieloma doznaniami kulinarnoestetycznymi.

(tejo)
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