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+ Finałowy koncert VII Festiwalu Piosenki Międzynarodowej odbędzie się o 9.00 w Sali Miejskiego Domu
Kultury „Muflon” w Sobieszowie, przy ulicy Cieplickiej
172.
+ „Muzyczna wizytówka”, czyli koncert uczestników
pracowni muzycznej MDK „Muflon” o 18.00 w Sali
Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie.
+ „Koncert dla Matki” odbędzie się o godzinie 19.00
przy ulicy 1 maja 77. Anna Patrys – sopran i Róża
Wysocka grajaca na fortepianie zaprezentują utwory
takich znanych kompozytorów jak: Webber, Mozart,
czy też Rossini.
+ O 12.00 w Domu Gerharta Hauptmana odbędzie się
otwarcie wystawy malarstwa Juliane Sobing z Radebeul
oraz spotkanie literackie podsumowujące projekt stypendialny „Na wyjeździe”. Wstęp Wolny.
+ O 17.00 w Kawiarni „Muza” Osiedlowego Domu
Kultury odbędzie się spotkanie z cyklu „ars poetica”,
tym razem Andrzej Żurek przedstawi swoją poezję z
tomiku „Przekorki”.
+ O 17.00 w Jeleniogórskim Centrum Kultury w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Awangardowych „Pestka” rozpocznie się spektakl „Last
Minute” w wykonaniu Teatru Konieczna Kochanowski
z Wrocławia.
+ Prelekcja ilustrowana przeźroczami „Poznajemy
przyrodę świata – W 39 dni dookoła świata” Krzysztofa
Lisowskiego w Muzeum Przyrodniczym przy ulicy
Wolności268. Wstęp wolny.
+ O 19.00 w JCK rozpocznie się spektakl „Fumum
Vendere” Nieformalnej Grupy Avis z Białegostoku i
Szczecina.
+ O 21.00 w JCK Teatr Macht Ohne Buchne Berlin
przedstawi spektakl „Emigranci” wd. Sławomira
Mrożka.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Staranował barierkę i spadł
W miniony poniedziałek rano na
drodze Jelenia Góra – Karpacz w
pobliżu Mysłakowic około 50-letni
kierujący pojazdem marki Skoda stracił panowanie nad autem,
przejechał przez barierkę mostu
i – koziołkując – spadł na brzeg rzeki
doszczętnie rozbijając samochód.
Mężczyzna wyszedł z pojazdu o
własnych siłach, choć był poważnie
ranny: doznał obrażeń twarzoczasz-

ki. W stanie
p o wa ż n y m
trafił do szpitala. Przyczyny i okoliczności zdarzenia
wyjaśnia policja.
Najprawdopodobniej
kierowca jechał za szybko.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Rowerowa Parada Retro już w niedzielę!

Święto Matki na finał Wiosny Cieplickiej
W sobotę i w niedzielę w Cieplicach odbędą się tradycyjne imprezy związane z Dniem Matki, które – corocznie – organizuje Parafia Matki Bożej Miłosierdzia
przy ulicy PCK.

W sobotę w kościele
MBM przy ulicy PCK w
godz. 10 – 14 trwać będzie
Festiwal Życia dla Młodzieży. Z
kolei w niedzielę uroczystą Mszą Świętą
o godzinie 12 zostanie zainaugurowany
Festyn Rodzinny, którego areną będzie
sąsiedztwo kościoła. W programie – gry i

zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół
Czerwony Tulipan, wystąpi także Kapela
Góralska z Łęcka. Podczas tradycyjnej majówki dedykowanej wszystkim Mamom nie
zabraknie wykładu prof. Alicji Chybickiej.
(RED)
FOT. RED

Już w najbliższą niedzielę na placu Ratuszowym zbiorą się
uczestnicy Parady Retro i Osobistości. Ulicą Wolności przejadą do Cieplic, gdzie przy Hotelu Caspar przygotowana będzie
impreza wraz z losowaniem głównej nagrody pieniężnej.
Impreza odbędzie się już po raz
trzeci. W tym roku do grona uczestników dołączą goście z zaprzyjaźnionych miast z Czech. Spotkanie na
placu Ratuszowym planowane jest na
godz. 11.00, a wyjazd o 11.30. Stąd
uczestnicy poprzebierani w stroje i na
rowerach retro przejadą ul. Wolności
do Cieplic na plac Piastowski, gdzie
przy hotelu Caspar odbędzie się zabawa. Wybrany zostanie najlepszy strój
retro i wylosowana zostanie główna
nagroda pieniężna.
(RED)
FOT. LECH JEWTUSZKO

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
27.05.2011r. PIĄTEK

+ Koncert w Filharmonii
Dolnośląskiej pod dyrekcją
Michaela Maciaszczyka z muzykami Filharmonii Dolnośląskiej wykonają utwory m.in.
Webera, Bacha, Vivaldiego,
Beethovena. Bilety w cenie 30
zł i 20 zł.
+ W każdy piątek w Pubie
Play-ta o 20.00 zaczyna się impreza w halsowych klimatach.
Grają m.in. Tribe, Hexy, Dirt.
+W Pensjonacie Karkonoskim w Karpaczu o godzinie
18:00 odbędzie się spotkanie
w ramach podróżniczych wieczorów „Pod Parasolem Ducha
Gór”.
+ Od piątku do niedzieli będzie trwał plener artystyczny
w Schronisku Samotnia
organizowany w ramach
projektu „VIA SACRA – dwa
miasta jedna droga”
+ O 15.00 w ramach festiwalu teatralnego „Pestka” w
Klubie „Kwadrat” przy ulicy
Bankowej rozpocznie się spotkanie z Jackiem Poniedziałkiem, aktorem współpracującym z warszawskimi Teatrem
Rozmaitości i Teatrem Nowym
oraz z Krzysztofem Mieszkowskim, dziennikarzem i krytykiem teatralnym, a obecnie
także dyrektorem naczelnym i
artystycznym Teatru Polskiego
we Wrocławiu.
+ O 18.00 w JCK rozpocznie
się spektakl w ramach festiwalu „Pestka” pod t ytułem
„Indukcje” w wykonaniu Teatru Maat Projekt z Lublina i
Warszawy.
+ O 20.00 w JCK rozpocznie
się przedstawienie „Muertovivos” Bancarota Teatro w
ramach festiwalu „Pestka”.
+ Spektakl „Mijanie – Ego Vu
Teatru Tańca Współczesnego
rozpocznie się o 21.00 w Sali
widowiskowej JCK przy ulicy
Bankowej 28/30, w ramach
festiwalu „Pestka”.
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Corte Nero: Udane przyjęcie weselne
Ślub i uroczystość weselna to jeden z najważniejszych dni w życiu.
Aby ten dzień pozostał w pamięci
nowożeńców oraz weselników, warto
odpowiednio wcześniej zaplanować
całą uroczystość.
Jednym z najważniejszych elementów jest wybór sali weselnej. Warto
poszukać lokalu z niepowtarzalnym
klimatem, który już od pierwszej
chwili zachwyci młodą parę i gości
weselnych.
W naszej okolicy jest wiele zamków, pałaców, dworów. Organizacja
imprezy w takim obiekcie na pewno
pomoże w podniesieniu jej rangi, jak i
stworzeniu wyjątkowej atmosfery.

Kolejnym ważnym elementem jest opracowanie
menu. Żelazną zasadą
jest nie ilość, lecz jakość!
Smaczne potrawy, wykwintnie podane zagwarantują wypowiadanie
licznych pochwał dla młodej pary. Dlatego też warto
wcześniej sprawdzić kuchnię Domu
Weselnego.
Niebagatelne znaczenie ma również wybór oprawy muzycznej. I tu
pojawia się dylemat: orkiestra, czy DJ?
Wybór pozostawiamy indywidualnym
preferencjom Młodej Pary. Zarówno
profesjonalny zespół muzyczny ,
jak i DJ potrafią poprowadzić imprezę weselną
uatrakcyjniając ją różnego rodzaju konkursami
weselnymi. Weryfikacji
umiejętności muzyków
możemy dokonać poprzez
zapoznanie się z komentarzami (w Internecie, od
innych klientów, którzy
korzystali z usług).
Jak wiadomo wspo-

mnienia są ulotne. Tak ważną uroczystość warto zatem udokumentować.
Koniecznym będzie skorzystanie z
usług firmy zajmującej się wideofilmowaniem i fotografią.
Dodatkową atrakcją może być przejazd z kościoła do Domu Weselnego
oryginalnym środkiem transportu.
Wiele jest firm oferujących przejażdżkę ekskluzywnymi limuzynami,
stylowymi starymi autami, a nawet
karetami.
Podsumowując: przy wyborze
lokalu na Dom Weselny kierujmy się
oryginalnością i niepowtarzalnym
klimatem miejsca oraz dobrą kuchnią.
Być może w okolicy została otwarta
niedawno nowa restauracja, w której
są jeszcze wolne terminy (również w
nadchodzących miesiącach, w nazwie
których występuje litera „r”…), jeśli
chodzi o muzykę, fotografa - postawmy na profesjonalistów.
Impreza weselna będzie na pewno
udana!

Corte Nero” - Nowo otwarta restauracja
w Dworze Czarne, ul. Strumykowa 2,
58-500 Jelenia Góra
www.cortenero.pl
Zajmujemy się organizacją imprez weselnych, doradzamy w wyborze firm obsługujących imprezy okolicznościowe
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Czym się kierować przy wyborze zespołu
weselnego - radzi Zespół Muzyczny Prestiż
W obecnych czasach,
kiedy zespołów jest coraz więcej – wybór jest
bardzo trudny. Najczęściej przyszła Para Młoda
kieruje się opinią innych.
Jest to tzw. polecenie
danego zespołu. Ktoś z
rodziny był kiedyś na
weselu i mu się spodobało, ale to też nie jest tak
do końca miarodajne, bo
przecież każdy ma inny
gust, inne upodobania
muzyczne. To, co podoba się Cioci w pewnym
wieku, nie spodoba się
„ Młodym”.
Ogromną rolę odgrywa w dzisiejszych czasach Internet.
Większość zespołów ma swoją stronę , dzięki
której możemy
łatwo ich znaleźć, posłuchać
tzw. Demówek,
obejrzeć galerię,
zapoznać się z
ofertą .Warto tez przejrzeć repertuar
i zwrócić uwagę, żeby oprócz przebojów muzyki biesiadnej, były też
aktualne hity, które lubi młodzież.
Ale Internet też czasami jest wykorzystywany przez konkurencyjne
zespoły, zwłaszcza na forach, do
pisania różnych nieprawdziwych
opinii.
Pamiętać należy, że na weselu w
zasadzie najważniejszy jest zespół,
bo to od niego zależy czy ten najważniejszy dzień w życiu będzie

wspominany mile , i
na długo.
Zanim podpiszemy
umowę z zespołem
konieczny jest zatem
osobisty kontakt i
rozmowa. Dobrze
jest też sprawdzić czy zespół pije
alkohol na weselu, a podawanie
go zespołowi w czasie wesela jest
niewskazane.
Większość zespołów ma w domowych archiwach płyty ze swojego
wesela, możemy poprosić o pokazanie- wtedy zobaczymy jak prowadzą
wesele, jaki mają kontakt z gośćmi,
jaki mają repertuar / czasami dobrany pod gusta klienta/.
Ważny jest też sprzęt, który używa
zespół, nie tylko nagłośnieniowy,

ale również oświetleniowy. Możemy
umówić się z zespołem i posłuchać
ich na żywo – ocenimy wtedy ich
brzmienie i jaki robią „Lightshow ‘.
Zespół, który posiada instrument klawiszowy, 2 kolumny i jedną świetlną
kulę, zatrzymał się w czasie ,więc
możemy spokojnie szukać innego.
Należy tez wiedzieć, że rezerwację
dobrego zespołu trzeba dokonać co
najmniej na rok przed planowanym
weselem.
Cena za usługę zależy od ilości
osób w zespole. Oczywiste jest, że
czym więcej osób
w zespole, tym cena wyższa.
Wybór zespołu powinien być
przemyślany, a sprawdzony i renomowany zespół jest gwarancją
udanego WESELA.

Profesjonalna organizacja wesela
Każdemu zależy na tym,
żeby jego ślub oraz wesele
przebiegało w sposób zorganizowany, a ten dzień był
wyjątkowy i niepowtarzalny.
Zdobyte doświadczenie firmy
W&E jest gwarancją nie tylko
oryginalnego wystroju, ale
również profesjonalnej organizacji uroczystości zawarcia
związku małżeńskiego i wesela. Wydarzenie, które dla większości osób może się kojarzyć
z mnogością spraw, których
trzeba dopilnować, może płynąć zgodnie z wcześniej zaplanowanym rytmem bez niepotrzebnych sytuacji stresujących,
a główni aktorzy tego wyjątkowego dnia mogą cieszyć się
obecnością ukochanej osoby
oraz wszystkich bliskich,
z którymi chcą dzielić swoją
radość. Nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim
nabyte w praktyce umiejętności pozwalają firmie W&E
przedstawiać przyszłym małżonkom swoją ofertę na:
- organizację całego ślubu
i wesela, wraz z koordynacją
w jego dniu, niezależnie od
tego czy uroczystości zaplanowane są w plenerze czy też
innym wybranym przez nowożeńców miejscu,

- stylizację ślubu
i wesela zgodnie z marzeniami Państwa Młodych,
- pomoc w doborze podwykonawcy,
- pomoc w wyborze miejsca
na przyjęcie weselne,
- przygotowanie dekoracji
ślubnych, podczas wykonania
których może być wykorzystane wiele różnych rodzajów
szkieł, materiałów czy kwiatów. Firma W&E posiada
w swojej ofercie również nadające ekskluzywnego smaku,
eleganckie pokrowce na krzesła.

- opiekę nad dziećmi z licznymi atrakcjami i animacjami
(gry, tańce, zabawy, malowanie buziek, zajęcia plastyczne
itp.). Ponadto, w przypadku
imprez odbywających się
w lokalach, które zapewniają
swoim klientom noclegi, istnieje możliwość zapewnienia
opieki nad dziećmi podczas ich
snu.

Firma W&E
zajmuje się
również kompleksową
i profesjonalną
organizacją
imprez rodzinnych, okolicznościowych,
czy wydarzeń
firmowych, wśród których
można znaleźć m.in.:
- śluby i wesela
- imprezy dla dzieci (urodziny,
kinderbale, organizację atrakcji
podczas uroczystości rodzinnych czy też firmowych, przygotowanie imprez
okazjonalnych, np. bali
karnawałowych, wizyt
Św. Mikołaja, dyskotek),
- konferencje, bankiety,
szkolenia,
- imprezy masowe
(pikniki, festyny itp.),
- eventy.
Zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami oferty firmy
„W&E Dekoracje i organizacja
imprez” na stronie
www.wande.net.pl,
a także bezpośrednio pod numerem telefonu: 535 036 509.
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Migawką w miłość

RÓŻNE OBLICZA FOTOGRAFII ŚLUBNEJ

Fotografia cyfrowa stała się
ogólnie dostępna. Aparat
mamy już prawie w każdym
urządzeniu multimedialnym, sami też jesteśmy bardziej śmiali: do pozowania,
umieszczania swojego wizerunku i prac fotograficznych
na wielu portalach społecznościowych. Przekłada się to
także na fotografię ślubną,
która dawno temu już „wyszła” ze studia, choć i tradycyjne ujęcia mają swoich
wiernych zwolenników.

osprzętem oraz ceną znalazła się w liczy się kreatywność, dlatego pary
dużo większym okręgu konsumen- ślubne rzadko już zamawiają fotogratów niż kilka lat temu, co przekłada fa z przypadku. Zanim jednak podpiszą umowę na wykonaniu
się na modę utrwalania obrazu
usługi w
cyfrowego. Fora fotograficzne
dostępność do poradników
i programów obróbki zdjęć
pomagają nam w stylizowaniu ich na różne sposoby, tak
więc fotografia stała się sposobem na życie i jednocześnie zastrzykiem finansowym w życiu codziennym.
Tego zajęcia chwyta się
coraz liczniejsza rzesza
ludzi. Ale tylko nieliczni
odnoszą sukces.
W branży fotograficzObsługa aparatów fotograficznych
średnio zaawansowanych wraz z nej jak i w wielu dziedzinach sztuki
ich najważniejszym dniu muszę przebrnąć przez tysiące banerów reklamowych, stron
internetowych i pakietów

Dokumenty
niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego

ślubnych w coraz to większej ilości oraz formule.
Sprawdza się też dalej oczywiście
najtańsza reklama w praktyce:
zadowolony klient który „pocztą pantoflową” pochwali się swoim albumem ślubnym wśród znajomych. A

Rocznice ślubne
Po zawarciu związku małżeńskiego wyróżnia się 25 rocznic o
wyjątkowych nazwach. Pierwsze
15 lat wspólnego życia małżonkowie
świętują co roku. Dziesięć kolejnych
obchodzonych jest co 5 lat.
Pierwsza - Papierowa
Druga - Bawełniana
Trzecia - Skórzana
Czwarta - Jedwabna
Piąta - Drewniana
Szósta - Żelazna
Siódma - Miedziana
Ósma - Brązowa
Dziewiąta - Fajansowa
Dziesiąta - Cynowa
Jedenasta - Stalowa
Dwunasta - Lniana
Trzynasta -Koronkowa
Czternasta - Kości
Słoniowej
Piętnasta - Kryształowa
Dwudziesta - Porcelanowa
Dwudziesta Piąta - Srebrna
Trzydziesta - Perłowa
Trzydziesta Piąta - Koralowa
Czterdziesta - Rubinowa
Czterdziesta Piąta - Szafirowa
Pięćdziesiąta - Złota
Pięćdziesiąta Piąta - Szmaragdowa
Sześćdziesiąta - Diamentowa
Siedemdziesiąta Piąta - Brylantowa

Przygotowania do ślubu

Kiedy podejmujemy decyzję
o zawarciu związku małżeńskiego warto wiedzieć jakich
formalności należy dopełnić
i na ile wcześniej rozpocząć
przygotowania, aby na finiszu
oszczędzić sobie i najbliższym
niepotrzebnego stresu.

Na około 12 m-cy przed
wstępnie planowanym ślubem,
przyszli małżonkowie powinni:
podjąć decyzję jaki rodzaj
ślubu wybierają:
- cywilny,
- cywilny i kościelny, czy
- konkordatowy
wybrać miejsce ślubu:
- przy ślubie cywilnym tradycyjnie uroczystość odbywa się
w Urzędzie Stanu Cywilnego,
modnymi stały się jednak ostatnio śluby plenerowe, jednak nie
każdy Urząd się na nie godzi.
Należy pamiętać, że wybrane
miejsce nie może uwłaczać
instytucji małżeństwa.
- ślub kościelny zazwyczaj
zawierany jest w parafii panny

młodej, ewentualnie pana młodego. Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego w
innej parafii, związane jest to
jednak z dodatkowymi formalnościami,
określić planowaną datę
ślubu z uwzględnieniem
terminów podróży poślubnej,
związanego z nią urlopu w
miejscu zatrudnienia, czy też
w przypadku ślubu kościelnego lub konkordatowego –
nauk przedmałżeńskich,
rozpocząć tworzenie wstępnej listy gości oraz zaplanować, czy ślub zakończy się
przyjęciem dla najbliższej
rodziny, czy też hucznym
weselem. Jeśli liczba zaproszonych gości będzie powyżej 50 osób warto już zacząć
poszukiwania domu weselnego, który pomieści taką
ilość gości
Pół roku przed wcześniej
przyjętą datą ślubu należy:

chwalić się jest czym, bo do realizacji
sesji ślubnej odnośnie miejsca jedyną
przeszkodą staje się wyobraźnia
fotografa i zaangażowanie finansowe
oraz odwaga młodej pary, która – aby
wyjść poza szablonowe ujęcie „w
starym stylu” – coraz częściej pozuje
w sytuacjach na pozór zupełnie do
ślubnej fotografii nietypowej. Mam
tu na myśli sporty ekstremalne,
które obecnie są w modzie ślubnej.
Po takiej dawce wspólnej adrenaliny możemy mieć tylko nadzieję na
większe z cementowanie pożycia
małżeńskiego, czego serdecznie
Państwu życzę wraz z Jelonką.
Robert Ignaciak
FOT. ROBERT IGNACIAK

podjąć ostateczną decyzję co
do rodzaju, terminu oraz
miejsca ślubu,
jeśli w planach miałby być
wieczór panieński lub kawalerski, warto pomyśleć
o tym właśnie na 6 m-cy
przed ślubem. Gdyby organizacją przyjęcia mieli się zająć
Świadkowie należy zaproponować im taką funkcję.
Tradycja mówi, iż powinny
to być osoby stanu wolnego,
uzgodnić szczegóły przyjęcia
weselnego w wybranym
lokalu,
wybrać : zespół muzyczny,
menu, wystrój , fotografa lub
kamerzystę.
5-4 miesiące przed ślubem
warto:
zamknąć listę gości i wybrać
zaproszenia,
zacząć poważnie się zastanawiać nad wyborem strojów
ślubnych,
panna młoda powinna zacząć
myśleć na sprawdzonym
salonem kosmetycznym

Zawarcie związku małżeńskiego
wiąże się z dopełnieniem pewnych
formalności, związanych między
innymi z dostarczeniem konkretnych dokumentów. Uzależnione
są one od tego jaki rodzaj ślubu
wybrali przyszli małżonkowie.
Aby zawrzeć związek małżeński
w Urzędzie Stanu Cywilnego
należy przedłożyć:
dowody osobiste przyszłych
małżonków
odpisy skrócone aktów urodzenia
oświadczenie w formie pisemnej o braku przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego
osoby rozwiedzione - odpis o
rozwodzie w postaci adnotacji
osoby owdowiałe - odpis aktu
zgonu współmałżonka
osoby niepełnoletnie - postanowienie Sądu Rodzinnego

i fryzjerskim,
zająć się formalnościami
związanymi z podrożą poślubną, a co za tym idzie
domknąć temat urlopu,
zacząć kompletować dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego –
w tym punkcie powraca
temat nauk przedmałżeńskich.
Na 3-2 miesiące trzeba:
rozesłać lub rozwieść zaproszenia, do których warto
dołączyć bilecik z prośbą
o potwierdzenie przybycia,
pomyśleć o transporcie dla
pary młodej i gości,
zorganizować noclegi dla
gości, którzy przyjeżdżają
z dalszych odległości,
wybrać i zakupić obrączki,
potwierdzić terminy z zespołem muzycznym (dj), fotografem, kamerzystą,
ustalić przebieg uroczystości,
niezależnie od tego, czy będzie ona się odbywała

zezwalające na zawarcie małżeństwa
Obcokrajowiec:
- tłumaczenie aktu urodzenia
- zaświadczenie o zdolności do
czynności prawnych wydanych
przez właściwy organ w jego
kraju
Przy ślubie kościelnym wymagane są:
świadectwo chrztu
świadectwo bierzmowania
zaświadczenie o ukończeniu
kursu przedmałżeńskiego
powyższe dokumenty należy
przedstawić do kościoła w
terminie 3 miesiące przed datą
ślubu.
Chcąc zawrzeć ślub konkordatowy należy przedstawić oba
komplety wyżej wymienionych dokumentów.

w Kościele (spisać protokół
przedślubny), czy Urzędzie
Stanu Cywilnego,
pierwsza spowiedź przed
ślubna dla narzeczonych
planujących ślub kościelny
bądź konkordatowy.
1 miesiąc przed ślubem konieczne jest:
zamówienie tortu weselnego
oraz ciast, najlepiej w sprawdzonej cukierni ,
umówienie się przez pannę
młodą na próbny makijaż i
czesanie,
wybranie bukietu ślubnego,
butonierki, stroików oraz
zaplanowanych dekoracji.
2-1 tydzień do ślubu to czas
potwierdzania wcześniejszych
ustaleń, ostatnich przymiarek i
dogrania wszystkich szczegółów.
1 dzień przed ślubem – przyszli małżonkowie biorący ślub
kościelny mają drugą spowiedź
przedślubną.
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Rodzinny dom?
Zrealizujemy Wasze marzenia!

Rozmowa z Alicją Grzywińską
właścicielem Biura Nieruchomości Grzywińscy, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z prawie 15-letnim doświadczeniem.
- Jakie znaczenie dla małżonków
ma obecność na rynku biur nieruchomości?
- Pozornie bardzo duże. Osoby
zakładające rodzinę marzą
o wspólnym życiu we własnych
czterech kątach. Nie myślą,
że latami będą mieszkać „kątem”
u rodziców lub coś wynajmować,
ale wyobrażają sobie własny dom,
przystań do której się wraca. Wykwalifikowane biuro nieruchomości może być przepustką do spełnienia takich marzeń.
- Przyznam, że nie rozumiem
w jaki sposób możecie Państwo
faktycznie spełniać te marzenia.
- Oczywiście, że można samodzielnie szukać wymarzonego
lokum i przedzierać się przez
wszystkie formalności. Warto
jednak byłoby się zastanowić nad
wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Jeśli przyjmiemy,
że przeciętna rodzina dokonuje
jednej, góra dwóch transakcji
związanych z zakupem nieruchomości, a biuro dokonuje ich kilka
w ciągu miesiąca – pierwsze

wnioski nasuwają się same.
Z pewnością słyszała Pani o nieuczciwych transakcjach, sprzedaży
zadłużonych nieruchomości, podszywaniu się pod właścicieli, a to
tylko niektóre przykłady niebezpieczeństw.
- Faktycznie, było głośno o takich
sprawach, kupujący tracili
oszczędności życia lub zostawali z
kredytami, ale bez nieruchomości.
- Zlecenie doświadczonemu pośrednikowi tak ważnej decyzji jest
czymś naturalnym. Jeśli psuje się
auto idziemy do mechanika, pojawiają się kłopoty ze zdrowiem –
do lekarza, chcemy sprzedać lub
kupić nieruchomość – również
powinniśmy zaufać specjalistom
w tej dziedzinie. Biuro Nieruchomości Grzywińscy daje swoim
Klientom gwarancję bezpieczeństwa. Szanując czas, pieniądze
i marzenia Klientów dążymy do
spełnienia ich oczekiwań.
- Jak w takim razie wyglądałaby
nasza współpraca, gdybym zleciła
Pani znalezienia domu dla mojej
rodziny?
- Dążymy do tego, żeby ograniczyć (oczywiście o ile to możliwe)
wizyty w biurze do 3 spotkań.
Podczas pierwszego zapoznajemy
się z oczekiwaniami, zadając
pytania i pokazując pierwsze oferty. Znając rynek oraz mając dostęp
do większości ofert
i w szybki sposób jesteśmy
w stanie znaleźć nieruchomość,
do której Klient mógłby nawet
nie dotrzeć. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu mamy

również świadomość faktycznej
wartości nieruchomości, dzięki
czemu wielokrotnie udaje nam się
renegocjować pierwotną cenę
z korzyścią dla naszego Klienta.
Gdyby potrzebne było współfinansowanie zakupu kredytem do
dyspozycji naszych Klientów
oddajemy przedstawiciela biura
doradztwa finansowego lub banku, a współpracujemy z większością. Nasz Klient nie musi biegać
od banku do banku, gdyż we
współpracy z bankiem śledzimy
procedurę kredytową, a po jej
zakończeniu zapraszamy do notariusza na podpisanie aktu potwierdzającego zakup nieruchomości.
A naszym Klientom oferujemy
o wiele więcej. Jeśli zakupili starszą nieruchomość i chcieliby ją
wyremontować – oddajemy do
dyspozycji sprawdzone i polecane
przez nas firmy remontowe, potrzebna jest organizacja przeprowadzki – współpracujemy również z takimi firmami.
Wszystkich Państwa, dla których
ważny jest ich czas, pieniądze
i bezpieczna transakcja zakupu lub
sprzedaży nieruchomości zapraszam do naszego biura.
Kontakt wraz z adresem i mapą
dojazdu znajdą Państwo na stronie
www.grzywinscy.pl
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Mistrzowie turystyki i krajoznawstwa wyłonieni!
W Przesiece pod koniec drugiego tygodnia maja przez
trzy dni swoje umiejętności i
wiedzę z zakresu turystyki i
krajoznawstwa sprawdzały
22 drużyny ze szkół z całego
województwa. W kategorii
szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 19 z Legnicy, z gimnazjum niepokonani okazali
się uczestnicy z Bogatyni, a ze
szkół ponadgimnazjalnych
zwyciężył jeleniogórski ZSO
nr 1.
Eliminacje wojewódzkie odbyły się w
Ośrodku wypoczynkowym „ Kaliniec”
w Przesiece przy ul. Droga Liczyrzepy
1. Nie było łatwo. Zadania wymagały

od uczestników zarówno umiejętności
praktycznych, jak i teoretycznych. Na
pierwszy dzień imprezy zaplanowano
Turystyczne ABC czyli praktyczny
sprawdzian umiejętności przydatnych
turyście, takich jak rozstawianie namiotu, rzut do celu, rozpoznawanie
roślin oraz zwierząt chronionych w
Polsce, tor przeszkód i konkurencja
niespodzianka. Drugą część stanowiły
testy: krajoznawczy, wiedzy turystycznej
i topograficznej, z przepisów ruchu drogowego czy z zakresu bezpieczeństwa,
higieny wycieczkowania i ogólnych
zasad udzielania. Całość zakończono
ogniskiem.
W drugim dniu zawodnicy wyszli z
przewodnikiem na wycieczkę w Karkonosze i wzięli udział w konkurencjach
sprawnościowych m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Do pokonania

mieli też kolarski tor przeszkód i turystyczny marsz na orientację
polegający na zespołowym
przejściu wyznaczonej trasy,
odnalezieniu w wyznaczonej
kolejności punktów kontrolnych i przybyciu na metę w
określonym czasie. W niedzielę
zwycięzcy odebrali wywalczone
trofea, po czym wszyscy pożegnali się i rozjechali do swoich
miejscowości.
Z Jeleniej Góry do XXXIX wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego
zakwalifikowały się trzy jeleniogórskie
szkoły. Poza zwycięskim Zespołem Szkół
Ogólnokształcącym nr 1 w Jeleniej Górze,
który w tym roku przełamał złą passę i
pokonał wieloletniego rywala, ZSO i Z z

Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Jacek Włodyga – Starosta Jeleniogórski oraz Anna Lato – Wójt Gminy Podgórzyn. Współorganizatorami imprezy byli
Oddział PTSM „Ziemi Jeleniogórskiej” w
Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w
Lwówku Śląskim, Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze oraz Urząd Gminy
Podgórzyn.

Miłkowic. Zacięta walka
była wśród szkół ponadgimnazjalnych, gdzie
w tym roku wieloletni
mistrzowie z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
z Lwówka Śląskiego, musieli oddać
zwycięstwo jeleniogórskiemu „Żeromowi” i zadowolić
się drugim miejscem. Trzecią
lokatę wywa l c z y ł a
natomiast
drużyna z
MKKT Bogatynia.
Organizatorem
wojewódzkiego eta-

Lwówka Śląskiego, do niełatwej walki stanęła
jeleniogórska Szkoła
Podstawowa nr 6 oraz
Gimnazjum nr 1. Im
jednak nie udało się
zdobyć czołowych
miejsc.
Drugie miejsce w kategorii
szkół podstawowych wywalczyła SP nr 2 z Lwówka Śląskiego,
a tuż za nią uplasowali się
uczniowie z Jedliny Zdroju.
Dwie ostatnie drużyny o
ostateczne miejsca walczyły
„głowa w głowę” do ostatniej
konkurencji.
Wśród gimnazjalistów drugie
miejsce zdobyli uczniowie z Lwówka pu już po raz
Śląskiego, którzy pokonali uczniów z czwarty z rzędu był Oddział PTTK

„Ziemi Lwóweckiej” we Lwówku Śląskim. Nad bezpieczeństwem i całością
czuwało kilkanaście osób na czele z
Wojciechem Królem, Sławomirem
Sobieskim i Pawłem Idzikiem.
- Z roku na rok poziom przygotowania uczestników do poszczególnych
konkurencji jest coraz wyższy. Jest to
dla wszystkich naprawdę wspaniała
zabawa i możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności. My jako organizatorzy robimy to z pasji, a nie z
przymusu, stąd taka atmosfera i charakter imprezy. W tym
roku dopisała nam również
pogoda. Już otrzymaliśmy propozycję organizacji przyszłorocznego etapu wojewódzkiego.
Będziemy też organizatorami
etapu krajowego turnieju. Wymaga to od nas ogromnej pracy,
ale mamy z tego też nie mała
satysfakcję – mówi Paweł Idzik z
PTTK Lwówek Śląski.
(Angela)
FOT. ANGELA
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ZŁOTE GODY AŻ DZIESIĘCIU JELENIOGÓRSKICH PAR
warto zawiązywać związki
małżeńskie, bo jakoś im
do tego nie jest spieszno.
Powiedzcie im, że warto jest mieć męża czy
żonę, przyjaciela,
osobę, która nas
wspiera – mówił
Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.
Państwo Janina SkotnickaDyl i Marceli Dyl
przeżyli ze
sobą 55
lat.

brze jest nam razem–
mówią.
51 lat wspólnego życia
minęło Państwu
Zofii i Zenonowi
Ziejom. Pan Zenon przyznaje,

Jak się im to udało? - Człowiek wychodzi za mąż z
Najpierw były odznaczenia i miłości, a jeśli jest miłość to
Dziesięć jeleniogórskich par
ze stażem co najmniej 50 kwiaty, a następnie lampka sym- wszystko można przetrwać.
bolicznego szampana na szczęście. Były zakręty, wiraże. Małlat wspólnego

że w ich małżeństwie to żona musiała częściej ustępować, jednak pani
Zofia nie miała mężowi tego za złe.
- Niczego nie żałuję. To wspaniały,
cudowny człowiek. Nigdy nie był
pamiętliwy – mówi pani Zofia. Nie
mogłem być, bo jak się kogoś kocha,
to nie można się na niego gniewać.
Ja przynajmniej nie wytrzymywałem
gniewania się na siebie – przyznaje
pan Zenon.
Stanisława i Jerzy Gołaczyńscy
przez życie szli wspólnymi siłami
przez 50 lat. Zgodnie mówią, że
w związku musi być szacunek,
akceptacja i uznanie dwóch stron.
- Bez zrozumienia i szacunku oraz
wspólnego zaufania, nie ma małżeństwa. Nie wolno też dopuścić
do tego, by z małych nieporozumień wyrósł duży problem. To jest
największe źródło nieporozumień,
które mogą wszystko zepsuć. Życie
nie jest kolorowe, stwarza różne
sytuacje, ale przy wspólnym zrozumieniu i szacunku można dożyć
tych 50 lat. Młodzi ludzie kilka razy
zmieniają partnerów, rozstają się,
szukają czegoś nowego. My wiemy
jednak, że warto być razem. Efektem tego są nasze dzieci i wnuki,
wykształcone i dobrze sobie radzące
– mówią Państwo Gołaczyńscy.
Angela
FOT. ANGELA

Małżeństwa
na medal

pożycia małżeńskiego w
Urzędzie Stanu Cywilnego
odebrało w
miniony wtorek odznaczenia Prezydenta RP. Ze słowami uznania
i gratulacji
wręczył je
Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry.
Jubilaci zapytani o przepis
na trwanie w
małżeństwie
odpowiadali: zaufanie, cierżeństwo to przede
pliwość, szacunek i kom- Parom złożono też gratulacje, które wszystkim praca i
wygłosili:
Marcin
Zawiła,
prezydent
promis.
wzajemne dbanie
Medale za „długoletnie pożycie
małżeńskie” przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odebrali:
Małgorzata i Józef Chełchowscy,
Janina Skotnicka-Dyl i Marceli Dyl,
Stanisława i Jerzy Gołaczyńscy,
Wanda i Jerzy Gryning, Zofia i Ryszard Molas, Zofia i Zbigniew Popek,
Irena i Kazimierz Skrzek, Balbina i
Franciszek Skoczeń,
Irena i Bonifacy Studniarek oraz
Zofia i Zenon Zieja.

Jeleniej Góry oraz Janusz Milewski,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Jeleniej Górze.
- To czego Państwo jednak dokonaliście, jest o wiele bardziej ważniejsze.
Sztuką jest bycie razem, wspieranie
się w małżeństwach, które mają swoje lepsze i gorsze chwile. Biorąc pod
uwagę swój staż małżeński, o wiele
mniejszy, bo w tym roku przypada mi
i mojej żonie 30 rocznica, dziękuję i
gratuluję Państwu. Mam do Państwa
jednak wielką prośbę - rozmawiajcie
z „młodymi” i przekonujcie ich, że

Jadą 1,5 tys. km po to by się razem
spotkać – mówi pani Janina.
Państwo Zofia i Ryszard Molas
przeżyli ze sobą 50 lat. Pan Ryszard
przyznaje, że to on częściej ustępował. Pani Zofia natomiast twierdzi,

o siebie. Najpierw
są dzieci, chwile
radości z pierwszego uśmiechu,
ze studiów, z ich
sukcesów. Później
są wnuki. A dziadkowie całą rodzinę cementują. My
mamy największe
mieszkanie i największy stół, po
to, by wszyscy się
u nas pomieścili, kiedy przyjadą na że nie naciskała zbyt mocno na
święta. Nasze wszystkie wnuki są za- męża, rozumieli się niemal bez
granicą, ale rok rocznie przyjeżdżają. słów. Zapytani czy wychodzą jesz-

cze na randki, jak za dawnych lat,
odpowiadają: To wszystko jeszcze
przed nami”.
Państwo Irena i Kazimierz
Skrzek są razem od 54 lat. Obecnie
nie chcą niczego zmieniać. - Do-

10

ROZMAITOŒCI

26 maja 2011 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZAKĄTEK ZE ŚLUBEM W TLE

Wehikuł czasu w Bazylice Mniejszej

Nawet w upalne popołudnie
panuje tu chłód. Zimne, przesiąknięte niepowtarzalnym
zapachem dawnych dziejów
powietrze chłodzi niemal
od roku 1380. A w grubych
murach Bazyliki Mniejszej
świętych Erazma i Pankracego, która 15 maja „przeżyła”
ceremonię podwyższenia
rangi fary - małżeństwa zawierają kolejne pokolenia
jeleniogórzan.
Z całą pewnością na ślubnym kobiercu stawali tu najznamienitsi jeleniogórzanie, zarówno katolicy jak i
protestanci. Fara miejska bowiem była
miejscem takich właśnie ceremonii.
Co prawda o szczegółach w kronikach
mowy nie ma, ale – biorąc pod uwagę wagę podobnych uroczystości w
dawnych czasach – kościół parafialny
musiał być miejscem celebracji. Kto dziś
mówi przed ołtarzem sakramentalne
„tak”, powinien choć trochę poznać
dzieje najstarszego jeleniogórskiego
kościoła.
Johann Daniel Hensel, kronikarz z
przełomu XVIII i XIX wieku, wychwala
pod niebiosy świątynię. – Kościół jest
jakby stworzony do dźwięku, muzyka
tu wykonywana pełnią rozbrzmiewa,
w niektóre święta stało się zwyczajem

przychodzenie tu na koncerty, a miejsce
obok chrzcielnicy i ambony wydaje się
tym, w którym cały dźwięk się schodzi
– skrobie kronikarskim piórem.
Chór organowy, gdzie muzyka
jest wykonywana, znajduje się na
wysokości drugiego piętra, a organy
mają dobre brzmienie – podkreśla.
Organy, na których brzmi od czasu do

czasu Marsz Weselny ze „Snu nocy
letniej” Mendelssohna, zbudowali
pierwotnie panowie Casparini.
Dzieło ojca dokończył w XVIII wieku syn, Adam. Lecz tylko zabytkowy, pochodzący z początku XVIII
wieku prospekt (zwieńczony
figurą świętego Dawida, patrona
muzyki kościelnej) jest jedyną
zachowaną częścią pierwotnego
instrumentu. – Z pierwszych
organów nie zachowała się ani
jedna piszczałka. Instrument, który służy do dziś, pochodzi z roku
1906 (firma Schlag & Sohne), a w roku
1938 zastosowano – rewolucyjną – jak
na tamte czasy – elektropneumatyczną
trakturę registratury i klawiatury.
Wszystko to dzieje się w potężnych
murach pamiętających rok 1380.
Wówczas powstają kamienne zręby
kolosalnej jak na tamte czasy bryły. Jak skrupulatnie oblicza Johann
Daniel Hensel: 85 łokci
długości, 46
łokci szerokości i 42
łokcie wysokości.
Budowa
trwa niemal pół
wieku
mimo
szybkiego
jak na
tamte czasy tempa prowadzenia
prac. Ostatnie ukończone elementy
to sklepienie sieciowe nawy głównej i
prezbiterium. Wcześniej dziesiątki mularzy, snycerzy oraz innych rzemieślników stawiają imponująca konstrukcję o
trzech nawach i dziewięciu przęsłach.
Wszystko oparte na potężnych granitowych głazach pieczołowicie, niczym
klocki, stawianych jeden na drugim według misternie opracowanego planu.
W miejscu, gdzie budowla wznosi
się gotycką prostotą, wcześniej stał
kościół drewniany,
który spłonął w 1303
roku, a pierwszy ślad
w dokumentach po
świątyni widnieje z
datą 1288. Kościół
jeszcze dwa razy w
dziejach nie sprostał
sile żywiołu, choć – z
kamienia będąc – jakoś kolejne pożary w
niezmienionym kształcie „przeżywa”.
Ogień za to pustoszy jej wnętrze w
roku 1550 oraz w 1662. Właśnie z tamtego okresu kwitnącego perłą ozdób,
nafaszerowanego detalami swoistego
piękna pochodzi zachowany do dziś
barokowy wystrój świątyni. Cierpliwie
chłodzony mroźnym powietrzem, które zachowało zapachy średniowiecznej
surowości wcześniejszej scenerii.

– Szczególnej urody jest wieża,
zbudowana z sześcianów. Jej podstawa
ma być tak duża, że mógł na niej zawrócić wóz zaprzęgnięty w sześć koni,
nie przekraczając jej. Wysokość jest
imponująca, a pokryty miedzią dach
i pozłacana kula oraz chorągiewka
dopełniają reszty.
Wewnątrz znajdują się kamienne
schody, prowadzące do trzech wiszących tam dzwonów. Największy waży
60 cetnarów, najmniejszy, który pękł
w roku 1797 i po przetopieniu przez
miejscowego ludwisarza, pana Sieferta
powieszony 27 listopada, waży 6 cetnarów i 28 funtów. Dźwięk dzwonów
jest czysty i harmonijny – odnotowuje
jeleniogórski kronikarz.
Hensel rzecz jasna nie może przewidzieć, że te same dzwony „zabrzmią”
głuchą ciszą ponad sto lat później, po
roku 1914. Trwa pierwsza wojna światowa i militarne cele są ważniejsze niż
czyste i harmonijne wołanie dzwonów
na niedzielne nabożeństwa.
Wszystkie trafiają do przetopienia na armaty.
Na nowe dzwony Hirschberg czeka niemal 20
lat. W roku 1924 – podniosła
uroczystość. Zacna procesja
prowadzi ku bramom Erazma i Pankracego trzy zdobione naręczami kwiatów i
okolicznościowymi wieńcami
dzwony. Za pomocą specjalnej
dźwigni wciągnięte są na kościelną wieżę. Łatwe to nie jest:

jeden z dzwonów nie mieści się w oknie
piątej kondygnacji. Trzeba usunąć kilka
kamieni.
A że fortuna kołem się toczy, mieszkańcy Hirschbergu mają okazję przekonać się w roku 1942, kiedy to dwa z
trzech dzwonów wędrują z powrotem
do odlewni metali. Armia Hitlera
potrzebuje armat… Dwa lata później,
w lipcu 1944 roku, w ferworze przed
zbliżającą się wielkimi krokami porażką III Rzeszy na wojennej
światowej „ścieżce” – na kręte
schodki wieży kościoła
parafialnego wspina się
strażak, który wszystkie drewniane elementy pokrywa
specjalną,
ognioodpor ną

substancją.
A dzwony zabrzmią swoją
potrójną mocą serc dopiero w
roku 1966. Wówczas, przy okazji Tysiąclecia Chrztu Państwa
Polskiego, parafia św. Erazma i
Pankracego otrzymuje w darze
milenijne dzwony z łacińską
inskrypcją, w której tylko nazwa
miasta jest po polsku. Jeszcze
jedna nowość pojawia się sześć
lat później: w miejsce sznurów,
które w pocie czoła ciągnie
dzwonnik, aby wydobyć z dzwonów harmonijne brzmienie,
pojawia się silnik elektryczny.
Ciekawe, czy ciekawy świata John
Quincy Adams znajduje chwilę, aby
przejść się po placu Kościelnym jeszcze
nie nazywanym An der Katolische
Kirche, tylko po prostu – Kirchof –
cmentarz. Na początku XVIII wieku
świątynia jest bowiem otoczona grobowcami – jak niemal każdy kościół
w tamtych czasach. Jest tak dopóki
pochówki nie zostaną zakazane w
granicach miast.
Wystarczy skręcić w prawo, w Kirchstrasse (ulicę Kościelną, przemianowaną przez komunistów na Boczną – w
celu odwrócenia uwagi od jednego z
najcenniejszych zabytków w stolicy
Karkonoszy, który – dla rządzących
Polską Ludową ma – jak widać – „boczne” znaczenie), aby zobaczyć kolumnę
Najświętszej Marii Panny z 1712 roku,
którą postawił proboszcz jeleniogórski
Andreas Jacobs Caffart, arcykapłan je-

którymi podpisuje się zresztą sam duchowny, który kolumnę funduje. Za nią
epitafia nagrobne i kaplice, zachowane
na zewnątrz przy murach świątyni.
Jedno z najstarszych upamiętnia nijaką
Ursulę Preuss i jej córeczkę, charakterystycznymi płaskorzeźbami, wykutymi w kamieniu w 1511 roku.
O niektórych nawet nie wiadomo,
do jakiej rodziny należeli – pisze
Hensel. – Niektóre znajdują się także
na ścianach sąsiednich budynków
(kronikarz ma zapewne na myśli
wspomnianą Kirchstrasse). Wykonane z szarego piaskowca, nieliczne z
błękitnego marmuru. Najpiękniejsze
z nich należą do księdza Pancka (1710 rok) oraz Zieglera,
nad którymi unosi się anioł
z trąbą oraz palmą pokoju w
dłoni (wykonany przez bardzo
dobrego rzeźbiarza także obraz
jest bardzo żywy, choć sam
leniogórski, komisarz biskupi i kanonik
Nysy… „Powszechnej świata Odno- pomysł jest dziwny i nie bardzo
wicielce, miasta naszego Opiekunce” przypada do gustu ani protestantom, ani katolikom).
– to tylko jedna z czterech
Za jego czasów nie ma jeszcze
zatartych nieco
dzieła mistrzów z cieplickiej szkoły snyprzez pocerskiej (Holzsschnitzelschule), przewiew czasu
pięknego naturalistycznego krucyfiksu,
łacińskich
który towarzyszy jeleniogórzanom
inskrypcji,
od czasów I Wojny Światowej. Pełna
pod
ekspresji figura Chrystusa zdobi miejsce
pamięci poświęcone mieszkańcom
Hirschbergu poległych na wojennych
frontach. Krucyfiks ostał się
do dziś, ale czasy i powód
jego powstania, a także
autorów rzeźby pieczołowicie pomijano.
Idąc dalej w stronę
zejścia do ulicy

Hirschgraben (Jelenia) zarówno kronikarz Henzel jak i poseł Quincy Adams
– proboszczem jest wówczas ksiądz
Putzel – nie widzą jeszcze kolejnej
figurę ustawionej na przykościelnym
placu. Trafi tam dopiero w roku 1884.
To święty Jan Nepomucen, męczennik czeski, któremu jeszcze przed
kanonizacją wystawiano pomniki.
Święty chroniący przed utonięciami,
powodziami, wodnymi żywiołami –
sam zginął skatowany i utopiony w
Wełtawie. Pierwotnie jego posąg stał
na moście nad Bobrem na pobliskiej
ulicy Mostowej (Zwischen den Bruecken). Jakoś święty nie spodobał się
ówczesnym wandalom, którzy rzeźbę
zniszczyli. Trzeba było troski i pieniędzy
lwóweckiego rzeźbiarza niejakiego
Johanna Lachela, aby postument odnowić. Kiedy most na Mostowej został
przebudowany, Nepomuk przeprowadził się w nowe miejsce – zupełnie
wody pozbawione – gdzie pozostaje
do dziś. Po starym pomniku pozostała
jedynie głowa wmurowana w budynek
ówczesnej szkoły, gdzie dziś znajduje się
plebania. Tam też rezydował sam wielebny Putzel, jak i inni proboszczowie.
To dawna szkoła łacińska, universa
igni civitas cecidiset – wzniesiona od
podstaw w 1533 roku w geście radnych,
o czym informuje stosowna inskrypcja
wykuta w języku Cycerona.

W tejże rezydencji zbudowano przejście pomiędzy placem Kościelnym a sąsiednim Przedmieściem Wojanowskim
(Schildauerstrasse, dziś Konopnickiej),
wiodące prosto do pomocniczego kościoła świętej Anny oraz bramnej wieży
Wojanowskiej, jednego z głównych
wjazdów w jeleniogórskie progi. Dziś
po Priesterstrasse, ulicy Kapłańskiej
i jej barokowej zabudowie, której
zaczątki na pewno mijał kronikarz
Hensel. Uchowało się tylko dawne
kolegium jezuickie, przekształcone
zresztą w swoich dziejach w sąd oraz
areszt śledczy.
(RSGB)
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Wyjątkowe chwile we dwoje –
podróż poślubna
Rozpoczynając nową, wspólną
drogę życia marzymy nie tylko
o przepięknym ślubie i weselu,
ale również o niezapomnianej
podróży poślubnej.
Chwilami, które chcemy z rozmarzeniem i wypiekami na twarzy
wspominać, z pewnością nie są
kłopoty w hotelu gdzieś na końcu
świata, wynikające z zaniedbania
biura podróży. Oczekujemy tego,
że ktoś zaopiekuje się nami
w sposób wyjątkowy i sprawi,
że przez te kilka ważnych dla nas
dni będziemy mogli zapomnieć
o całym świecie, ciesząc się swoim szczęściem. O istotnych kwestiach związanych z organizacją
podróży poślubnej opowiadają
specjaliści biura podróży OstatnieMiejsca.pl:
- niejednokrotnie już na rok przed
planowanym ślubem przyszli
małżonkowie szukają sali weselnej, zostawiając organizację
wspólnego wyjazdu na ostatnią
chwilę. Chcielibyśmy zwrócić
Państwa uwagę na to, żeby sprawdzić biuro podróży, z którym
chcieliby Państwo wyjechać.

Warto również wziąć pod uwagę
m.in. okres działalności biura podróży, ilość oddziałów oraz touroperatorów, którzy z nim współpracują. Nasz Firma może pochwalić
się prawie 10-letnią obecnością na
rynku, 50-cioma oddziałami działającymi na terenie Polski, przekształceniem firmy w spółkę akcyjną
oraz rozpoczętymi przygotowaniami do wejścia na giełdę NewConnect – to wszystko w połączeniu z
zadowoleniem naszych Klientów,
może być dla Państwa potwierdzeniem naszej wiarygodności.

Ponieważ kierujemy się indywidualnym podejściem do Klienta,
uczulamy naszych Klientów, na to
żeby zainteresowali się tematem
podróży poślubnej nawet na kilka
miesięcy przed uroczystością ślubną. Mają Państwo wtedy czas, żeby
na spokojnie wybrać miejsce tej
jedynej i niepowtarzalnej podróży.
Nasi specjaliści mogą zaproponować warte Państwa uwagi promocje oraz oferty specjalne dla nowożeńców. Ponadto dopilnują wszelkich formalności związanych
z dostarczeniem odpowiednich
dokumentów, czy ubezpieczeń.
W dyskretnym „towarzystwie”
sprawdzonego biura podróży mogą
Państwo przeżyć wyśnioną podroż

poślubną rozpoczętą powitaniem
musującym winem, koszem soczystych owoców, śniadaniem do
łóżka dla nowożeńców. Możemy
dla Państwa nawet zorganizować
ślub na Sri Lance.
Zwracając uwagę na bezpieczeństwo naszych Klientów,
doradzamy Państwu najkorzystniejsze dla Państwa
rozwiązania. Gdyby chcieli
Państwo skorzystać z usług
innego biura podróży,
warto pamiętać, aby umowa o świadczenie usług
turystycznych miała zawsze formę
pisemną i określała m. in. dokładną
cenę. Proszę pamiętać, iż podczas
Państwa wyjazdu touroperator
ponosi pełną odpowiedzialność za
jakość usługi i wyrządzone szkody,
ma on obowiązek opiekowania się
swoimi turystami.
Przy wyborze wyjątkowych
podróży służymy profesjonalną
radą w Jeleniej Górze na ulicy
Poznańskiej 10,
tel. 75 307 07 07,
792 640 800,
e-mail:
jeleniagora@ostatniemiejsca.pl
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