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ROZMAITOŒCI

O NIM PISZEMY

Jan Owczarek
nauczyciel, poeta
Fot. Konrad Przezdzięk

Sympatyczny polonista związany z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1

W SKRÓCIE
Plakatowa wojna
w Karpaczu

Do policji wpłynęło doniesienie złożone przez Aleksandrę
Wolską, kandydatkę Platformy
Obywatelskiej do rady powiatu
jeleniogórskiego. Powód? Ze
słupów i tablic przeznaczonych
na wyborcze afisze, nieznani
sprawcy zdzierają wszystkie
plakaty o treściach związanych
z wyborami samorządowymi.
Co ciekawe, nie zaklejają ich
produktami konkurencji. Pozostawiają także nienaruszone
afisze, które z głosowaniem 21
listopada nic wspólnego nie
mają.

Wrzucaj puszki do kosza

Pod tym hasłem Stowarzyszenie Goduszyn przeprowadziło w
minioną sobotę akcję zbierania
puszek aluminiowych, które
zalegają w przydrożnych rowach
oraz pochodzą z segregacji śmieci w domach. Zebrano 44 kilogramy złomu. Uczestnicy akcji
otrzymali za to 154 zł. Za tę sumę
wiosnę planują zakupić kosz do
koszykówki dla miejscowych
dzieci i młodzieży. W Goduszynie
nie ma bowiem ani boisk sportowych, ani placu zabaw.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

udziela się nie tylko przy tablicy.
Właśnie wydał kolejny, trzeci już,
tomik poezji zatytułowany „Pieśń o
ziemi”. Jego utwory mocno osadzone
w tradycji i pryncypiach chrześcijanina są lirycznym, a zarazem mocnym
komentarzem do polskiej rzeczywistości.
Wiersze powstały w minionym trzydziestoleciu i
stanowią hołd dla idei niepodległościowych i związanych z nimi twórców. Jan Owczarek, poza tym że
naucza, jest przewodnikiem, znawcą regionu i od
czasu do czasu – fotografikiem. Z racji promocji
swojego dzieła spotkał się z licznym gronem
czytelników w Książnicy Karkonoskiej.
(tejo)

NA TOPIE
Marek Flieger
muzyk, koncertmistrz

Tamburmajor Orkiestry Dętej działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej jest kontynuatorem tradycji
muzyki paradnej w Jeleniej Górze, zapoczątkowanej
przez niezapomnianą orkiestrę miejscowego garnizonu, która odeszła w niebyt wraz z likwidacją jednostki
i szkoły radiotechników. Marek Flieger, świetny waltornista, pedagog i filharmonik dolnośląski, świetnie daje
sobie radę jako koncertmistrz i – z okazji przeróżnych
– prowadzi ubraną w okolicznościowe stroje orkiestrę
zapewniającą oprawę muzyczną nie tylko oficjalnym
uroczystościom. Tak było i 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
Czytaj więcej – strona 7

Wiało jak diabli!
Połamane konary drzew,
zerwane dachy i przerwy w
dostawie prądu – oto skutki
wichury, która w nocy z
czwartku na piątek rozszalała się nad Kotliną Jeleniogórską. Wiatr o nieco mniejszej
sile hulał w okolicy jeszcze
wczoraj.
Najgroźniejsze ze zdarzeń
to zerwanie jednej trzeciej
dachu z budynku przy ulicy
Czarnoleskiej 55. Strażacy,
którzy podjęli dziesiątki innych interwencji, ewakuowali pięć osób, w tym dziecko. Na
szczęście żywioł nic nie zrobił
mieszkańcom. Ci podkreślili,
że nad osiedlem przeszła trąba
powietrzna.
(Angela)
FOT. ŁUKASZ PŁOCKI

Recydywista w areszcie

Pewien jeleniogórzanin (41 lat)
włamał się i okradł pięć samochodów
zaparkowanych w centrum Jeleniej
Góry. Ukradł radioodtwarzacze, systemy nawigacyjne, laptop, CB–radia
oraz 290 sztuk starterów do telefonów
komórkowych. Policjanci odzyskali

większość skradzionych przedmiotów. Sprawca dopuścił się tych przestępstw w warunkach tzw. „recydywy”.
Miesiąc temu opuścił więzienie, gdzie
siedział za kradzieże z włamaniem.

Nie przechodził po pasach
Dwie osoby trafiły do szpitala po
tym, jak w miniony piątek 25-letni
motorowerzysta wjechał w przechodzącego w miejscu niedozwolonym
pieszego (83–lata). Do wypadku
doszło w Szklarskiej Porębie przy ul.

1 Maja. Pieszy doznał wstrząśnienia
mózgu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy.
Uczestnicy byli trzeźwi. Sprawą
zajmie się sąd.
(Angela)

Sprawca został zatrzymany
w policyjnym areszcie.
Grozi mu kara do 10 lat
za kratkami. Został już tymczasowo
aresztowany na trzy miesiące.
(tejo)

Łowczy świętowali hubertusa
Bardzo uroczystą oprawę
miały czwartkowe (10 listopada) jeleniogórskie obchody
dnia świętego Huberta, patrona
myśliwych. Okolicznościowe
nabożeństwo odprawiono w
Kościele Łaski pod Krzyżem
Chrystusa w Jeleniej Górze.
Uczestniczyli w nim myśliwi z
rodzinami, poczty sztandarowe,
hejnaliści, sympatycy łowiectwa
oraz parafianie. Wszyscy zebrali
się po mszy na placu przed
świątynią. Odbyło się także
spotkanie, podczas którego
wyróżniono działaczy Polskiego Związku Łowieckiego. W
święcie uczestniczyli kandydaci
na urząd prezydenta miasta:
Marek Obrębalski i ubrany w
mundur myśliwego Sylwester
Urbański.
(RED)
FOT. PZŁ

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29
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Kara za złe parkowanie

miejskiej dyscyplinowali kierowców,
którzy parkowali w miejscach niedozwolonych, poza strefą płatnego
parkowania, na zakazach.
– Ukarano mandatami 25 właścicieli pojazdów, skierowano jeden
wniosek do sądu, czterech kierowców funkcjonariusze straży miejskiej
pouczyli i w sześciu autach założyli
blokady. Za parkowanie w miejscach
niedozwolonych policjanci mogą
ukarać mandatem w wysokości 100
zł oraz kierowca otrzymuje punkt
karny – poinformowała podinsp.
Dwudziestu pięciu kierowców ukarała policja i straż Edyta Bagrowska z Komendy Miejmiejska w ciągu trzygodzinnej akcji wymierzonej w zmo- skiej Policji w Jeleniej Górze.
(tejo)
toryzowanych, którzy zostawili swoje auta w miejscach

niedozwolonych.

8 listopada do godz. 11 policjanci dy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
Wydziału Ruchu Drogowego Komen- wspólnie z funkcjonariuszami straży

Fałszywa lekarka oszukała staruszkę
Do mieszkania 84-letniej jeleniogórzanki zapukała młoda
kobieta, która przedstawiła
się jako lekarz chirurg i poinformowała właścicielkę
mieszkania, że ma dla niej
1700 zł tytułem zwrotu za
lekarstwa z Narodowego
Funduszu Zdrowia. Okazał
się oszustką i złodziejką.
Do zdarzenia doszło 5 listopada.
Aby otrzymać zwrot kobieta musi jej
rozmienić 200 zł. Oszustka tak manipulowała rozmową , że dowiedziała się
o miejscach, w których pokrzywdzona
przechowywała swoje oszczędności.
Pod pretekstem zbadania poziomu
cukru odwróciła uwagę pokrzywdzonej, a następnie ukradła jej wszystkie

pieniądze i zniknęła. Jej łupem padło
kilka tysięcy złotych.
Złodziejka ma około 30 lat, jest
ciemnej karnacji, nosi włosy krótkie
ciemne. Ubrana była w czarną kurtkę
i czarne spodnie oraz miała ze sobą
brązową torbę. Ktokolwiek jest w
stanie pomóc policji, proszony jest o
kontakt bezpośrednio z pod numer
75/75-20-064 bądź na numer alarmowy 997.
(tejo)

Policja ostrzega przed wpuszczaniem do
mieszkań osób obcych przedstawiających
się jako pracownice Polskiego Czerwonego
Krzyża, Narodowego Funduszu Zdrowia,
pracownice wodociągów, domokrążców
oferujących różnego rodzaju artykuły czy
osoby oferujące pomoc dla osób ubogich.

Komunikat policji

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło
3 listopada 2010 roku około godziny
7.30 na drodze krajowej K–30 w Siedlęcinie Górnym. 43-letnia kierująca
samochodem marki Fiat Seicento
jadąca w kierunku Jeleniej Góry
zderzyła się czołowo z jadącym w
przeciwnym kierunku samochodem
ciężarowym marki Volvo. Kierująca
fiatem w wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu. Wszystkie
osoby, które widziały przebieg tego
wypadku lub posiadają jakiekolwiek
informacje na jego temat, proszone
są o kontakt z funkcjonariuszem z
Zespołu Dochodzeniowo- Śledczego
Wydziału Kryminalnego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
przy ul. Armii Krajowej 22 pokój nr
11 osobiście lub telefonicznie pod nr
tel. 75/7520312 lub 75/7520231 (sekretariat). Osoby, które zgłaszają się
na przesłuchanie powinny posiadać
dokument tożsamości.
(KMP)

Dwanaście lat dla nożownika
Taką karę orzekł w miniony poniedziałek Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze dla Marka
S., który styczniu wtargnął do mieszkania byłej konkubiny i chciał ją zabić. Kiedy w jej
obronie stanęła siostra, mężczyzna zadał jej cios w klatkę piersiową łamiąc nóż. Ranił
też swą towarzyszkę, po czym wybiegł z mieszkania i próbował popełnić samobójstwo.
Cudem przeżył.
Marek S. (28 lat) ze Zgorzelca i
jego o sześć lat młodsza konkubina
Mariola P. byli ze sobą trzy lata.
Kobieta zaszła w ciążę i urodziła córeczkę. Po czasie zorientowała się,
że jej partner bierze narkotyki, pije
i jest nieobliczalny. Po trzech latach
zdecydowała się odejść od Marka S,
który jednak nie chciał tego zaakceptować. Groził, że zabije zarówno
przyjaciółkę, jak i dziecko.
31 stycznia przyjechał do miejscowości Ręczyn, gdzie przebywała
jego była konkubina z dzieckiem,
wyciągnął nóż i rzucił się do dziewczyny, w obronie której stanęła jej
siostra, Patrycja P. Marek S. zadał
jej cios w okolicę klatki piersiowej.
Przy uderzeniu złamał się nóż, a
dzięki szybkiej pomocy medycznej
kobieta przeżyła. Agresor fragmentem złamanego noża zadał kolejny
cios Marioli P., ale nie zrobił jej
większej krzywdy. Po całym zdarzeniu niedoszły zabójca wybiegł
z mieszkania. Zadając sobie liczne
ciosy nożem chciał z sobą skończyć.
Ale przeżył mimo wielu obrażeń.
Sprawca był już wcześniej kilka-

Po rozprawie Mariola P. przyznała, że jej zdaniem wyrok jest za niski, ale nie wiedziała, czy
będzie się od wyroku odwoływać. Prokurator natomiast po części zgodził się z uzasadnieniem
sądu. – Kwestia ewentualnego zaskarżenia tego wyroku będzie zależała jednak od analizy
autora aktu oskarżenia – powiedział prokurator Zbigniew Jaworski z Prokuratury Okręgowej
w Jeleniej Górze.

Śmierć była bardzo blisko
W minioną środę późnym popołudniem na wysokości stacji Muller przy ulicy Wolności w
Jeleniej Górze doszło do czołowego zderzenia dwóch aut. Mimo poważnie uszkodzonych
pojazdów, poszkodowani przeżyli. Trzy osoby trafiły do szpitala.
Samochód marki Toyota jechał w
kierunku Cieplic, a biała honda od
Cieplic w kierunku centrum miasta.
Jeden z pojazdów z nieustalonych
przyczyn zjechał na przeciwległy pas. W

wyciągnięciu kierowcy z zmiażdżonej
hondy pomagał Mateusz Okoński,
świadek zdarzenia, który już drugi
raz w życiu ratował poszkodowanych
w wypadku.

– Zza pleców usłyszałem huk, obróciłem się i zobaczyłem, jak
honda obracała się na
ulicy. To był straszny
widok. Podbiegli-

krotnie karany za czyny przeciwko
mieniu, jak i zdrowiu. Siedział trzy
lata w więzieniu, z którego wyszedł
w 2006 roku. 8 listopada jeleniogórski sąd wymierzył mu łączną
karę 12 lat pozbawienia wolności.
Prokurator i oskarżyciel posiłkowy,
którym była Mariola P. żądali dla
sprawcy 15 lat wiezienia.
Jak mówiła przed rozprawą
Mariola P., Marek S. wysyłał jej
listy z aresztu, w których poniżał ją
i wyzywał wulgarnie. Dopiero przed
ogłoszeniem wyroku, na ostatniej
rozprawie, powiedział, że przeprasza. Na ogłoszenie wyroku Marek S.
nie został doprowadzony.
– Oskarżony tylko częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Przyznał się, że się odgrażał, ale mówił, że nie chciał nikogo skrzywdzić.
Co do samego zajścia zasłaniał się
niepamięcią. W ocenie sądu oskarżony nie miał zamiaru bezpośredniego
pozbawienia życia, a jedynie godził się
i przewidywał śmierć pokrzywdzonej
Patrycji P. , za czym przemawia siła
ciosu, umiejscowienie, jak również
zachowanie oskarżonego przed

śmy, żeby kierowcy udzielić pierwszej
pomocy. Na szczęście okazało się, że
był przytomny, mówił tylko, że bolą
go nogi. Do kierowcy tego drugiego
samochodu pobiegła inna grupa ludzi,
kierowca wyszedł o własnych
siłach – mówił na miejscu
Mateusz Okoński.

Jak powiedział asp. Waldemar
Romańczuk z wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze, obrażenia obydwóch kierowców były
dość poważne, ale w chwili za-

zajściem – uzasadnił wyrok sędzia
Tomasz Skowron. Sąd uwzględnił
też fakt, że S. chciał sam sobie wymierzyć sprawiedliwość i fizycznie
w całym zdarzeniu to on ucierpiał
najbardziej.
Angela
FOT. ANGELA

Sędzia Tomasz
Skowron.
bierania ich do szpitala wszyscy
byli przytomni i świadomi. Trafili
do szpitala. Utrudnienia w ruchu
trwały kilka godzin.
(Angela)
FOT. ANGELA

To kolejne poważne zdarzenie drogowe na najdłuższej ulicy w mieście. U jej poboczy są już
krzyże upamiętniające ofiary śmiertelne brawury na drodze. Choć jezdnia jest tu czteropasmowa,
a pokusa dociśnięcia pedału gazu – silna, obowiązuje ograniczenie prędkości jak w terenie
zabudowanym. Wielu kierowców łamie przepisy traktując tę ulicę jak tor wyścigowy. Skutki
bywają tragiczne.

Po zderzeniu policjanci
na miejscu wypadku
ustalają okoliczności
zdarzenia.
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Parkomaty są do bani!
Brak odpowiednich oznakowań, nieludzko rygorystyczne przepisy i wymagania, których
nie da się spełnić. To tylko jedne z dziesiątek skarg zgłaszanych przez stojących w długich
kolejkach w kancelarii Strefy Płatnego Parkowania zmotoryzowanych, niezadowolonych z automatów do pobierania opłat
za parkowanie w mieście.

Choć strefa
funkcjonuje w
Jeleniej Górze
zaledwie od
2 l i st o p a d a ,
zdążyła wyprowadzić z równowagi wielu.
– To maszynka
do robienia
pieniędzy, która
nie uwzględnia
żadnych potrzeb
i możliwości kierowców – mówią
oburzeni zmotoryzowani.
Do biura obsługi przy ulicy Piłsudskiego zgłosiła się m.in. pani
Zofia, która zaparkowała swoje auto
w pobliżu. Zanim jednak zorientowała się, że miejsc parkingowych
nie obsługuje już parkingowy, ale
parkomat, minęło dziesięć minut.
Kiedy kobieta wróciła do auta by
pozostawić za szybą bilet, znalazła
wypisane wezwanie do zapłaty 35 zł.
– Za co otrzymałam tę karę? Nie mam
pojęcia, dlatego nie zapłaciłam tych
pieniędzy, ale napisałam odwołanie
– mówi jeleniogórzanka.
Kilkanaście minut później pani Zofia ponownie wróciła do biura obsługi z kolejnym wezwaniem do zapłaty,
tym razem za przekroczenie wyku-

Skrzydełko czy nóżka?

Jedna z największych i najbardziej znanych sieci restauracji
serwująca dania fast food KFC
otworzy swoją pierwszą placówkę w Jeleniej Górze. Według planu
bar szybkiej ma zostać otwarty
na osiedlu Zabobrze już w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Klient będzie mógł zamówić tam
i odebrać danie bez wysiadania
z samochodu. Lokal ma pojawić
się ma między stacją paliw Shell
przy Alei Jana Pawła II 47 a
hipermarketem Cerrefour. KFC
(Kentucky Fried Chicken) otwiera na świecie jedną restaurację
dziennie. Centrala znajduje się
w Louisville, w stanie Kentucky
(USA). Obecnie w Polsce kraju
funkcjonują już 73 punkty KFC.
(Accipiter)

Los absolwentów

Dziś (poniedziałek) w Zespole
Szkół Technicznych „Mechanik”
odbędzie się powiatowe debata uczniów z pracodawcami i
nauczycielami zatytułowana:
„Absolwent szkoły zawodowej
wkracza na rynek pracy”. Spotkanie zorganizowane przez
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu potrwa w
gody. 14 – 17.
(RED)

Okazało się, że kobieta musi zapłacić karę. ponieważ nie zmieściła
się w godzinie od chwili wypisania
wezwania. Gdyby zdążyła, zapłaciłaby 10 złotych. – Uregulowałam
należność, bo nie mam czasu, ani
siły nigdzie biegać, ale pytam,
za co? Chcę ostrzec innych ludzi
przed działaniem tego systemu.
Moim zdaniem jest to dobra
forma oszuki-

wania ludzi
pionego czasu
w biały dzień!
p a r k o w a n i a . KONTROLERZY NAJPIERW Warto dodać, że
Warto dodać, że
POWINNI INFORMOWAĆ
parkomaty nie
ten czas straciła MIESZKAŃCÓW, A NASTĘPNIE wydają reszty,
czekając w kolej- KARAĆ, A NIE ODWROTNIE. a dopłat y nie
ce, a następnie
można zrobić
rozmawiając z
w żaden inny
pracownikami biura SPP.
sposób, jak tylko osobiście w urząZa przekroczenie czasu parkowania dzeniu – mówi pani Anna.
(25 złotych) zapłaciła pani Anna z
Karę za przekroczenie czasu postoJeleniej Góry, która pozostawiła swój ju zapłacił też pan Damian, który do
samochód w centrum i udała się na Jeleniej Góry przyjechał na konferenzakupy. Przez kolejki spędziła w skle- cję. Wykupił miejsce parkingowe na
pach o godzinę dłużej niż planowała. godzinę, ale konferencja przedłużyła
Kiedy wróciła, zastała kartkę za szybą. się. – W biurze klienta próbowałem
Nieświadoma niczego włożyła ją do kie- tłumaczyć, że chcę dopłacić za te
szeni i odjechała. Była przekonana, że pół godziny. Nie mogłem przecież
do kwitek za niezapłaconą godzinę.

wyjść w połowie konferencji, żeby dokupić
bilet. Nikt nie chciał
mnie słuchać. To jest
jakiś absurd – mówi
kierowca.
Czterdzieści złotych
kary zapłaciła też pani
Ewelina, która w minioną środę zaparkowała samochód przy
ulicy Klonowica. Jak
mówi, nie wiedziała,
że jest to strefa płatnego parkowania. Nie
znalazła urządzenia,
więc stwierdziła,
że może zaparkować bezpłatnie.
– Kiedy wróciłam,
znalazłam kartkę z wezwaniem
do zapłaty. Było
już po godzinie
19.00 więc nie
mogłam już
wyjaśnić tego
w biurze obsługi, bo było zamknięte.
W czwartek było święto.
Do biura poszłam w piątek i kazano
mi zapłacić 40 zł. Gdyby były jakieś
oznaczenia wskazujące maszynę, zapłaciłabym – mówi kobieta. – Kiedy
poprosiłam o mapę gdzie ustawione
są parkomaty, usłyszałam, że mogę
ją znaleźć na stronie urzędu miasta,
ale skąd miałam wcześniej o tym
wiedzieć ? – pyta ukarana.
Wszyscy kierowcy mimo swoich wyjaśnień usłyszeli, że Strefa
Płatnego Parkowania działa zgodnie z prawem i musieli
zapłacić kary, bez
względu na okoliczności. Na
każdy z opisanych przypadków kierownic-

Pytania dla bezdusznych urzędników
Jak matka z dzieckiem czy człowiek z problemami w poruszaniu się ma w ciągu pięciu minut
zdążyć z samochodu do parkomatu i w razie potrzeby rozmienić pieniądze, a następnie wrócić do
auta i zostawić w nim bilet? Co robić, kiedy przy parkomacie jest kolejka? Jak ma się zachować
osoba, której przedłuży się czas wizyty, na przykład, u lekarza? Czy ma płacić za to karę?
two biura ma odpowiedź podpartą
przepisami. Problem w tym, że są
to przepisy, które często żądają od
zmotoryzowanych niemożliwego.
Trudno wymagać od mieszkańców natychmiastowej znajomości
obsługi i usytuowania parkomatów
w mieście, gdzie przez lata takich
urządzeń nie było.
Beata Kwiatkowska mówi, że
wszystkie podejmowanie
działania i

Żądają miejsc postojowych na Okrzei
– Czujemy się pokrzywdzeni
i nie rozumiemy decyzji urzędników. Nie odpuścimy sprawy
dopóki nie cofną nam zakazu
parkowania – mówią Dariusz
Dachowski, Magdalena i Dariusz
Dukowicz, Tadeusz Wolak i Jan
Zagrobelny, mieszkańcy ulicy
Okrzei w Jeleniej Górze. 6 listopada postawiono znak zakazu
postoju, w miejscu, gdzie mieszkańcy parkowali od lat. Teraz nie
mają gdzie pozostawić swoich aut.
Lokatorzy twierdzą, że zabrano im
miejsca postojowe, aby umożliwić

zatrzymywanie się autobusów
przywożących i odwożących dzieci
z pobliskiej „dwójki” na basen przy
SP nr 11. Jerzy Bigus, zastępca dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg
i Mostów zapewnia, że sprawa
zostanie dokładnie sprawdzona i jeśli będzie to
możliwe, zakaz zostanie cofnięty.
(Angela)
FOT.
ANGELA

Będą ślizgi przy Budowlance
Wyłoniono wykonawcę na
dostawę i montaż „białego
orlika”, który do 17 grudnia stanie przy ZSOiT w
Jeleniej Górze przy al. Jana
Pawła II.
Firma WM International z Krakowa wygrała ofertą cenową 409
tys. zł.Miasto musi jeszcze doprowadzić linię niskiego napięcia
oraz zapłacić za nadzór budowlany i kilka dodatkowych elementów
niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania lodowiska. Po-

łowę kosztów pokryje
Ministerstwo Sportu
i Tu r y s t y k i , k t ó r y
prowadzi pilotażowy
program Białych
Orlików. Lodowisko
będzie urządzone na
części wielofunkcyjnej istniejącego boiska. Korzystać z
niego będą mogli
nie tylko uczniowie szkoły, ale i
mieszkańcy.
(Angela)

nakładane opłaty są zgodne z
prawem. Pięciominutowy czas
na wykupienie biletów, jak i pozostałe zasady funkcjonowania
Strefy Płatnego Parkowania zostały
natomiast ustalone uchwałą rady
miasta i zarządzeniem miejskiego
zarządu dróg i mostów. To prawo
wydaje się być kulawe i wymagające
niezwłocznych zmian.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA
FOT. TEJO

Robert Prystrom
superkandydatem
Lider Wspólnego Miasta
wygrał naszą zabawę w
typowanie osoby, która
– zdaniem Czytelników
Jelonki – najlepiej spełniłaby misję prezydenta
Jeleniej Góry w nadchodzącej kadencji.
W trwającym od wakacji
plebiscycie Robert Prystrom
zgromadził 140 głosów i zajął pierwsze miejsce. Drugi
okazał się kandydat Platformy
Obywatelskiej Marcin Zawiła,
którego poparło 69 osób. Marek
Obrębalski, urzędujący prezydent i zarazem kandydat KWW
„Razem dla Jeleniej Góry” – zajął
trzecie miejsce z wynikiem 55
kuponów.
Dalsze pozycje zajęli: Hubert
Papaj (45 głosów), Sylwester
Urbański (24 kupony), Zygmunt
Korzeniewski (10 głosów), Józef
Kusiak i Zofia Czernow (4 kupony) oraz Jerzy Łużniak – trzy
głosy. Dziękujemy Państwu za
wspólną zabawę! Głosy sondy
internetowej opublikujemy w
kolejnym wydaniu Jelonki.com.
(RED)
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Czy firma zapowiadają- gruntu ze skarpy ulicy 1 Maja i miałby też wyrazić swoje uboleca latem budowę galerii zniszczeniu budynków. Inwestor wanie, że miasto w pobliżu Focus
handlowej Focus Mall na
byłym targowisku Kiliński wycofa się z ustaleń?
Takie pogłoski słyszy się
ostatnio w wielu środowiskach w mieście. Inwestor
dementuje.
Brak pieniędzy spowodowany
kryzysem i odmową udzielenia
kredytów przez banki, a także dodatkowe koszty budowy placówki
miałyby spowodować wstrzymanie
inwestycji. Kłopot miałoby stanowić wylanie betonowej podpory,
która zapobiegłaby osunięciu się

Na razie tam, gdzie będzie galeria, jest
tylko kamień węgielny wmurowany latem.

Focus Mall zgodnie z planem
Mallu zamierza postawić konkurencyjną Galerię Centrum.
Tym wieściom zaprzeczają jednak inwestorzy ze spółki Parkdridge. Radosław Jenżak, dyrektor
projektu Focus Park w Jeleniej
Górze, mówi, że opiera się na faktach. Zgodnie z nimi na dniach ma
się zakończyć planowany na rok
bieżący pierwsze etap prac przy
budowie galerii, czyli przekładanie wszystkich sieci biegnących
przez teren planowanej galerii.
– Do końca listopada zakończymy przekładanie sieci wodociągo-

wo – kanalizacyjnych, teletechnicznych i elektrycznych wokół
naszego obiektu. Obecnie czekamy
na podpisanie porozumienia z
Energią Pro na podłączenie sieci,
które przełożyliśmy i zakończymy
cały etap prac, który był zaplanowany na rok bieżący. Fizyczne
rozpoczęcie robót przy budowie

obiektu rozpoczniemy zgodnie
z harmonogramem ustalonym z
miastem czyli wiosną przyszłego
roku. Nie ma żadnego zagrożenia i
przeszkód, które mogły wstrzymać
nasze działania – mówi Radosław
Jenżak.
(tejo/Angela)
FOT. TEJO

Teren między ulicami 1 Maja i Kilińskiego zieje pustką od 10 lat. Z końcem 1999 roku
zlikwidowano znajdujące się tam targowisko miejskie działające od początku lat 70. XX wieku.
Wcześniej były tam ogrody.

dotrzymywała
małżonka Gabriela.
Na rzecz kandydata PO agitował
też wicemarszałek
dolnośląski Jerzy
Łużniak. – Żona
kandyduje, więc ją
wspieram – powiedział uśmiechnięty
Piotr Konieczyński, aktor

Marcin Zawiła nie miał kłopotu z
przekonaniem Niemców do „głosowania”
Zdecydowanym zwycięstwem Marcina Zawiły, który do „głosowania” zachęcił
niemiecką wycieczkę, zakończyły się sobotnie prawybory, happening zorganizowany przez Jeleniogórskie
Forum Samorządowe. Choć
– jak przekonywano – była to
tylko zabawa, jej najbardziej
zainteresowani uczestnicy
byli bardzo ciekawi końcowego rezultatu. Obecny prezydent Marek Obrębalski był
drugi wyprzedzając Roberta
Prystroma.

Fot. Konrad Przezdzięk

Przy skwerku z pomnikiem jelonka (ulica 1 Maja) już po raz
drugi w historii (pierwsze takie
prawybory odbyły się cztery lata
temu) stanęły bramki z nazwiska-

Pomieszane barwy
kampanii: R.
Prystrom, czy PO

mi poszczególnych pretendentów
do prezydenckiego fotela. Akcja
trwała trzy godziny. Okazję, aby się
pokazać, porozmawiać z wyborcami i przekonać ich do przejścia
przez bramkę mieli kandydaci oraz
wspierające ich osoby ze sztabów i
list wyborczych.
Akcję nagłaśniał przez mikrofon
lider jeleniogórskich rowerzystów
Zbigniew Leszek, jednocześnie
kandydat PO do rady miasta, który
raz po raz zachęcał przechodniów
do zainteresowania się zabawą.
Wolontariusz JFS rozdawał wszystkim cukierki, a kandydaci gorliwie
przekonywali do oddania głosu
„nogami”. Wszystko w przyjaznej
atmosferze i przy dźwiękach skocznej muzyki.
Najbardziej aktywnie działał poseł
Marcin Zawiła, kandydat Platformy
Obywatelskiej. Dwoił się i troił pośród

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

Niemcy pomogli kandydatowi
Ogłoszenie wyników i emocje Marka
Obrębalskiego
Czy będzie
proroczo?
Teatru im. Norwida, który
Po podsumowaniu wszystkich głosów
także dołączył się do akcji. Pod koniec happeningu dotarła na skwerek
okazało się, że zdecydowanie wygrał Marcin
radna Zofia Czernow w „hawajskich”
Zawiła (313 głosów). Drugie miejsce zajął
ciemnych okularach. Do akcji dołąMarek Obrębalski (130 głosów), a trzecie
czył się nadkom. Bogumił Kotowski,
– Robert Prystrom (101 głosów). Marzena
tym razem w cywilu jako kandydat do
Machałek, Elżbieta Matiasz i Sylwester
rady miasta (PO).
W tle od czasu do czasu przejeżdżał
Urbański zgromadzili po 11 punktów.
mikrobus z megafonami, w których do
Obecni podsumowali, że to tylko „fajna
głosowania na siebie zachęcał Robert
zabawa”, która miała zachęcić wyborców
Prystrom. Kandydata osobiście nie spodo udania się na prawdziwe wybory za
tkaliśmy (od godz. 12. 15 do 13 nie było
tydzień. Widać było jednak, że zarówno
go na miejscu), za to licznie i aktywnie
działali wolontariusze Wspólnego MiaMarcin Zawiła jak i Marek Obrębalski nie
sta oraz młodzież z „alternatywy”.
kryli satysfakcji z wyniku. Gdyby okazał
Ani Marzena Machałek z Prawa i
się on proroczy, obaj kandydaci spotkaliby
Sprawiedliwości, ani Sylwester Urbańsię w drugiej turze, 5 grudnia.
ski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej

przechodniów. W
końcu
zaczepił
niemiecką
Zbigniew Leszek zajął się
wycieczkę
konferansjerką
i w języku
Goethego
wytłumaczył
turystom zasady
zabawy przekonując ich do przejścia
przez bramkę ze swoim
Paweł Gluza z
nazwiskiem. Goście ze śmiechem potraktowali tę „przy- Rady Młodych
godę” jako atrakcję pobytu w Wspólnego Miasta
naszym mieście. Do oddania na zachęca do
siebie głosu przekonywał także
Marek Obrębalski popierany poparcia Roberta
przez KKW Razem dla Jeleniej Prystroma
Góry. Rozdawał przechodniom
swoje gazetki i namawiał do
nietypowego głosowania.
Zarówno
jednego jak
i drugiego
kandydata
otaczali satelici – wolontariusze ze
s z t a b ów
oraz osoby
znajdujące
się na listach
wyborczych. Marka Obrębalskiego
wspierała Bożena
Wachowicz-Makieła. Prezydentowi towarzyszyli
także Grzegorz
Bielewicz i StaMarek Obrębalski rozmawia z potencjalnym
szek Fejdych. Z
wyborcą. Na pierwszym planie – Grzegorz
kolei towarzystwa
Bilewicz.
Marcinowi Zawile

nie pojawili się na skwerku
przy jelonku. Miało to odbicie
w wynikach głosowania.
Elżbieta Matiasz przyszła na
chwilę. Jak nam powiedziała
przedstawicielka sztabu
PiS, kandydatki tej
partii nikt do udziału w happeningu
nie zapraszał.
Konrad
Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk
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Muzyczny czar międzywojnia
Znakomita śpiewaczka operowa i operetkowa
Grażyna Brodzińska (na zdjęciu) uświetniła galę
niepodległościową, którą 11 listopada zorganizowała Filharmonia Dolnośląska. Zabrzmiały szlagiery dwudziestolecia międzywojennego. Czasów
które – jak podkreślił Andrzej Więckowski
– najbardziej emanowały szczęściem z
odzyskanej po latach niewoli wolności. Archiwalne nagrania stanowiły
wstępy do poszczególnych utworów,
bądź to wyśpiewanych perlistym
głosem gwiazdy, bądź też świetnie
zagranych przez perfekcyjną Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii
Dolnośląskiej. Zespół stawał się
raz to rewiowym ensemble, raz
to jazz bandem. Brzmiał świeżo,
czysto i nad wyraz żywiołowo.
Pośrednio dzięki opracowaniom
dawnych przebojów przez Tomasza Chmiela, który dyrygował zza fortepianu. Jak
przystało na klasyczną
rewię międzywojnia:
widownię raz po raz
oświetlały szperacze, a muzycy na
estradzie widoczni byli w nastrojowym półmroku.
Oklaskiwano największe przeboje
Warsa, Petersburskiego, Górskiej, Dunajewskiego, czy Borgmanna.
Publiczność, która znała
te wpisane w narodową tradycję muzyczną
piosenki, podśpiewywała słowa niektórych
z nich.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Wiele radości z niepodległości!

Paweł Domagała
pogratulował młodzieży
ciekawego występu.
Rozmaite
piosenki, skecze i inne przejawy działalności kulturalnej
z 92 lat niepodległej Polski
stanowiły ilustrację widowiska, które w przededniu Święta Niepodległości pokazali
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

CHWAŁA BOHATEROM NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY

Dziewięćdziesiątą drugą rocznicę niepodległego bytu Rzeczpospolitej w Jeleniej Górze
uczczono capstrzykiem w rynku, złożeniem
wieńców i kwiatów, mszą świętą i koncertami.
Uroczyści rocznicowe odbyły się Na placu Ratuszowedług tradycyjnego scena- wym – w obecności
pocztów sztandariusza.
rowych szkół,
harcerzy, policji i
różnych organizacji społecznych
oraz politycznych – żołnierze
Brygady Artylerii z Bolesławca
wciągnęli na maszt przed ratuszem flagę narodową. Przygrywała orkiestra dęta działająca
przy Filharmonii Dolnośląskiej
ubrana w paradne stroje. Jeleniogórzanom rozdawano
biało-czerwone kotyliony,
dzieło uczniów Zespołu Szkół
Rzemiosł Artystycznych. Nie
zabrakło przemówienia Marka Obrębalskiego i salwy honorowej. Pod pomnikiem Wolność i
Niepodległość przy Kościele Łaski
pod Krzyżem Chrystusa złożono
wieńce i kwiaty.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Bez tzw. otoczki „bogoojczyźnianej”, ale szczerze i z autentyczną
radością: tak w telegraficznym skrócie można przekazać treść przekazu
młodych ludzi, którzy – pod kierunkiem
Mariusza Kokotowskiego – uciekli od
sztampy akademijnej na rzecz spontaniczności.
W widowisku, które 10 listopada
dwukrotnie pokazano w auli I Liceum
Ogólnokształcącego im. Żeromskiego,
przeplatały się przeboje kojarzone z poszczególnymi okresami historii naszego
państwa. Dobrane klimatem ilustrowały
zarówno wydarzenia radosne, jak i
smutne. Do tego skecze, monologi i

wiele innych „przerywników”
słowno-muzycznych.
Dla przykładu – czarno-białe
lata 80. XX wieku świetnie zobrazował hit zespołu Republika i
Grzegorza Ciechowskiego „Biała flaga”.
Do tego teksty Jacka Fedorowicza i
innych twórców tamtego czasu. Na
fortepianie dzielnie przygrywał Jakub
Walicki, uczeń placówki.
- Dziś żyjemy w wolnym kraju i nie
musimy już niczego przemycać w słowach piosenek – powiedziała na koniec
Dominika Świerad, licealistka współprowadząca widowisko wraz z Aleksandrą
Kosno. – Nasze swobody nie są ograni-

czane, no – może troszeczkę – dodały
półżartem uczennice. Wykonawcom w
auli publiczność podziękowała żywiołową reakcją i brawami. Uznanie wyraził
też szef szkoły Paweł Domagała, który
pogratulował młodzieży ominięcia schematu i pokazania prawdziwej radości z
niepodległości Ojczyzny.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Po kieszeni za dymka!

Gospodarze pubu Belfast nie obawiają się
wprowadzenia zakazu palenia w lokalu.
Koniec z paleniem w pubie, restauracji, dworcu, uczelni, a nawet na podwórku kamienicy! Dziś
(15 listopada 2010) weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Właściciele obiektów, gdzie nie będzie można
bezkarnie zapalić, już liczą straty. Ale nie brakuje też zadowolonych z takiego rozwiązania.
O ile wprowadzenie restrykcji
wobec palaczy w miejscach
takich jak muzea,
stadiony, ośrodki oświaty i

Spacer
z siekierą!
Straż miejska za
pomocą monitoringu
namierzyła osobnika (43
lata), który w minioną środę
podążał ulicą 1 Maja i wymachiwał siekierą. Został przekazany policji, a następnie
zabrany do szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu.
Na mężczyznę z siekierą w dłoni
przechodnie natknęli się przy ul.
Armii Krajowej, a następnie Pocztowej, Okrzei, Klonowica i 1 Maja.
Szedł ulicami miasta, zachowywał
się wulgarnie i wymachiwał siekierą z niemal metrowym trzonkiem.
– Ludzie, którzy zgłaszali nam tę
interwencję bali się, że mężczyzna
może ich uderzyć lub, że siekiera
może mu wypaść z ręki i trafić w
przypadkowego przechodnia. Za

dworce wydaje się rzeczą zupełnie
zrozumiałą, objęcie całkowitym
zakazem palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych pubów,
dyskotek i restauracji budzi dość spore kontrowersje. I to nie tylko
wśród osób palących, lecz także
t ych, którzy
na co dzień
zarządzają
lokalami
gastronomicznorozr ywkowymi.
W e d ł u g
palaczy,
zakaz
palenia
papierosów w
miejscach,
do któr ych

– Świadomość faktu, że w Jeleniej
chodziło się właśnie po to, by
zapalić papierosa przy filiżance Górze we wszystkich lokalach obodobrej kawy, lampce wina, wiązuje zakaz palenia, a co za tym
drinku czy kuflu piwa, w dobo- idzie, żaden z właścicieli nie jest
rowym towarzystwie stanowi narażony na działanie konkurencji,
jawne naruszenie swobody z jednej strony uspokaja, z drugiej
obywatelskiej w kraju demo- jednak rodzi przeświadczenie, że
kratycznym, w którym – bądź w niektórych pubach może dochoco bądź – palenie jest przecież dzić do kombinatorstwa, dajmy na
to pozwolenia
legalne, zaś
na palenie „po
papierosy
ZA ZŁAMANIE ZAKAZU
godzinach” czy
ogólnie doPALENIA W LOKALU
za „zamkniętystępne. Z koGASTRONOMICZNOmi drzwiami”
lei zdaniem
ROZRYWKOWYM GROZI
niektórych GRZYWNA DO 500 ZŁOTYCH – mówi Norbert
Chełmecki, wławłaścicieli i
ściciel restauramanagerów
pubów i restauracji ustawa o cji Al Dente. – Tak czy owak, moim
niepaleniu może narazić lokale zdaniem nowe przepisy powinny
gastronomiczno-rozrywko- dotyczyć wyłącznie restauracji,
we na straty w wysokości od które nastawiają się przede wszystkilkunastu do kilkudziesięciu kim na dobrą kuchnię. Puby, bary i
procent w pierwszych miesią- kluby muzyczne, w których główną
cach od daty wprowadzenia rolę odgrywa alkohol, powinny
mieć wybór – argumentuje.
jej w życie.
Wyboru jednak nie mają. Co
– Obawiam się, że nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zaś się tyczy „kombinatorstwa”, za
przed następstwami używania złamanie zakazu palenia w lokalu
tytoniu i wyrobów tytoniowych gastronomiczno-rozrywkowym
może spowodować straty w wyso- grozi grzywna do 500 zł, z kolei za
kości od 10 do 30% – mówi Jacek brak w pubie, klubie muzycznym
Jacak, manager pubu Metafora. czy restauracji informacji o zakazie
– Prawdopodobnie, sytuacja usta- używania tytoniu i wyrobów tytobilizuje się dopiero po kilku mie- niowych właściciel zapłaci grzywnę
siącach, kiedy klienci, a zwłaszcza w wysokości do 2000 zł. Sporo w
ci palący, przyzwyczają się do nowej porównaniu z mandatem, który do
niedawna trzeba było zapłacić za
sytuacji – dodaje.
Istotnie bowiem, obecnie ama- palenie w miejscu niedozwolonym
torzy „dymka” w zdecydowanej (do 100 zł).
Należy podkreślić, że w Jeleniej
większości krytycznie ustosunkowują się do wprowadzonego zakazu Górze są również i tacy właściciele
i liczą na to, że w Jeleniej Górze lokali gastronomiczno-rozrywjednak będą funkcjonowały puby, w kowych, którzy wraz z osobami
których palenie będzie dozwolone. niepalącymi cieszą się z wprowaPod tym względem, sprawa nie jest dzenia zakazu palenia w miejscach
publicznych i w pełni go popierają.
jednak wcale taka prosta.
Według przepisów określonych Co więcej, nie obawiają się oni
w znowelizowanej ustawie palenie strat, które ewentualnie mogliby
tytoniu w pubach, barach, restau- ponieść w związku z wejściem
racjach czy dyskotekach może być w życie znowelizowanej ustawy.
dozwolone jedynie w specjalnie – Byliśmy pionierami na rynku
przeznaczonej do tego celu „strefie”, jeleniogórskim, którzy zdecynp. w osobnej, wentylowanej sali. dowali się otworzyć m.in. puby
Ową „strefę” mogą jednak wydzielić dla niepalących – mówią Jacek
jedynie właściciele tych lokali, któ- Wyrzykowski i Mariusz Krynicki,
rych powierzchnia przekracza 100 właściciele najstarszego w Rynku
mkw. Takich natomiast, w Jeleniej pubu Belfast, klubo-restauracji
Blues Cafe oraz Old Pubu.
Górze, po prostu, nie ma.

– Do tej pory, można było palić
jedynie w Belfaście. Czy zakaz
palenia wpłynie na liczbę klientów,
którzy codziennie odwiedzają ten
lokal? Nie. Stali klienci zostaną,
z pewnością pojawią się również
nowi, którzy do tej pory nie przychodzili do nas właśnie ze względu
na dym papierosowy – dodają.
Bez względu na to, czy popiera
się, czy też nie zakaz palenia w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych należy pamiętać o pewnych
oczywistościach, do których ten się
przyczyni. Oczywistościach, które
bynajmniej nie przedstawiają się w
kolorowych barwach. Mianowicie,
jak mają ustosunkować się do
„palenia na zewnątrz”, szczególnie w czasie trwania ciszy nocnej
obowiązującej od 22:00 do 6:00
mieszkańcy kamienic, w których
owe lokale się znajdują?
Ponadto, kto powinien zadbać
o czystość w miejscach, w których
kopcą mniej lub bardziej liczne
grupki, niekoniecznie złożone z
osób trzeźwych. W końcu, jak do
tych ludzi powinni się odnieść
funkcjonariusze policji i straży
miejskiej? – Sankcje, które przewiduje ustawa o niepaleniu w
miejscach publicznych będą wprowadzane stopniowo, dlatego póki
co jedynie przymierzamy się do
wdrażania jakichkolwiek działań
– tłumaczy Grzegorz Rybarczyk,
młodszy inspektor i rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Petr
FOT. TEJO

W SZPONACH NAŁOGU TYTONIOWEGO

pomocą monitoringu namierzyliśmy tego mężczyznę w okolicach
ulic Klonowica – 1 Maja, gdzie
pojechał patrol straży miejskiej.
Mężczyzna został obezwładniony
i odwieziony na komisariat policji.
Został też skuty kajdankami, bo
podczas zatrzymania był bardzo
agresywny – mówi Sławomir
Zakrocki ze Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. SM

Okazało się, że 43-latek, bez stałego
miejsca zamieszkania, był już wcześniej
znany policji i straży miejskiej z awanturnictwa i wulgarnego zachowania.

Będzie drożej
Nowelizacja ustawy dotyczącej ochrony
zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych to nie koniec
złych informacji dla palaczy. Już w styczniu
2011 roku wzrośnie akcyza na papierosy,
ponadto niemalże z dnia na dzień na sile
przybiera ofensywa Unii Europejskiej, której
celem jest ograniczenie do minimum palenia we wszystkich krajach członkowskich.
Co z tego wyniknie? Czas pokaże.

Bogdan Koca, Jerzy Górniak, Marcin Zawiła

Wśród znanych polityków i samorządowców jest
wielu niewolników nikotynizmu. Wśród palaczy jest
poseł Marcin Zawiła, komendant straży miejskiej Jerzy
Górniak, były prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak.
Namiętnie pali papierosy zastępca przewodniczącego
rady miejskiej Józef Sarzyński. Po „szluga”
sięga także Zbigniew Ładziński, radny i
prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Do palących zalicza się też Jarosław
Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego
Centrum Kultury oraz Bogdan Koca,
szef naczelny i artystyczny Teatru
im. Norwida. Pali również Bogdan
Nauka, szef Zdrojowego Teatru
Animacji. Palaczem jest także Miłosz Sajnog, zastępca prezydenta
miasta ds., między innymi, sportu.
Wprowadzenie obostrzeń być może
zmotywuje naszych VIP-ów do wybrania zdrowego stylu życia.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

ROZMAITOŒCI

ŁAMY DLA DAMY
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Lepsze

Papierosy i kandydat

w zasięgu urny
W licznych moich rozmowach nasi politycy nie potrafili nie tylko
przewija się temat rozwoju Jele- tego zrealizować, ale i zrozumieć,
niej Góry. Wiele osób, również to ciężko na nich znowu liczyć.
przyjezdnych, podkreśla niesa- Potrzebujemy nowej jakości, nomowite walory Kotliny Jelenio- wych ludzi i porozumienia „ze” a
górskiej. Zwłaszcza ogromne nie „przeciw”. Dość politycznych
walory turystyczne. Niejedna gierek i układzików.
Wierzę, że t ylko kandydaci
osoba zachwyca się naszymi
górami, lasami czy urokliwymi niepartyjni, autentyczni liderzy
lokalnych społeczności mogą
dolinami.
Na co dzień nie zdajemy sobie temu podołać. Jeśli nie zrobimy
do końca sprawy, że żyjemy w nic, to ciężko będzie oczekiwać
wyjątkowym miejscu. W pogoni zmian. Nie chcę żyć w mieście
za zwykłymi sprawy nie mamy potencjału i możliwości. Nie
czasu podziwiać przyrody, która chce mi się dłużej słyszeć o tym,
nas otacza. Jednak nie ma, co co mogłoby być. Chce widzieć
ukrywać, że z pracą, zwłaszcza autentyczne zmiany. Wiem, że nie
taka dobrze płatną jest tutaj stanie się to jak za dotknięciem
niezmiernie trudno. A bez pracy czarodziejskiej różdżki, ale chcę
ciężko cieszyć się naszą kotliną. widzieć wolę poprawy na lepsze.
Jak pokazują ostatnie lata, sama Nasz region przez stulecia był
atrakcyjny i to
Jelenia Góra, w
w y ko r z y s t y oderwaniu od
NIE CHCE MI SIĘ DŁUŻEJ
wał. Znowu
reszt y wojeSŁYSZEĆ O TYM, CO
wództwa sobie MOGŁOBY BYĆ. CHCE WIDZIEĆ m u s i m y t o
nie radzi. Aby AUTENTYCZNE ZMIANY. WIEM, zrobić.
ŻE NIE STANIE SIĘ TO JAK ZA
W najbliższą
s i ę r o z w ij a ć ,
potrzebujemy DOTKNIĘCIEM CZARODZIEJSKIEJ niedzielę muRÓŻDŻKI, ALE CHCĘ WIDZIEĆ
simy i powinwsparcia z zeWOLĘ POPRAWY NA LEPSZE.
niśmy udać
wnątrz. Doskosię do urn w
nale rozumiem,
jakie są oczekiwania potencjal- wyborach samorządowych, bo
nych inwestorów, bo z wieloma to już naprawdę ostatnia szansa
z nich się spotykałam. Potrzeba dla nas, naszego miasta i regionu.
nie tylko infrastruktury, której Tak zwany okres transformacji
nie mamy, ale i odpowiednio trawa już za długo. Potrzebne
są widoczne i realne efekty. I
wykształconych ludzi.
Drogi być może wcześniej czy to szybko jak to się da, za długo
później powstaną, tak samo kole- już, jako mieszkańcy czekamy na
je czy uzbrojone właściwie tereny. obiecywany nam cud. Jeśli udało
Problemem będą kadr y. Niby się w tak wielu miejsc w kraju, to
mamy rozwijającą się bazę akade- na i nam powinno się udać.
Musimy mieć spójną drużynę
micką, ale to ciągle za mało. Nasi
młodzi chcą i potrzebują eduka- ludzi na wszystkich szczeblach
cji, ale też perspektyw. Jeśli ich im samorządu. Jeśli dojdzie to tynie zapewnimy to będą uciekać. I powej sytuacji i głosy rozłożą się
w ten sposób nigdy nie wyjdzie- równo po różnych ugrupowamy ze spirali ciągnącej nas w dół. niach, to grożą nam polityczne
Jak wykształcimy ludzi, to oni targi i przepychanki. Czas na
wyjadą tam gdzie będą mogli się samorządowców. Wybierajmy
na listach ludzi znanych, tych,
dalej rozwijać.
Tylko zrównoważony rozwój którym ufamy i przede wszystkim
całego województwa daje nam zachęcajmy do głosowani na nich
szanse. Nie może być tak, że swoje rodziny i sąsiadów. Bo jak
rozwija się tylko jeden region. Po- znowu nie wyjdzie, to miejmy
trzebne było i jest porozumienie, pretensję tylko do siebie.
Barbara Marconi
które potrafiłoby to zrozumieć
i zrealizować. Jeśli prze tyle lat

Wchodząca dziś w życie znowelizowana ustawa antynikotynowa, o której piszemy na stronie
obok, ułatwi życie politykom
niepalącym, za to poważnie
skomplikuje codzienność kandydata na prezydenta miasta, posła
Platformy Obywatelskiej Marcina
Zawiły, który jest namiętnym
palaczem. Co prawda nie odpala
jednego od drugiego, ale po tzw.
dymka sięga na tyle często, że
nie można tego nie zauważyć.
Wiele osób z otoczenia Marcina
Zawiły chciałoby, aby obietnica
rzucenia palenia stała się jednym
z założeń programu posła. Co
by o takim punkcie powiedzieć,
jedno jest pewne: z pewnością
zrealizować go parlamentarzyście będzie bardzo trudno i to
zupełnie niezależnie od tego, czy
zostanie prezydentem miasta, czy
dalej – jeszcze przez rok – będzie
sobie posłował.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
– Pani poseł, proszę się nie
martwić!

– Gdy gwiazda spada, wystarczy
pomyśleć …

Sylwestrowe polowania

Ostatnio zasugerowaliśmy,
że – gdyby prezydentem miasta został Sylwester Urbański
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej – zabawa w nocy z 31
gr udnia 2010 na 1 st ycznia
2011 byłaby wyjątkowo huczna i
szampańska. Oczywiście – w tan
poszłoby całe miasto, a perlisty
trunek lałby się przy ratuszu
bez drastycznych ograniczeń na
zasadzie takiej, że alkohol pity
z umiarem nie szkodzi nawet w
największych ilościach. Ale – w
tej całej euforii probabilistycznej
zapomnieliśmy dodać, że pan
Sylwester jest zapalonym myśliwym i może zechce spędzić
sylwka na ambonie. Nie, nie
w kościele! Uchowaj Boże! W
takiej drewnianej konstrukcji na
leśnej polanie w oczekiwaniu na
wyjątkowo wielką sylwestrową
dziką świnię.
(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

– … jakieś życzenie, a na pewno
się spełni!

Marzena Machałek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na urząd prezydenta
miasta, radny Wojciech Leszczyk i Oliwer Kubicki, obaj kandydaci do rady miasta z PiS

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO

Jak zostałem detektywem,

czyli pomyłka
Zadzwonił telefon. Nie lubię jego
odgłosu. Miewam nieraz ochotę
wyrzucić owo udogodnienie cywilizacji za okno. Ale odebrałem.
Tajemniczy głos przedstawił się
nazwiskiem, które od razu zapomniałem. – Potrzebuję pewnych
informacji. Zapłacę, oczywiście –
rzucił do słuchawki facet z charakterystyczną chrypką. Wzmogłem
czujność.
Prowadzę agencję informacyjno-tłumaczeniową, która nazywa
się TEJO. Tak jak mój pseudonim,
którym podpisuję teksty opublikowane na portalu, czy tez w tygodniku. Mają go Państwo w rękach. O
Tejo – to po portugalsku – Tag, taka
rzeka, będąca dla Portugalczyków

odpowiednikiem naszej Wisły.
Pisali o niej luzytańscy poeci, a
fantastyczny zespół Madredeus nagrał przepiękną piosenkę, którą od
czasu do czasu uruchamiam sobie
w moim mózgowym odtwarzaczu
high fidelity.
Wracając do wątku, nie zdziwiło
mnie, że tajemniczy facet, którego
nazwiska od razu zapomniałem,
chciał ode mnie informację. I to nie
za darmo! Nie jestem łasy na pieniądze, ale – pomyślałem sobie, że na
razie wysłucham jegomościa. – Wie
pan, mieszkam na Górnym Śląsku.
Daleko trochę – rzucił do słuchawki wciąż dodając swemu głosowi
sekretnego zabarwienia. Przytaknąłem. Daleko rzeczywiście.

– I chodzi mi o to, że mam taką że jest z kręgów wyznawców spisprawę dość delikatnej materii. skowej teorii dziejów. Lub kimś, kto
Oczywiście liczę na pańską cał- nie ma czystego sumienia. Albo z
kowitą dyskrecję – dodał tonem kimś zadarł i teraz się boi.
– Słucham pana – uprzejmie i zawyrażającym cień wątpliwości.
Szybko naprowadziłem go na chęcająco przerwałem przedłużająprostą. – Oczywiście: dyskrecja ce się milczenie. – Wie pan, chodzi
całkowicie zapewniona – skłama- o pewną osobę – wycedził głos
łem, bo przecież teraz o tym piszę. po drugiej stronie. – Chciałbym
Uwierzył. – Sprawa jest na tyle uzyskać o niej pewne informacje,
gdzie chodzi i z
delikatna, że nie
kim się spotyka.
powinienem w
W DZISIEJSZYM ZAGONIONYM
No, co robi w
zasadzie mówić
ŚWIECIE PEŁNYM BŁĘDÓW
wolnym czasie.
o tym przez teI POMYŁEK WSZYSTKIEGO
MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ
I takie tam różlefon. Ale Górny
ne – zaśmiał się
Śląsk to daleko,
sztucznie. Teraz
proszę pana –
powtórzył facet. A ja znów przy- ja zamilkłem. – Halo, jest tam
pan? – dość natarczywie i niezbyt
taknąłem.
– Więc zdecydowałem, że do uprzejmie przerwał ciszę.
– Tak, tak jestem, ale zastapana zadzwonię. Numer znalazłem
w książce telefonicznej, a nie chcia- nawiam się, jak mógłbym panu
łem rozmawiać z kimś stąd. Boję pomóc… – No to chyba to pan powisię miejscowych układów – dodał nien sam wiedzieć, skoro uprawia
podejrzliwie i zdradził tym samym, pan taki zawód – z pretensją w gło-

sie rzucił facet. Jestem tłumaczem
i, powiedzmy, dziennikarzem.
Rzeczywiście, modni dziś dziennikarze śledczy pewnie – niczym
spragnione świeżej krwi paparazzi
węszą po śladach swoich ofiar nie
ustępując ich ani na krok.
Mnie jednak – choć może to
niedobrze – niewiele obchodzi
prywatność bohaterów opisywanych zdarzeń. No chyba że następuje pewien konflikt interesów
lub jawnie sprzeczne z prawem
działanie. Jakiś konkretny powód
do zainteresowania się i napisania.
– A kim ta osoba jest? Co zrobiła?
– zapytałem.
– To moja żona. Zdradza mnie!
Mam stuprocentową pewność!
Byłem na policji, ale tam powiedzieli mi, że może mi pomóc tylko
prywatny detektyw. To dzwonię do
pana… Z przerażeniem spojrzałem
w słuchawkę. – Ani chybi facet
zwariował – pomyślałem. – Za

Holmesa mnie bierze. – Ależ ja
nie jestem detektywem, szanowny
panie – sprostowałem.
– No jak to nie! Tu mam jak byk
napisane: Agencja InformacyjnoDedektywistyczna TEJO – odparł
facet. A ja przypomniałem sobie,
że nie tak dawno temu zgodziłem
się – za opłatą – na podanie moich
danych do książki telefonicznej.
Może akurat więcej zleceń będzie?
Pewnie wkładając moją firemkę
do książki pomylili kategorie.
Uśmiechnąłem się. – Przykro mi,
nie mogę panu pomóc, mam komplet zleceń – uciąłem konwersację
i odłożyłem słuchawkę.
– Każdy kij ma dwa końce:
dobrze, że nie widnieję w rubryce
„agencje towarzyskie”. Chociaż
– w dzisiejszym świecie pomyłek
wszystkiego można się spodziewać.
Konrad Przezdzięk
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Liryzm z charakterkiem

Iwona Lach dostała w
marcu tego roku „Srebrne
kluczyki”: uznano ją za
najlepszą aktorkę roku
2009.
Od początku swojej kariery
aktorskiej związana jest
z Jelenią Górą i tutejszym
Teatrem im. Norwida. Pejzażowa gama ról scenicznych
Iwony Lach zapisała się w
pamięci kilku pokoleń widzów.

cie Fiodora Dostojewskiego („Bracia
K a r a m a z ow ” w
reż. Wiktora Terelii
(1999)) czy dramatach Antoniego
Czechowa („Czajka” w reż. Mai Kleczewskiej (2004),
„Trzy siostry” w reż.
Krzysztofa Minkowskiego (2009)).
Przyszły jeszcze
inne, jakże odmienne smakowite role
sceniczne w lekkim
i trudnym repertuarze klasycznym.
Anioł w komedii
Jana Drdy „Igraszki
z diabłem” w reż.
Zygmunta Bielawskiego (1993), Cyganka w farsie Jana
Potockiego „Cyganie
z Andaluzji” w reż.
Henryka Adamka (1993), pasterka w
„Komedii pasterskiej” Jana Andrzeja
Morsztyna w reż. Adama Hanuszkiewicza (1997), kucharka w musicalu
„Dulska!” wg Gabrieli Zapolskiej w
reż. Hanuszkiewicza (1999).
W tragedii Sofoklesa „Antygona”
w reż. Andrzeja Bubienia (1995)
była jedną z chóru. Adolf Weltschek
powierzył jej rolę Katarzyny w
przedstawieniu Antonio Buero Vallejo „Koncert świętego Owidiusza”
(1994), Robert Skolmowski zaangażował do roli dziedziczka w spektaklu
Stanisława Moniuszki „Widma”
(1994). W
dramacie romant ycznym

Do Teatru im. Norwida została
przyjęta jako adeptka przez Alinę
Obidniak w 1988 roku. To właśnie
ta wieloletnia dyrektor teatru doprowadziła Iwonę Lach, by komisja
obejrzała spektakl z jej udziałem i
dopuściła do egzaminu eksternistycznego, który w 1990 roku zdała
pomyślnie.
Iwona Lach umiała się odnaleźć
w rozmaitych pozycjach repertuarowych inscenizowanych w różnych
poetykach. Stworzyła odwołującą
się do jej plastycznej wrażliwości
osobistej całą plejadę charakterystycznych postaci w komediach szekspirowskich („Sen
nocy letniej” w reż. Waldemara Zawodzińskiego
(1988), „Poskromienie
złośnicy” w reż. Jurija
Krasowskiego (1994)
i „Miarka za miarkę”
w reż. Krzysztofa
Pankiewicza (1996)),
komediach Aleksandra
Fredry („Zemsta” w reż.
Zygmunta Bielawskiego
(1993), „Gwałtu, co się
dzieje!” w reż. Andrzeja
Bubienia (1997), „Dożywocie” w reż. Andrzeja Sadowskiego (2005)), komediach
Mikołaja Gogola („Martwe
dusze” w reż. Wiesława
Hołdysa (1990), „Rewizor”
w reż. Jurija Krasowskiego
(1995) i „Ożenek” w reż.
W musicalu „Przygody
Siergieja Fiedotowa (1997,
Rozbójnika Rumcajsa”
2002)), dramatach Junasza bohaterka
liusza Słowackiego
zachwyciła wigorem i
(„Kordian” w reż.
Adama Hanuszspontanicznością roli.
kiewicza (2001),
„Balladyna” w
Adama
reż. Grzegorza
MickiewiMrówczyńskiecza „Dziady”
go (1999) jako
w reż. Grzegorza
tytułowa boMrówczyńskiego
haterka),
(1998) przeistoczyła
dramasię w postać Kmitowej, która towarzysząc
ślepej Rollisonowej
chce widzieć w dostoj-

niku „stworzenie Boże” otoczone łotrami. Stworzyła błyskotliwą kreację
komediową Maty Lockit w spektaklu
Vaclava Havla „Opera żebracza” w
reż. Andreja Kroba (2000). W dramacie Michaiła Bułhakowa „Mistrz i
Małgorzata” w reż. Siergieja Fiedotowa (2002) jako Natalia Prokofiewna,
pokojówka Małgorzaty, została
w świcie Wolanda jako wiedźma.
Wcieliła się w tytułową bohaterkę
„Elektry” wg Eurypidesa w reż. Natalii Korczakowskiej (2008).

Szkice współczesnych

Trafnie wyczuwała intencje reżyserskie, a w swoim podejściu do
swoich postaci bywała dyskretna. Zaistniała w wieloznacznych sztukach
Tadeusza Różewicza; apokaliptycznej satyrze na kształt współczesnej
cywilizacji „Stara kobieta wysiaduje”
w reż. Andrzeja Bubienia (1995) oraz
dramacie „Kartoteka” w reż. Piotra
Łazarkiewicza (2002) jako Olga,
która robi wyrzuty Bohaterowi. Była
listonoszką w autorskiej sztuce Piotra
Probosza „Dziecko zwane szczęście”
(2000). W feerycznej komedii „Sen
pluskwy” Tadeusza Słobodzianka w
reż. Krzysztofa Kopki (2003) grała
rolę Wierki/Syfilidy.

W sztuce Bertolta Brechta „Kariera Arturo Ui” w reż. Wojciecha
Klemma (2007) odtwarzała trzy
niewielkie dynamiczne role męskie:
Sheeta - właściciela stoczni, obrońcę i
O’Caseya z komisji śledczej. Z werwą
grała w kolejnych współczesnych
sztukach: „Czerwone nosy” Petera
Barnesa w reż. Małgorzaty Bogajewskiej (2005), „Okrutne i czułe”
Martina Crimpa w reż. Remigiusza
Brzyka (2008) i „We Are Camera/
Rzecz o Jazonie” Fritza Katera w reż.
Krzysztofa Minkowskiego (2008).

wjeżdżała
na koniu jako
Król.
Obdarowała
emocjonalnym żarem
dwie konsekwentne i przekonujące epizodyczne role - żony
Fezzwiga i posługaczki - w widowisku Karola Dickensa „Scrooge.
Opowieść wigilijna” w reż. Henryka
Adamka (2009). W musicalu „Przygody Rozbójnika Rumcajsa” wg
Vaclava Čtvrtka w reż. Kazimierza
Mazura (2010) była wszędobylskim
Zającem.

W roli żony Fezzwiga i
posługaczki w widowisku
Karola Dickensa „Scrooge.
Opowieść wigilijna”.
chy charakteru postawy opiekuńczej w
roli gospodyni tragikomicznego
błędnego rycerza. Za kreację matki
księdza w dramacie Stanisława
Wyspiańskiego „Klątwa” w reż.
Łukasza Kosa (2007) otrzymała Dy-

analizy, doskonale zda sobie z
tego sprawę, dlatego
zamyka się przed nią, kpi
i obraża.
Świetnie budowała alegoryczność
i stanęła na wysokości zadania w
ludowej farsie „Historia o miłosiernej
czyli testament psa” Ariano Suassuny
w reż. Tomasza Koniny (2001), potem
jako teściowa w inscenizacji nagrodzonej na łódzkim Festiwalu Sztuk

Za progiem bajki

Potrafiła oczarować najmłodszych widzów jako podstępny
diabeł Farfarello i umierająca
z pragnienia księżniczka
Nicoletta w komedii Carla
hr. Gozziego „Miłość do
trzech pomarańczy” w
reż. Andrzeja Jamróza

(1989). Grała w
musicalach Macieja Staropolskiego
w reż. Jacka Medweckiego: „Pinokio” (1992), „Calineczka” (1993),
„Straszny smok” (1994), „Alicja w
krainie czarów” (1995) i „Królowa
Śniegu” (1996). Bawiła publiczność
jako pies Absurd w sztuce Macieja
Wojtyszki „Bambuko, czyli skandal
w krainie gier” w reż. Jerzego Bielunasa (1992).
Wystąpiła także w familijnych
musicalach: „Mały książę” wg Antoine’a de Saint-Exupery’ego w reż.
Cezarego Domagały (1996), „Cuda i
dziwy” Juliana Tuwima w reż. Leszka Czarnoty (1997), „Król Maciuś
Pierwszy” Janusza Korczaka w reż.
Cezarego Domagały (1997), „Przygody Tomka Sawyera” wg Marka
Twaina w reż. Jana Szurmieja (2001)
w roli wdowy Douglas. W adaptacji
powieści Kornela Makuszyńskiego
„Przyjaciel wesołego diabła” w reż.
Grzegorza Mrówczyńskiego (1998)

Jako hrabina Laura
Hüttenwächter w „Czarnej
masce” (czwarta od lewej).
Matczyne rozterki

Jednym z rozdziałów teatralnych
bohaterek Iwony Lach są matki. Na
scenie była uosobieniem mitu kobiety ciepłej, wyrozumiałej i oddanej. Z
jej wizerunku biła siła bezpieczna i
stała jak przyciąganie Ziemi. Ujęła
widzów subtelnością w roli matki
z dzieckiem w spektaklu Ignacego
Krasickiego „Monachomachia”
w reż. Jerzego Zonia (1990). Jako
pani Montecchi, matka Romea z
tragedii Szekspira „Romeo i Julia”
w reż. Krzysztofa Rekowskiego
(2006), wyróżnionej jako najlepszej
polskiej inscenizacji szekspirowskiej
w sezonie 2005/2006 na Festiwalu
Szekspirowskim w Gdańsku, zdołała
narysować poruszający psychologicznie charakter.
W inscenizacji Miquela de Cervantesa „Don Kichote” w reż. Marka Pasiecznego (2007) płynnie łączyła ce-

plom Honorowy ustanowiony przez
Alinę Obidniak. W spektaklu Pawła
Demirskiego „Sztuka dla dziecka”
w reż. Moniki Strzępki (2009) zagrała pięć Matek Boskich Patronek:
Zwycięzców, Seksu w Wielkim Mieście, Zastrzelonych, Więźniów oraz
Gwiazd i Splendorów Politycznych
i Więźniów Sumienia.

Alegorie w mroku

Zwróciła na siebie uwagę w dramacie Pera Olova Enquista „Godzina
kota” (1994). Zagrała tu sugestywnie
i wnikliwie kreację psycholożki
Elżbiety, której osobista kariera i
przebieg kolejnych eksperymentów
badawczych stał się ważniejszy niż
chory psychicznie pensjonariusz
zakładu zamkniętego, który dopuścił
się zbrodni. Młody pacjent (fascynujący w tej roli Piotr Konieczyński)
jako obiekt obserwacji i preparat do

Przyjemnych i Nieprzyjemnych „Dialogi o zwierzętach” Aleksandra Żelezcowa w reż. Krzysztofa Rekowskiego
(2004) i w roli kasjerki/właścicielki
lokalu w komedii „Paparazzi albo
kronika nieudanego wschodu słońca”
Matei Visnieca w reż. Tomasza Gawrona (2005). W spektaklu poświęconym
Agnieszce Osieckiej „Wielka woda” w
reż. Jana Szurmieja (2003) pojawiła
się w roli arystokratki. Jako hrabina
Laura Hüttenwächter wyłaniająca
się z mrocznego pejzażu dramatu
Gerharta Hauptmanna „Czarna
maska” w reż. Bogdana Kocy (2010)
uzbroiła swą postać w arsenał cieni i
półuśmiechów.
A czym Iwona Lach nas zaskoczy
w sezonie 2010/2011? Czas pokaże.
Konrad Przedzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Przez najbliższe dwa tygodnie w hotelu Caspar w Cieplicach można oglądać wystawę Macieja Wolińskiego
pt. „Kawałki Wenecji”, która
w ciekawy sposób ukazuje
fragmenty „wodnego miasta”.
– Zebrane akryle weneckie, kawałki gondoli,
różne fragmenty bram,
kapelusze gondolierów,
kwiaty na balkonie i w
oknie, po prostu kolorowa
Wenecja – mówił na wernisażu 7 listopada 2010 Maciej
Woliński i zwracał

uwagę na swoje prace, które, istotnie,
wystawione na ekspozycję w cieplickim Casparze tworzą coś w stylu
kalejdoskopu kolorów i luźnych, jakby
uchwyconych okiem fotografika

scen, swobodnych refleksji
na temat miejsca, które –
po prostu – „ktoś”, w tym
wypadku artysta, darzy
ogromną sympatią. Swobodnych, a zarazem ściśle
podporządkowanych zasadom impresjonizmu i
stanowiących doskonały przykład tego właśnie
stylu w malarstwie.
Wystawa M. Wolińskiego przywołuje

na myśl prozę
Andrzeja Stasiuka – pisarza,
który swe ulubione miejsca przedstawia właśnie poprzez „kawałki”
rzeczywistości, dygresje i dykteryjki

W niedzielny Poranek Muzyczny (7 XI) sala koncertowa Filharmonii Dolnośląskiej zapełniła się po brzegi
dziećmi.
Koncert zatytułowany Głosy Natury poprowadzili aktorzy: Honorata
Magdeczko-Capote i Jacek Paruszyński. Przy fortepianie zasiadła Róża
Wysocka a na klarnecie zagrała
Dominika Bocheńska. Poruszający
operowy wokal należał do Anny
Patrys – występującej w przebraniu kota.
Występ rozpoczął się
przecięciem wstęgi oraz
inauguracją Akademii
Młodego Melomana,
prowadzący wcielili
się z tej okazji w role
profesorów. Wszystkie dzieci otrzymały
indeksy, do których
zbierają pieczątki.
Występy były bar-

Od stycznia 2011 roku koncerty dla
najmłodszych będą odbywały się dwa razy
w miesiącu, nie jak dotychczas tylko raz.
Filharmonia Dolnośląska zaprasza na kolejny koncert Akademii Młodego Melomana
(5 XII) o godz. 10.00 i 12.00 pt. Mikołajki
jak z bajki. Najmłodszych będzie zabawiać
Orkiestra św. Mikołaja.

dzo żywiołowe: najmłodsi
widzowie krzyczeli w niebogłosy. Rodzice również
brali czynny udział w zabawach. Na scenie wystąpił
również duet werblowy
oraz kwartet „tupiący”.
Koncert zakończył się losowaniem nagród przez
Jerzego Łużniaka, wicemarszałka województwa
dolnośląskiego. Upominki zdobyło
dziesięciu szczęśliwców. W przyszłym
roku podczas ostatniego lipcowego
spotkania wszystkie wypełnione indeksy wezmą udział w konkursowym
losowaniu o cenne nagrody.
(Coolazooch)
FOT. COOLAZOOCH
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Malarska podróż do miasta gondolierów

Autor z Grażyną i Robertem
Futerhendlerami, gospodarzami Hotelu
Caspar.

Akademia Młodego Melomana

15 listopada 2010 r.

na temat przejeżdżających samochodów, elewacji budynków, ludzi
wyglądających z okien
czy innych, przypadkowo zaobserwowanych
sytuacji. I choć Stasiuk
bynajmniej nie opisuje
Wenecji – porusza się
tylko i wyłącznie w obszarze Europy Środkowej, analogia jest tutaj

dość oczywista.
Stasiuk zabiera nas w literacką podróż po „locus solus” – miejscach dla
niego „przyjemnych” i atrakcyjnych,
gdzie owa atrakcyjność polega właśnie na banalnej codzienności: rozbitej na detale, małostkowej, a niekiedy

wręcz śmiesznej. Tu nadrzędnym nasyceniem barw czy jasności obrazu.
motywem są bramy, ruiny, zwykli lu- Dlatego też – miłośnicy impresjodzie i sytuacje
codzienne. nizmu mogą być zachwyceni, Ci
zaś, którzy gustują w innych
Podobnie, by
stylach,
nie powiedzieć „t ak
samo” czyni
również
Woliński –
w przypadku „Kawałków
Wenecji”
wszakże
też obcuJak zwykle wernisaż w Casparze miał
jemy z
muzyczną oprawę.
gondolierami,
oknami, bramami, słowem, z
co najmniej
„nieulizaną” rzeczywistością.
Różnica polega jedynie na tym, iż zainteresowani. Warto zobaczyć.
Petr
zabiera nas w podróż wykreowaną
FOT. COOLAZOOCH
przez malarza – impresjonistę, operującego nie słowem, lecz kontrastem,

Znicze pamięci słowem zapalone
Hołd poetom,
któr ym bliska
była temat yka
narodowo–niepodległościowa, złożył Jan
Owczarek wydaj ą c n a j n ows z y
tomik swoich
wierszy „Pieśń
o ziemi”. Utwory
to reakcja twórcy
na współczesne
bolączki świata, w którym Ojczyzna odgrywa
znaczenie szczególne.
Rocznice 600 lat
bitwy pod GrunwalNa koniec spotkania zebrani na stojąco
dem, 200-lecie urodzin Fr yder yka
zaśpiewali Rotę.
Chopina i 30 lat
powstania Solidarności stały
się dla Jana
Owczarka
w kopalni
bodźcem do
Halemba.
zebrania patriotycznych
J a n
wierszy w jeden tomik
Owczarek
„Pieśń o ziemi”. Autor
pisze ponie ukrywa swoich poezję mocną
glądów i wbrew modom
i zaangażoi różnym tendencjom w
waną. Nie
literaturze współczesnej,
wstydzi
pozostaje wierny wyzwasię swojej
niom ponadczasowym.
Jan Owczarek rozdawał autografy.
fascynacji
Zawarta w najnowszym
ideą Solitomiku poezja to wyraz sza- twórcom Jan Owczarek dedykował
cunku dla poetów patriotów, wiersze. Zapalił także symboliczne darności, a jeden z utworów
którzy dla autora stanowią wzór znicze pamięci. Ogień w jednym dedykował współtwórcy NSZZ „Soi inspirację: Tadeusza Gajcego z nich zapłonął także jako wyraz lidarność” pedagogowi Henrykowi
oraz Zbigniewa Herberta. Obydwu hołdu dla górników, którzy zginęli Burchale. Wiersz Jana Owczarka

b y ł
także
odczytany podczas
jeleniogórskich obchodów 30-lecia „S”
na placu Ratuszowym w sier pniu
tego roku.
Ze strof Jana Owczarka pełnych odniesień biblijnych
brzmi troska o coraz bardziej
rozchwiany system wartości i o
zacieranie się granic między złem
a dobrem. Autentyczny niepokój
o morale społeczeństwa towarzyszy niemal wszystkim utworom
zawartym w tomiku. Nie brakuje
aluzji do gadżetów współczesności
przedstawionych w głębokim
cieniu i dysonansie ze słabnącą
kondycją ludzką.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kandydaci o ważnych sprawach
Kampania wyborcza na
ostatniej prostej. Finisz
– już w nadchodzącą niedzielę, 21 listopada.

Od lewej: Marzena Machałek, Elżbieta Matiasz,
Marek Obrębalski, Robert Prystrom, Marcin Zawiła,
Sylwester Urbański
Kandydaci na Prezydenta
1.) Czy wystosowałby Pan/Pani dodatkowe środki pieniężne i przepisy umożliwiające utrzymanie większego porządku w naszym mieście oraz na jego
obrzeżach ?
2.) Czy chciałby Pan/Pani aby Jelenia Góra zamieniła się w miasto galerii handlowych i marketów ?
3.) Czy jest Pan/Pani za inwestowaniem w galerie handlowe oraz markety ?
4.) Czy uważa Pan/Pani, że władze powinny dążyć do likwidacji stoisk na wolnym powietrzu, na rzecz budowania hal targowych?
5.) Czy uważa Pan/Pani, że w Parku Zdrojowym powinno się utworzyć uliczki dla rowerzystów ?
6.) Czy zamierza Pan/Pani założyć Uniwersytet w Jeleniej Górze z dużym wyborem kierunków magisterskich ?
7.) Czy w Jeleniej Górze przydałoby się przywrócić kursy tramwajów?
8.) Czy ma Pan/Pani plan na wprowadzenie zniżek dla studentów, w różnego rodzaju jednostkach zarówno kulturalnych, gastronomicznych, jak i społecznych?
9.) Czy ma Pan/Pani plan na aktywizację osób starszych oraz zapewnienie im lepszej opieki, czyli usprawnienie działalności socjalnej?
10.) Czy uważa Pan/Pani, że wspólnoty mieszkaniowe powinny być zmuszane do remontowania swoich budynków?
11.) Czy miasto powinno pomagać finansowo mieszkańcom kamienic aby umożliwić wykonanie remontu ?
12.) Czy uważa Pan/Pani, że powinno się zakazać ogrzewania mieszkań węglem?
13.) Czy uważa Pan/Pani, że trzeba zaostrzyć przepisy związane z paleniem w piecach niedozwolonymi substancjami.
14.) Czy uważa Pan/Pani, że powinno się zlikwidować Straż Miejską?
15.) Czy uważa Pan/Pani, że instalacja monitoringu ingeruje w prywatność mieszkańców Jeleniej Góry i powinien być wycofany?
16.) Czy sądzi Pan/Pani, że władze miasta powinny współfinansować utworzenie większej ilości patrolów policyjnych?
17.) Czy uważa Pan/Pani, że powinno się wprowadzić całkowity zakaz palenia papierosów w restauracjach?
18.) Czy uważa Pan/Pani, że należy wprowadzić legalizację Marihuany?
19.) Czy sądzi Pan/Pani, że sklepy „Dopalacze”, powinien być ponownie otwarte?
20.) Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem legalnej aborcji?
21.) Czy jest Pan/Pani za zawieraniem legalnych związków homoseksualnych?
22.) Czy jest Pan/Pani za adopcją dzieci przez związki partnerski o tej samej płci?
23.) Czy jest Pan/Pani za zaostrzeniem przepisów dotyczących społeczności Romskiej?
24.) Czy kandydat ma pomysł na zajęcia związane z kulturą i sportem dla 15-20-latków?
25.) Czy ma Pan/Pani plan na wybudowanie hali kartingowej lub otwartego toru do jazdy dla motocyklistów i kładów?
26.) Czy ma Pan/Pani zamiar stworzyć z jeleniogórskiego lotniska małego portu lotniczego, z którego będzie można, w przystępnych cenach dolecieć do
Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Warszawy, Berlina i Pragi?
27.) Czy mieszkańcy JG mogą spodziewać się dalszego remontu dworca PKP i tunelu wiodącego na Zabobrze?
28.) Czy wejścia na perony będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz dla kobiet z wózkami i ludzi starszych?
29.) Czy ograniczyłby/aby Pan/Pani wydatki na reprezentację, które są corocznie dość znaczne w budżecie naszego miasta, dotyczy to wszystkich ubiegłych prezydentur z ostatnich dwudziestu lat, przeznaczając te środki na zatrudnienie nowych pracowników, czyli na zmniejszenie bezrobocia w Jeleniej
Górze?
30.) Czy będzie Pan/Pani dążyć do tego aby ośrodki kulturalne tj. JCK, ODK czy też cieplicka Przystań Twórcza otworzyły się na różnorodne przedsięwzięcia
kulturalne by aktywizowały zarówno młodzież jak i osoby starsze?
31.) Czy uważa Pan/Pani, że sale szkolne na działalność kulturalną czy sportową powinny być udostępniane bezpłatnie?
32.) Czy będzie Pan/Pani chciała dofinansowywać zdolną młodzież z Jeleniej Góry, by mogła korzystać z oferowanych przez inne miasta i państwa szkoleń
oraz praktyk, np. młodych kucharzy
33.) Czy uważa Pan/Pani, że budowanie obwodnic jest dobrym pomysłem?
34.) Czy przypadkiem w Jeleniej Górze jest za mało rond na skrzyżowaniach, które umożliwiałyby bezpieczniejsze poruszanie pojazdów?
35.) Czy ma Pan/Pani pomysł na zatrzymanie młodzieży w Jeleniej Górze ?
36.) Czy ma Pan/Pani pomysł na ułatwienie młodym ludziom startu zawodowego?
37.) Czy uważa Pan/Pani, że lepiej byłoby budować hotele i uzdrowiska, by zwiększyć ilość miejsc pracy, niż fabryki czy supermarkety ?
38.) Czy ma Pan/Pani zamiar poprawić panujące warunki w Biurze Porad Obywatelskich przy ul. Złotniczej, aby funkcjonowało ono sprawniej ?
39.) Czy ma Pan/Pani zamiar rozpocząć rewitalizację Al. Wojska Polskiego i innych sąsiadujących ulic ?
40.) Czy uważa Pan/Pani, że lepiej byłoby zająć się remontem właśnie al.Wojska Polskiego i innych sąsiadujących ulic, zamiast odnawiać kanał Młynówka ?
41.) Czy uważa Pan/Pani, że za podłączenie do sieci miejskiej powinny być opłaty ?
42.) Czy sądzi Pan/Pani, że konieczne są zmiany w zakresie usprawnienia ruchu drogowego w Jeleniej Górze, w szczególności jeśli chodzi o ciąg komunikacyjny Pl. Niepodległości, Wyszyńskiego, Podwale, Mostowa, Grunwaldzka wraz ze skrzyżowaniem z Jana Pawła II ?
43.) Czy chciałby Pan/Pani uprościć przepisy związane z przyznawaniem mieszkań komunalnych i skrócić czas oczekiwania na ich przyznanie ?
44.) Czy widzi Pan/Pani potrzebę udzielenia pomocy Wojewódzkiemu Szpitalowi w Jeleniej Górze w procesie jego oddłużania ?
45.) Czy widzi Pan/Pani konieczność w podwyższeniu pensji pielęgniarek, położnych oraz innych pracowników szpitala, nie będącymi lekarzami oraz
urzędnikami ?
46.) Czy jest Pan/Pani za prywatyzacją szpitala w Jeleniej Górze ?
47.) Czy chciałaby Pan/Pani stworzyć więcej miejsc, w których przyjmowano by nagłe przypadki, na styl starego pogotowia ?
48.) Czy jeśli zostanie Pan/Pani nowym prezydentem ma Pan/ Pani zamiar utworzyć wydział zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi ?
49.) Czy ma Pan/Pani pomysł na podwyższenie poziomu sportu i jego rozwoju w naszym mieście ?
50.) Czy ma Pan/Pani pomysł na usprawnienie działania MZK w Jeleniej Górze, by jeździło więcej autobusów nocnych, by kierowcy zatrzymywali się na
wszystkich przystankach oraz by zmieniono pomysł wsiadania pierwszymi drzwiami, który wydłuża jedynie całą podróż ?

Który z kandydatów jest za
legalizacją marihuany, kto nie
chce tramwajów, a kto sprzeciwia
się legalizacji związków homoseksualistów? Z pomocą Państwa
pytań zamieszczonych na portalu
Jelonka.com, a także biorąc pod
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uwagę istotne problemy współczesności przeprowadziliśmy wśród
pretendentów do fotela prezydenta
Jeleniej Góry sondaż tyczący zarówno tematyki lokalnej, jak i ogólnej.
Mamy nadzieję, że ten swoisty test
wypełniony przez ludzi, którzy wyrażają aspiracje rządzenia naszym
miastem przez kolejne cztery lata
pomoże Państwu wyrobić sobie
zdanie przed niedzielnym głosowaniem!
Agata Galas
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„Miasto z klasą” nagrodzone w Warszawie
Marzena Machałek, posłanka i
kandydatka na
urząd prezydenta Jeleniej Góry,
została laureatką
drugiego miejsca
w ogólnopolskim
konkursie na program samorządowy.
W miniony piątek
w Warszawie nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu „Nasza Ziemia - Samorząd 2010”,
który miał na celu wyłonienie najlepszych programów dla
gmin i powiatów w Polsce. Służył
on także wymianie doświadczeń
i pomysłów na funkcjonowanie
samorządów i tworzeniu nowoczesnych i skutecznych rozwiązań
sprzyjających rozwojowi. Patronat
nad konkursem objął prezes Prawa
i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński – informuje Biuro Poselskie
Marzeny Machałek.

Posłanka Ziemi Jeleniogórskiej odebrała w imieniu zespołu, który pracował nad programem dla Jeleniej Góry,
nagrodę za drugie miejsce. Dokument:
„Jelenia Góra – miasto z klasą” został
doceniony przez ekspertów za innowacyjność i oryginalność oraz elementy
wspierające lokalną przedsiębiorczość.
Chwalony był przede wszystkim za
pomysł na rozwój oparty o naturalny
potencjał Jeleniej Góry – kulturę, uzdrowiskowość i turystykę.

– To ogromny sukces i wyróżnienie
dla miasta. Nagroda w konkursie to
jest zasługą całego zespołu złożonego
z ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń i mieszkańców Jeleniej Góry,
którzy cały czas zgłaszają uwagi i
propozycje do programu – podkreślają współpracownicy posłanki M.
Machałek.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

POrażka w sądzie

Rafał Dutkiewicz wygrał przed wrocławskim sądem proces ze sztabowcami Platformy Obywatelskiej, którzy
muszą teraz sprostować uznaną za nieprawdziwa informację z ogłoszenia wyborczego. Chodzi o wieść, która ukazała
się w dwóch dolnośląskich gazetach
w minioną środę. Napisano tam, że
głos oddany na prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza oznacza oddanie
władzy w ręce Prawa i Sprawiedliwości. Dutkiewicz, urzędujący prezydent
Wrocławia i zarazem kandydat na
ten urząd, pozwał Platformę Obywatelską do sądu w trybie wyborczym.
Uzasadnił, że Platforma posługuje się
„kłamstwem wyborczym”. I wygrał.
– PO ma sprostować treść ogłoszenia
oraz wpłacić 10 tys. zł na cele charytatywne. PO zapowiada zaskarżenie
wyroku. Zdaniem pełnomocnika
partii ogłoszenie nie było informacją,
lecz opinią. I nie było w nim mowy o
głosowaniu na PiS – poinformował
portal TVN 24.
Rafał Dutkiewicz jest liderem ponadpartyjnego stowarzyszenia Dolny
Śląsk XXI, do którego należy Komitet
Wyborczy Wyborców Razem dla Jeleniej Góry. Na urząd prezydenta miasta
kandyduje z niego Marek Obrębalski,
obecny szef miasta.
(tejo)

Wszystko w ramach debaty organizacji pozarządowych „Masz głos
masz wybór”. Kandydatom pytania
zadawali zarówno przedstawiciele
organizacji pozarządowych, jak i
przybyli na debatę jeleniogórzanie. Po jednym pytaniu każdy z
kandydatów mógł zadać swojemu
konkurentowi.
Najciekawsza i najdłuższa była
część otwarta debaty. Głos oddano
mieszkańcom. Chętnych do zadawania pytań było na tyle wielu, że wolontariusze mieli kłopot z ustaleniem
kolejności. Rozmawiano o rowerach
i tworzeniu ścieżek rowerowych. W
słowach Marka Obrębalskiego, że o
zakazie wjazdu rowerów do Parku
Zdrojowego nie decyduje projektant
rewitalizacji, ale regulamin miejski
zabrzmiał cień szansy na to, że absurdalny zakaz wjazdu jednośladów
na teren parku nie wejdzie jednak
w życie. Marcin Zawiła nawiązał
do absurdu hasła o Jeleniej Górze
jako rowerowej stolicy Polski, bo
w mieście nie ma sieci traktów dla
jednośladów. Wszyscy kandydaci
zapowiadali politykę ułatwiającą
żywot rowerzystów w mieście.
Poruszono kłopot giełdy w Cieplicach i problemy z ruchem samochodowym. Zdaniem Sylwestra
Urbańskiego teren przy ulicy Lubańskiej powinien zostać zabudowany
halami targowymi. Marek Obrębalski
podkreślił, że rynek ten daje miejsca

pracy osobom niepełnosprawnym
(spółdzielnia SIMET) i nie należy go
likwidować. Marcin Zawiła zaproponował zmianę organizacji ruchu
w tym miejscu.
Pytano o szkolnictwo. Sylwester
Urbański podkreślił konieczność
zachowania rejonizacji przy naborze
do placówek oświaty (zlikwidować to
ma – zdaniem kandydata – nierówności jeśli chodzi o liczbę uczniów).
Marcin Zawiła z kolei zaproponował
mniej liczne klasy, co pozwoliłoby na
utworzenie większej
liczby oddziałów i
pewniejsze etaty dla
nauczycieli. Robert
Prystrom powiedział,
że na oświacie się nie
zna i nie będzie nic
obiecywał: zatrudni
fachowca, pełnomocnika, który zajmie się
uporządkowaniem
spraw edukacji.
Mówiono o bolączkach komunikacji miejskiej. Marcin
Zawiła wrócił do
swojego pomysłu z
szybką koleją (tramwajem) z Jeleniej
Góry do Sobieszowa
i dalej – do Jakuszyc.
– Niektórzy mówią,
że to mrzonki, ale
ja rozmawiałem już
z kilkoma operatorami i są chętni na
prowadzenie takiej
linii z pomocą lekkich szynobusów –
powiedział. Elżbieta
Matiasz sprawę ucięła krótko: trzeba
zmienić dyrekcję MZK. Z kolei Robert
Prystrom dodał, że przekształcenie
MZK w spółkę tylko podniosło koszty
utrzymania przewoźnika.
Sporo emocji wywołała kwestia
bezpieczeństwa. Marcin Zawiła
zaproponował utworzenie funduszu
nagród dla strażników miejskich, bo
„ są gorzej traktowani niż policjanci i
nie mają odpowiedniej motywacji do
pracy”. – Jeśli zostanę prezydentem,

1 stycznia 2011 roku rozwiążę straż
miejską, bo jest za droga, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczę na
40 etatów dla policji – powiedział
Robert Prystrom. Dodał też, że jest
konieczność budowy komisariatu
policji na Zabobrzu. Marzena Machałek zaznaczyła, że bezpieczeństwo
w mieście potraktuje priorytetowo
– zarówno w kwestii praktycznej
(więcej patroli) jak i programów
prewencyjnych.
Zapytany o możliwość współpracy

między kandydatami po wyborach, Marcin Zawiła oświadczył,
że jest otwarty
i nie buduje zapór. Dodał także, że ma swoje
zobowiązania
wobec Platformy
Obywatelskiej.
Kandydaci dys-

kutowali
także odpowiadając
na pytania z zakresu finansów
miasta (skąd
wziąć pieniądze
na realizację

Kandydaci na urząd prezydenta miasta
znaleźli się w ogniu rozmaitych pytań.
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Zwolniony z pracy za start w wyborach
Kierownik Hotelu Szrenica w
Szklarskiej Porębie stracił stanowisko, bo oznajmiono mu,
że łączenie takiej funkcji z kandydowaniem do rady miasta
w wyborach samorządowych
jest niedopuszczalne. Chodzi
o Rafała Piotra Szymańskiego
z Prawa i Sprawiedliwości.
R. Szymański kandyduje do rady
miasta z listy PiS z drugiego miejsca w
jeleniogórskim okręgu nr 1. Od 20 października pracował w Hotelu Szrenica
na podstawie umowy o zarządzanie.
Kilka dni temu prezes zarządu firmy
będącej właścicielem hotelu wezwała
kandydata na dywanik i oświadczyła
mu, że łączenie funkcji kierownika
hotelu i kandydowanie jest niedopuszczalne.
– Zasugerowano mi również niebezpieczeństwo wynoszenia kompromitujących zdjęć i informacji o gościach
bawiących się na imprezach w hotelu.

Zainteresowany przez kilka lat (2006 - 2009)
sprawował funkcję zastępcy dyrektora
Muzeum Karkonoskiego.

Bój na programy i obietnice
Marzena Machałek (Prawo
i Sprawiedliwość), Elżbieta
Matiasz (Wspólnota Jeleniogórska), Marek Obrębalski
(Razem dla Jeleniej Góry),
Robert Prystrom, (Wspólne
Miasto), Sylwester Urbański (Sojusz Lewicy Demokratycznej) i Marcin Zawiła
(Platforma Obywatelska)
stanęli 8 listopada oko w
oko z publicznością, która
niemal w całości wypełniła
dużą salę Filharmonii Dolnośląskiej.

15 listopada 2010 r.

Otrzymał wypowiedzenie ze skutkiem
natychmiastowym
b e z o b ow i ą z k u
świadczenia pracy –
poinformował.
Rafał Piotr Szymański twierdzi, że
wykonywał swoje
obowiązki jak najlepiej potrafił i nie było jego intencją, ani
uprawianie polityki w miejscu pracy,
ani zaszkodzenie firmie. – Tajemnica
tego, co dzieje się w firmie – to element
zarówno etyki zawodowej, jak i zapisu
w umowie o zarządzanie. Jak można w
ogóle mówić o takich rzeczach? – powiedział rozgoryczony Szymański.
Teraz zrobić może niewiele, bo
wszystko odbywa się w majestacie
prawa: umowa o zarządzanie może być
rozwiązana w dowolnym momencie
bez podania przyczyny. Kandydat PiS
podkreśla jednak, że czynne i bierne prawo wyborcze to konstytucyjne prawo
każdego Polaka, również pracownika
hotelu. – Nie powinno być to powodem
do wyrzucania kogokolwiek z pracy –
zaznacza Rafał P. Szymański.
(tejo)
FOT. TEJO

Prawie jak mecz
Debata przebiegła w atmosferze zawodów
sportowych. Zwolennicy poszczególnych
kandydatów nagradzali swoich faworytów
burzliwymi oklaskami, ale i nie zabrakło
także odgłosów dezaprobaty. – Nie mogę
panu wyłączyć mikrofonu, bo go pan nie
ma – mówił Tadeusz Siwek, moderator,
do pewnego mężczyzny (na zdjęciu obok),
który wykrzykiwał pretensje pod adresem
prezydenta Marka Obrębalskiego. Mieszkaniec został wyprowadzony z sali.
programów wyborczych), o ucieczce z Jeleniej Góry młodych ludzi
i zapobieganiu temu zjawisku, o
sporcie i nadziejach z nim związanych, o obawach przed otwarciem
niemieckiego rynku pracy, a także o
ekologii i turystyce.
Kilka pytań zadano w przedłużonym czasie debaty. Wprawdzie
regulamin przewidywał dwugodzinne
spotkanie, sami kandydaci poprosili
o prolongatę spotkania, aby wszyscy
chętni mogli przedstawić swój problem. Organizatorzy, nie bez oporów,
zgodzili się. Mimo półgodzinnej „dokładki” czasu dla kilku osób zabrakło.
Pretendenci do fotela byli jednak do
dyspozycji zainteresowanych już po
zakończeniu spotkania. Na koniec
wszyscy kandydaci podziękowali przybyłym na spotkanie jeleniogórzanom
oklaskami.
Konrad
Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

15 listopada 2010 r.

WYDARZENIA

Do rady miasta dla młodych
Mateusz Ryglowski ma dopiero 20 lat, jest studentem
wychowania fizycznego na
Kolegium Karkonoskim i
pasjonuje się kolarstwem
górskim. Codziennie przemierzając ulice miasta i spotykając się z ludźmi zbiera
informacje, co w Jeleniej
Górze należy zmienić.

Fot. Archiwum

był start w wyborach samorządowych
do Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.
– Pracę pisałem w oparciu o własne
spostrzeżenia oraz analizę rozmów
ze znajomymi i nie innymi ludźmi.
Uważam, że niezwykle ważne jest
wprowadzenie bezpłatnych kursów doszkalających dla młodzieży,
poszerzenie kierunków studiów
na jeleniogórskich uczelniach oraz
zadbanie o wolny czas młodzieży i
dzieci poprzez organizację
Trzystronicowy zbiór tych propoimprez sportowych, w tym
zycji doceniono w konkursie „Młoturniejów piłki nożnej
dzieżowy Pomysł na Jelenią Górę”
czy zimowych warsztazorganizowanym przez Platformę
tów tanecznych. Jeleniej
Obywatelską. Sukces był dla
Górze potrzebna jest też
Mateusza Ryglowskiego
rozbudowa dróg rowetylko środkiem w dojściu
rowych, poszerzenie
do celu, którym od kilku
traktów, zwłaszcza
lat jest zmienianie Jeleniej
MTB, rozbudowa
Góry na plus.
skateparków czy
Mateusz nie chce tak,
wprowadzenie bijak większość jego znajoletów „last minute”
mych wyjeżdżać ze stolicy
do placówek kultuKarkonoszy. Widzi
ralnych. Mam
jej potencjał i chce
nadzieję, że
o niego zawalczyć.
te moje poJak? O tym pisał w
mysły zoswojej pracy, która dała
staną zremu zwycięstwo i otwoalizowane
rzyła drogę do
– powiedział nam
świata poliMateusz Rytyki. Naglowski.
grodą
(Angela)

Ukradł paliwo i uciekł

Na jednej z jeleniogórskich stacji benzynowych nieznany osobnik zatankował paliwo, za które
nie zapłacił. Pracownik próbował
powstrzymać przestępcę przed
ucieczką. Ten jednak przewiózł
mężczyznę kilka metrów na masce, zrzucił go na ziemię, po czym
uciekł. Policjanci wytypowali jako

sprawcę 20-latka i złapali go trzy
dni po przestępstwie. Odpowie
za kradzież rozbójniczą, za co
grozić mu może nawet do 10 lat
więzienia. Możliwe, że ma na
koncie więcej kradzieży paliwa.
Policja wystąpiła z wnioskiem o
jego aresztowanie.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kandydat konduktorem
Wyborczy autobus – tak o bezpłatnym k ursie autobusem z
napisem Robert Prystrom, który
w minionym t ygodniu jeździł
przez Jelenią Górę do Sobieszowa mówili jego pasażerowie. W
miniony czwartek Kandydat na
prezydenta osobiście wychodził
z autokaru na przystanki i zapraszał do skorzystania z przejazdu.
Podczas trasy mówił o programie
wyborczym i zachęcał mieszkańców do głosowania na Wspólne
Miasto. Pr ystromobus będzie
woził pasażerów codziennie aż do
piątego grudnia. Za darmo.
(Angela)
FOT. ANGELA

Promocja szkoły z ciągnikiem w tle
Czerwono–czarny traktor, taniec, śpiew i zabawa oraz kolorowe stroje:
wszystko to jest w filmie
promocyjnym o Zespole
Szkół Przyrodniczych–Żywieniowych w Sobieszowie nakręconym przez
szkolnego informatyka,
Konrada Żurawskiego,
naszego fotoreportera.
W nagranie filmu zaangażowała się cała szkoła, w tym
wszyscy uczniowie, którzy ciężko
pracowali na końcowy efekt.

Do szkoły widz „dojeżdża” ciągnikiem
wraz z traktorzystą, a
za drzwiami czekają
przebrani uczniowie,
którzy śpiewem zapraszają do odwiedzenia zakątków
placówki.
– Do jego nagrania przygotowywaliśmy się od czerwca i tylko
kwestie techniczne zadecydowały o tym, że został on nagrany
niedawno. Filmem chcieliśmy
zaakcentować kierunki kształcenia w tej szkole, w tym technikum weterynaryjne, ogrodnicze,
architektury krajobrazu czy
technikum żywienia
– mówi Hele-

„Zwinął” 170 metrów kabla

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który kradł
ze studzienki TP SA 170 metrów bieżących
kabla telekomunikacyjnego o wartości około
tysiąca złotych. Mężczyzna zamierzał sprzedać
przewód na pobliskim punkcie skupu złomu
Sprawca został zatrzymany pod koniec pierwszego tygodnia listopada. Grozi mu kara do 10
lat więzienia.

Pomoc dzięki kamerze
na Kasperczyk, dyrektor szkoły.
Podczas prób i samego nagrania nie obyło się bez strat, rozbite
jajka, rozsypana mąka to tylko
nieliczne z nich. Wszystko to dodaje jednak tylko uroku nagraniu.
Film można znaleźć w internecie
na stronie YouTube wpisując
„lipdub weterynarz”.
(Angela)

Kilka minut po tym jak z centrum monitoringu przekazano zgłoszenie, patrol Straży
Miejskiej udzielił pomocy poszkodowanemu
mężczyźnie. Do zdarzenia doszło przy ulicy
Długiej. Strażnicy zastali tam leżącego na ulicy
mężczyznę z raną głowy. Udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie
ratunkowe. Podczas rozmowy poszkodowany
stwierdził, że wcześniej wypił około pół litra
wódki i nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
(tejo)

DO JELONKI NAPISALI

O niepodległości
z pieśnią na ustach

Mazdą w volkswagena polo

Jednym z elementów obchodów
Narodowego Święta Niepodległości
był koncert w Kościele Łaski pod
Krzyżem Chrystusa. Wydarzenie
było pomysłem posłanki Prawa
i Sprawiedliwości Marzeny Machałek, która już po raz trzeci
w sposób niesztampowy włącza
się w miejskie obchody niepodległościowego święta. Zabrzmiały
znane melodie patriotyczne. Zainteresowanie było tak duże, że
zabrakło śpiewników rozdawanych
uczestnikom koncertu. Wspólne
śpiewanie prowadziła Honorata Magdeczko-Capote, aktorka Teatru Maska,
oraz Robert Wróblewski, akordeonista.
Śpiew zjednoczył kandydatów na urząd prezydenta: wspólnie śpiewali Marzena Machałek,
Marek Obrębalski i Marcin Zawiła.
(Agrafka)

FIATEM POD CIĘŻARÓWKĘ
Kierowca fiata trafił do szpitala po tym, jak zjechał na
przeciwległy pas i uderzył
w ciężarówkę. Do zdarzenia
doszło 8 listopada po południu na trasie Jelenia Góra –
Szklarska Poręba nieopodal
hotelu Las.
To zdarzenie mogło zakończyć
się znacznie poważniej, więc niech
będzie ostrzeżeniem dla innych kierujących, a szczególnie tych, którzy
ten niebezpieczny odcinek krajowej
trójki pokonują z prędkością większą

Dwudziestoletni pasażer
siedzący na tylnym siedzeniu
VW polo trafił do szpitala z
podejrzeniem urazu kręgosłupa po tym, jak w tył
samochodu prowadzonego
przez jego ojca uderzył kierujący mazdą. Do zdarzenia
doszło po godzinie 8 XI na
ulicy Wolności za MPGK.

niż 40 km
na godzinę – mówią policjanci jeleniogórskiej drogówki.
Na własnej skórze przekonał się
o tym kierowca fiata brawo, który
jechał ze Szklarskiej Poręby w kierunku Jeleniej Góry. Na łuku drogi
przez hotelem Las stracił panowanie
nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod koła
ciężarówki marki volvo. Sprawcę
zabrano do szpitala, ale na szczęście
obrażenia nie okazały się poważne.
Zdarzenie zakwalifikowano jako
kolizję drogową.
(Angela)
FOT. BOGDAN JOŃCZYK

19-latek z Czernicy jechał mazdą
na uczelnię od strony Jeleniej Góry
w kierunku Cieplic lewym pasem
dwupasmowej ulicy Wolności. Kierowca VW Polo podążał w tym samym
kierunku, ale po pasie prawym. Z
relacji sprawcy wynika, że samochód
jadący przed nim nagle zahamował,
by skręcić w boczną ulicę.
Kierowca czerwonego polo, 43letni jeleniogórzanin, jechał z dwójką
pasażerów. Jeden z nich, jego 20-letni
syn siedział z na tylnym siedzeniu.
Został uderzony w tył, skarżył się na
ból kręgosłupa. Karetką pogotowia
został przewieziony do szpitala.
Jak mówi sierż. sztab. Rafał Różycki
z Komisariatu I Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze, wina kierowcy mazdy jest ewidentna: sprawca
nie dostosował prędkości i należytej
odległości między pojazdami.
(Angela)
FOT. ANGELA

Najlepsi do samorządów i
ochrony przyrody!
W zakresie ochrony przyrody
jest wiele zadań od lat oczekujących na realizację.
W tym celu proponuje się
objęcie ochroną niszczone
krzewy i drzewa, w tym,
poddanie szczególne j
ochronie krzewy i drzewa owocujące. Trzeba też
zredukować populację ptaków krukowatych. Głównie srok wyniszczających
drobne ptactwo. W tym
celu proponuję realizować
Dyrektywę Ptasią Unii Europejskiej, z której korzystają
państwa zachodnie. Proponuję
wprowadzić zakaz budowania
obiektów mieszkalnych, rozrywkowych i przemysłowych na
ścianach lasu lub w lesie, a także
zakaz grodzenia pól, łąk i lasów
(z wyjątkiem szkółek i młodych
REKLAMA
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nasadzeń leśnych), zwłaszcza
drutem kolczastym i siatką.
Grodzenie kaleczy, ogranicza
migrację i dostęp zwierząt do
żerowisk. Postuluję ograniczenie wycinki starodrzewu oraz
drzew dziuplastych będących
wylęgarnią ptaków. Ważne
jest zradykalizowanie walki z
podpalaczami: ściernisk, łąk,
rowów, lasów i nieużytków. Do
tego dodam: zaostrzenie zakazu
wprowadzania psów luzem na
teren lasu, zwiększenie częstotliwości bywania w terenie osób
odpowiedzialnych za ekologię.
Wszystko to razem ma chronić
przyrodę i służyć ludzkiej populacji. Natura ma to do siebie,
że nie respektuje zarządzeń i
ustaw, które jej nie służą – ginie,
protestując! Zbliżają się wybory!
Wybierajmy tych, którzy spełnią
nasze oczekiwania!
Czesław Henryk Urban

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

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Kryjówka na Kopernika

Po piekielnym huku niczym trzęsienie ziemi połączone z najgłośniejszym grzmotem, jaki kiedykolwiek Starzecki słyszał, mieszkanie Rajmunda
Szlachcica przepełniła głęboka cisza. Schowani za
kanapą uciekinierzy spodziewali się nalotu milicji.
Ale nikt nie zapukał. Po kilku sekundach wydających się wiecznością ciszę przeciął trzask zapałki,
której mdły płomień ukazał przerażone i zniekształcone cieniami oblicze właściciela lokalu.
Szlachcic był krótkowidzem. Jego
twarz bez okularów była – w świetle
mrugającego ognia zapałki – nie
tylko odrażająco zniekształcona,
lecz także zupełnie bezbronna. Ręka
mężczyzny trzęsła się jak osika na
wietrze. Po chwili zapałka dopaliła
się, a Szlachcic syknął z bólu: żar
poparzył mu opuszek palca. Co za
niezdara! Starzecki czuł, jak jego
palec przygnieciony ciężką sofą,
coraz bardziej puchnie. Za chwilę
błysnęła druga zapałka.
– Kto tu jest? – głos lokatora
przypominał rżenie spłoszonego
i starego konia. – Nie róbcie mi
krzywdy, nie! Oddam wam, co
tylko chcecie – dodał rżąc cichutko
i wpatrując się w ciemną czeluść
swojego pokoju. – Rajmundzie, to
tylko ja, Drzewiecki. Teodor Drzewiecki. Sąsiad! – równie nieśmiało
wyszeptał dziadek Inge.
– A sąsiad – tę wieść przyjął
beznamiętnie Szlachcic. – Na szachy
to chyba trochę za późno – powiedział już nieco mniej rozdygotaną
frazą. Syknął. Znów mrok i kolejne
oparzenie palca. Trzask zapałki.
– Przestraszyłeś mnie Teodorze,
nawet nie zorientowałem się, że
wszedłeś. Musiałem nie słyszeć
twojego pukania – powiedział półgłosem gospodarz. – Wiesz, ostatnio
mam kłopoty ze słuchem – dodał
jakby zdradzał ważny sekret.
Zapałka znów zgasła. Tym razem
Szlachcic nie syknął. W ciemności
słychać było, jak próbuje podnieść
się z podłogi. Znów trzask zapałki.
Widzieli cień postaci lokatora z
wolna i ostrożnie posuwający się w
stronę drzwi na korytarz. Pstryk.
Pokój utonął w blasku światła z żyrandola zawieszonego na wysokim
suficie. Mieszkanie mierzyło ponad
trzy i pół metra. Starzecki, Inge
oraz jej dziadek zmrużyli oczy już
przyzwyczajające się do widzenia
w półmroku. Zza przymkniętych
powiek Strarzecki ujrzał Rajmunda
Szlachcica stojącego nieruchomo i
patrzącego się na pobojowisko.
Jego gwałtowna reakcja na krzyk

Starzeckiego, który teraz chuchał
na swój zraniony palec przyciśnięty
do podłogi ciężkim meblem, sprawiła, że zrzucił lampę. Spadając z sofy
potoczył się pod stojącą przy ścianie
etażerkę z książkami i bibelotami.
Rachitycznemu meblowi nie trzeba
było wiele, aby go wywrócić. Runął
więc z całą zawartością.
Kiedy usiłował się podnieść,
zahaczył stopą o kabel odbiornika
radiowego. Jedno pociągnięcie
wystarczyło, aby wysłużona tesla
rąbnęła na pomalowaną orzechową
farbą podłogę pociągając za sobą to,
co stało na radiowym pudle: spore
akwarium z rybkami. Pojemnik
stłukł się w drobiazgi, a bezradne
gupiki jeszcze jakoś dychały taplając się w mazi, jaka powstała na
podłodze salonu pana Rajmunda
Szlachcica.
Starszy człowiek przez kilka
długich chwil spoglądał na bałagan. Wzruszył ramionami w geście
pewnej obojętności.
– Wystraszyłeś mnie,
Teodorze. Ostatnio
taki jakiś zdenerwowany chodzę. Relanium biorę. Lekarz
kazał. Tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego schowałeś się za
moją kanapę. Zawsze
przecież siadasz na
niej – ciągnął starszy
pan tym samym nieco
rżącym głosem.
Starzecki uśmiechnął
się pod nosem z reakcji
starszego mężczyzny.
Kłujący ból palca powoli
mijał. Już wyobrażał sobie fioletowy siniec. Parę
lat temu, kiedy – jako
student – miał obowiązkowe praktyki robotnicze
w Służbie Polsce, rzucili
go na dachy zrujnowanego Wrocławia jako pomocnika
dekarza. Zdecydowały o tym jego
wspinaczkowe umiejętności. Tak
się wtedy urządził, kiedy zamiast

Drzewiecki z początku chciał
zareagować gwałtowniej na słowną
wycieczkę Szlachcica sugerującą
poważnemu i statecznemu emerytowi rozwiązły tryb życia, ale
opanował emocje widząc malujące
się na twarzy sąsiada cierpienie.
– Rajmundzie, gdybym chciał, to
bym sobie przyprowadził kogoś
do domu! – powiedział i szybko
pożałował tych słów widząc zdumione spojrzenie skulonej obok
Inge. – Znaczy mógłbym! Ale nigdy,
przenigdy tego nie, nie, nie robię! –
zająknął się zmieszany. – A jestem
tu w potrzebie!
– Ostatnie pieniądze pożyczyłem
starej Kotwasowej z parteru. Prosiła,
błagała, że jej na chleb nie starcza.
Mam tylko na jedzenie do końca
miesiąca. Nie mogę cię podratować
– powiedział z szybkością karabinu
maszynowego Szlachcic, który
od razu zapomniał o
w papiaka, potężnym młotkiem
walnął prosto we wskazujący
palec lewej ręki. Wtedy mało
nie zemdlał z bólu i niewiele
brakowało, żeby junak i przodownik turystyki górskiej
spadł z dachu kamienicy na
placu Solnym. Palec goił mu
się ponad miesiąc, bo do rany
wdarło się jeszcze paskudne
zakażenie. Teraz – dla odmiany – unieruchomił sobie
kciuk prawej dłoni.
– Nie jestem, Rajmundzie drogi sam… – szepnął
teatralnie Drzewiecki.
Lokator wzdrygnął się i
spojrzał na kanapę, za
którą wciąż siedzieli uciekinierzy. – Teodorze!
W twoim wieku!? No
wiesz, ja wszystko rozumiem, ale – no wiesz
– mogłeś powiedzieć,
że zamierzasz kogoś
sprowadzić, znaczy
się damę – Rajmund
Szlachcic przerwał
ton oburzenia rżącym chichotem
złośliwca. – Może i ja bym skorzystał, co? Przecież nie jestem jeszcze
taki ot, do niczego! – mężczyzna wyprężył się i za chwilę stęknął pewnie
z powodu bólu po upadku z kanapy
i przywaleniu stosem

przedmiotów różnych, w tym akwarium z
rybkami. – Moja głowa – jęknął. –
To pieprzone akwarium spadło mi
prosto na łeb! – zarżał żałośnie.

bólu i innych dolegliwościach. Starzecki od razu
zrozumiał, że gospodarz jest skąpy,
choć – z drugiej strony – specjalnie
nie załamał się poniesionymi strata-

mi i bałaganem w pokoju. – Co za
dziwny typ! – pomyślał Stefan.
– Nie chcę pieniędzy! Rajmundzie, to ja ci dam parę groszy jak
wyświadczysz mi przysługę. I kupię
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ci nowe akwarium…. I dołożę do
radia – Teodor Drzewiecki dodał
po chwili spojrzawszy na leżący w
kałuży radioodbiornik. – Bo wiesz,
mamy spory problem. Ja i moja
wnuczka.
Szlachcic znów spojrzał na kanapę, z którą – jak się wydawało
– prowadził rozmowę, bo ani Drzewiecki, ani Starzecki, ani Inge nie
wyściubili jeszcze nosa zza mebla.
– Przecież ty, Teodorze nigdy nie
masz problemów! Cóż takiego się
stało, że odwiedzasz mnie późnym
wieczorem, bez uprzedzenia, chowasz się za moją kanapą i straszysz
mnie jakbym był niegrzecznym
chłopcem. Ja jestem nerwowy
ostatnio, relanium biorę, lekarz
mi przepisał – powtórzył Szlachcic
beznamiętnie, jak mantrę, swoim
rżącym głosem.
– Sprawa przedstawia się tak,
że chcielibyśmy u ciebie jakiś
czas zostać. Chodzi o to, że w
moim mieszkaniu, no, nie mogę
teraz przebywać. Mam kłopoty z…
– urwał czując mocnego kuksańca
od Starzeckiego. Stefan wybałuszył oczy
i przytknął palec z
bolącej ręki do ust
na znak, aby Teodor
czasem nie wygadał się
i nie powiedział o problemach z milicją. Nie
znał Szlachcica i nie był
pewien jego reakcji. Czy
czasem ten zwariowany
lokator pod byle pretekstem nie pójdzie z domu
od razu na komisariat. Do
całej reszty zarzutów dojdzie jeszcze wtargnięcie do
cudzego mieszkania. Tego
by jeszcze trzeba było!
Szlachcic patrzył się pytająco na kanapę, za którą
siedzieli ukryci Drzewiecki z
wnuczką i Stefanem. – Mam
kłopoty, bo – wiesz, ten tego
– trochę za długo zastanawiał się nad wymyśleniem
wiarygodnego pretekstu, ale
nie wzbudził tym podejrzeń
lokatora. – Przyjechała do mnie
rodzina z Warszawy. Parę osób w
sumie. No, a u mnie miejsca to nie
starczy dla wszystkich. Za dwa dni
wracają a chciałem, żeby się czuli
dobrze,
to pomyślałem,
że zostawię im
mieszkanie, a
ja z Inge i naszym kuzynem
– odchrząknął
Teodor – z naszym kuzynem
Stefanem, skorzystalibyśmy
z twojej gościny i tego małego pokoiku,
co ty go wcale
nie używasz
– zakończył
odetchnąwszy z wyraźną ulgą.
Rajmund
Szlachcic
st ał przez
chwilę w
bezruchu
patrząc
wciąż na kanapę. – I
oczywiście pomożemy ci posprzątać
– dodał szybko Drzewiecki tłumiąc
mimowolny śmiech. – Jak to mówią,
gość w dom, Bóg w dom. Tylko tan
jest straszna rujnacja w tej mojej
pakamerze – zarżał Szlachcic. – Cza-

W poprzednich
odcinkach:
Grupa studentów architektury przyjeżdża
w lipcu 1956 roku do Jeleniej Góry na
plener, w trakcie którego ma uwiecznić najpiękniejsze detale miejscowych
budowli. Wraz z nimi dociera do stolicy
Kotliny Jeleniogórskiej fotograf Jerzy, który
ma prowadzić dokumentację. Opiekun
studentów Stefan Starzecki, aktywista i
młody pracownik naukowy, poznaje tajny
cel wyprawy. Wiadomo już, że większość
zabudowy jeleniogórskiego starego miasta
zostanie wyburzona. Przełożony Starzeckiego – Zenobiusz Morowski, wbrew prawu i
twardej zimnowojennej polityce PRL – chce
zrobić na tym interes z kolekcjonerem
von Hibuchem z RFN, któremu zamierza
pokątnie sprzedać cenne detale, a grupa
studentów potrzebna mu jest do sporządzenia dokładnego opisu i inwentaryzacji
bez wzbudzania podejrzeń. Starzecki ma
dostać swoją „dolę”. Jednak młodzi ludzie
i ich szef po przyjeździe rzucają się w wir
prowincjonalnego lekkiego życia, z którego
korzystają pełną piersią. Jerzy poznaje
miejscową autochtonkę Inge, którą zaczyna
darzyć odwzajemnionym uczuciem. Starzecki podczas pijackich eskapad oddala się
od swoich podwładnych. W trakcie jednego
ze spacerów z dziewczyną oraz z Jerzym
spotyka milicjanta, którego – z obawy
przed wylegitymowaniem (zapomniał
dowodu) – unieszkodliwia i pozbawia
przytomności, munduru, broni oraz motocykla. Przestraszeni takim obrotem
sprawy mężczyźni ukrywają się. Miejscowa
milicja, po znalezieniu nieprzytomnego
funkcjonariusza, zaczyna podejrzewać,
że padł on ofiarą wroga ludu, który zabrał
mu mundur i motocykl, aby uciec z Polski.
Ratunkiem dla sprawców są znajomości
Teodora Drzewieckiego, przybranego
dziadka Inge, powstańca warszawskiego i
jeńca wojennego, który został skierowany
do prac przymusowych w Hirschbergu,
gdzie zastało go wyzwolenie. Niestety,
osoba, która mogłaby wyciągnąć ich z
opresji, wyjechała na urlop. Tymczasem na
komendzie milicji poszkodowany sierżant
Pietrucha z obawy o swoją przyszłość
przedstawia prawdziwy przebieg wydarzeń,
a milicjanci przystępują do opracowania
portretu pamięciowego sprawców. Ustalają, że w sprawę zamieszany jest Starzecki
oraz wnuczka Drzewieckiego. Postanawiają
zrobić nalot na mieszkanie Teodora, ale po
drodze zauważa ich dwóch mężczyzn: to
Jerzy i Stefan podążający na umówione
spotkanie z Drzewieckim. Starzecki postanawia ostrzec lokatorów. Udaje im się uciec
z zasadzki do mieszkania sąsiada, gdzie na
naszych bohaterów czekają nowe kłopoty.
sem tam żarcie trzymam zimą, bo
tam lodownia, pieca nie ma, a tak to
nie wchodzę. Niewygodnie wam będzie – dodał. Wtem mocne pukanie
do drzwi zagłuszyło niemal myśli
wszystkich. – Milicja Obywatelska!
Otwierać! – tubalny głos zniekształcony odległością niewiele stracił na
swojej sile. Starzecki z Drzewieckim
i Inge zamarli z przerażenia.
Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM
Ciąg dalszy nastąpi
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MARTYNA JAKUBOWICZ i
ŻONA LOTA – “Okruchy
życia”
wydawnictwo: 4 Ever Music

Na nowy album artystki, autorki
hymnu pokolenia lat 80. – „W
domach z betony nie ma wolnej
miłości” – wyczekiwano od dawna.

AKTUALNOŒCI

Piosenki z nowej płyty powstawały
przez wiele lat. Wokalistka nie
wiedziała do końca, jakie w ostateczności będą, oprócz mglistego
zarysu, jaki klimat będzie dla nich
najwłaściwszy. Autorem muzyki
jest Wojciech Przybylski, a wśród
wykonawców - band Żona Lota: sekcja Pawła Miłosza (bas), Przemek

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Nobliście na urodziny

Dziś (poniedziałek) z okazji urodzin Gerharta
Hauptmanna muzeum jego imienia w Jagniątkowie zaprasza na spotkanie poświęcone mecenasowi sztuki i przyjacielowi pisarza Maxowi
Pikusowi. Będzie to okazja do prezentacji wspomnień wymienionego oraz jego wnuka (godz.
12, Willa Wiesenstein). Z kolei w Osiedlowym
Domu Kultury na Zabobrzu w sali teatralnej
obejrzeć będzie można komedię Hauptmanna
„Futro bobrowe” w reżyserii Grażyny Glodek,
przygotowany przez członków koła teatralnego działającego przy ZSP im. KZL w Lubaniu.
Początek przedstawienia o godz. 15.

Nie tylko o przyrodzie

Książnica Karkonoska zaprasza na spotkanie
ze Zbigniewem Adamskim, autorem licznych
książek o tematyce przyrodniczej i łowieckiej,
dziennikarzem, fotografem i rysownikiem,
regionalistą, podróżnikiem i dokumentalistą.
Początek dziś o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Książnicy przy ul. Bankowej 27.

„Wrzask” w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” zaprasza
na projekcję w ramach cyklu „Alfabet kina”.
We wtorek, 16 XI, w sali konferencyjnej KK,
obejrzeć będzie można film Jerzego Skolimowskiego zatytułowany „Wrzask”. To thriller o
człowieku, który potrafi zabijać tytułowym…
wrzaskiem. Początek seansu o godz. 16. Wstęp
– 10 złotych.

Jazz w środę

Otwarta Grupa Swingująca zaprasza na
koncert z cyklu „Jazzowe środy” w wykonaniu
w składzie: Magdalena Szczepanik - vocal,
Janisław Hiller - fortepian, Andrzej Kolasiński gitara, Mirosław Szeffer - gitara basowa, Łukasz
Krzesiewicz - perkusja, Krzysztof Przyborowski
- saksofon, klarnet. Początek o godz. 19.00 17 XI
w kawiarni „Muza” (Osiedlowy Dom Kultury)

Czarny teatr w JCK

Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza dzieci na sztukę w wykonaniu zespołu
teatralnego Czarnego Teatru Steinhaus e. V.
Bautzen zatytułowaną „La strada - czerń i biel”
w wykonaniu - godz. 11.000 w sali Nova przy ul.
1 Maja 60. Czarny teatr jest szczególną formą
teatru figur, gdzie w ultrafioletowym świetle
sceny pojawiają się tylko białe i fluorescencyjne
elementy, które nadają prezentacji specyficznej
estetyki obrazu.

O sztuce najnowszej

Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na
spotkanie z udziałem m.in. Łukasza Gorczycy z
warszawskiej Galerii Raster, prywatnej instytucji
kultury zajmującej się promocją młodej polskiej
sztuki w kraju i za granicą. Prowadzenie Piotr
Machłajewski i Piotr Stasiowski - godz. 18.00 w
Galerii przy ul. Długiej 1.

Stachu w San Francisco

Jeleniogórski obieżyświat Stanisław Dąbrowski zaprasza na prelekcję ilustrowaną przeźroczami zatytułowaną „Podróż z San Francisco
- czyli Good Women Wanted”. Początek o godz.
19 w Muzeum Przyrodniczym przy ul. Wolności
268. Wstęp wolny.
(tejo)

POP ROCK & JAZZ

Martyna Jakubowicz
czuje się jak za dawnych lat. Do grona
muzyków dołączyli
jeszcze Marcin Pospieszalski jako producent a tu także
grający na skrzypcach i cymbałach

Pacan (perkusja),
Łukasz Matuszyk
(akordeon, klawisze), twórca wielu
pomysłów na płycie, oraz Dariusz
Bafeltowski (gitary,
mandolina i banjo).
W ich towarzystwie

rzeszowskich, Thomas Sanchez na
przeszkadzajkach, Janusz Gałach na
skrzypcach, Dawida Kostrzewa na
waltorni oraz Kwartet smyczkowy.
Wszystkie teksty napisał Andrzej
Jakubowicz. Album zawiera 12
utworów. Na koniec dostajemy
przepięknie zaśpiewany „Handel
słowami”. Ta płyta z pełnym pozy-

POP ROCK & JAZZ
tywnych wibracji głosem Martyny
Jakubowicz nagrywana była w
studiu RecPublica w Lubrzy oraz w
Trójkowym Studiu M 1 im. Agnieszki
Osieckiej.
Andrzej Patlewicz

Kto się śmieje z głupca, ten…

Czy w jeden wieczór
można zrujnować sobie życie uszkadzając
kręgosłup, tracąc
żonę oraz kochankę i zadzierając
z urzędnikiem
skarbowym?

Można, jeśli jest
się Pierrem Brochantem, jednym z
bohaterów „Kolacji
dla głupca”, którą w
nadchodzący weekend proponuje widzom
Teatr im. C. K. Norwida.
Bulwarową komedię z podtekstem wyreżyserował Stefan
Szaciłowski, a cała sztuka to
aktorski popis Piotra Konieczyńskiego, który SPEKTAKL ODBĘDZIE SIĘ 18
wcielił się LISTOPADA (CZWARTEK) O
w tytułową GODZ. 19 NA DUŻEJ SCENIE
TEATRU IM. NORWIDA.
postać.

To współczesna komedia
francuska pióra
Francisa Vebera,

która swoją prapremierę miała
w 1993 roku w paryskim
Théâtre de Varieté i
od razu okazała się
artystycznym i
frekwencyjnym
sukcesem. Oto
bohater żyjący wygodnie
i dostatnio
wydawca
dla urozmaicenia sobie
i kolegom
wolnego
czasu, zaprasza na kolacje
we wtorki gościa,
którego kosztem on
i jego przyjaciele chcą
się zabawić - kogoś, kogo
uważa za głupka, nieudacznika. Jednak tym razem cotygodniowe
spotkanie będzie miało zupełnie nieoczekiwany finał …
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

„Kolacja dla głupca” Francis Veber, reżyseria Stefan Szaciłowski, scenografia Władysław
Wigura. Grają: Katarzyna Janekowicz, Lidia Schneider, Piotr Konieczyński, Jarosław Góral,
Jacek Grondowy, Jacek Paruszyński oraz Marek Prażanowski.

Ciepłe dźwięki z krainy snu

WIECZORY Z CHOPINEM W TLE

Artystka rodem z Gryfowa
Śląskiego Ewelina Lichman
zaprezentowała swoją najnowszą płytę „Kołysanki z
tęczowych barw” podczas
14. Targów Książki, które
zakończyły się 7 listopada
w Krakowie.

artystką wszechstronną. Nie tylko
komponuje i wykonuje muzykę.
Para się lutnictwem (wykonała już
kilka egzemplarzy skrzypiec). Pisze
wiersze i maluje, a także ceni sobie
– co nie jest częste wśród dzisiejszych
ludzi sztuki – rytm życia prowincjonalnego (w dobrym znaczeniu tego
słowa) miasteczka.
(tejo)
To najważniejsza ogólnopolska
FOT. ARCHIWUM
impreza wydawnicza i księgarska.
W tym roku odbyła się pod hasłem,
cytatem Thomasa Whartona „Godzina czytania jest godziną skradzioną z
Zdrojowy Teatr Animacji wznawia spektakl ”Czarownice w Bibliotece” wg raju”. Na targach premierę miała
najnowsza płyta Eweliny LichPierre’a Gripariego. Widowisko będzie można oglądać od środy (17 XI) do man, „Kołysanki z tęczowych
niedzieli (21 XI).
barw”. To szeroko zakrojony
„Czarownice w Biblio- którego odbiorcą teoretycznie są cuskiego twórcy uczy bawiąc bez projekt muzyczny, świeży i
tece” to pełne humoru, dzieci, ale i dorośli nie będą się nachalnego dydaktyzmu, a pełne nowatorski, bardzo dobrze
kameralne przedstawienie, nudzić. Urocza sztuka pióra fran- humoru dialogi z pewnością dają przyjęty przez krytykę.
Przy współpracy z
powód nie tylko
do śmiechu, ale i Staszkiem Brendą ardo refleksji. „Cza- tystka stworzyła zupełnie
rownice” wyreży- nowe brzmienie oryginalny styl,
serował Michał wzruszające teksty, ubrane w
Derlatka. Grają: ciepłe dźwięki, pozostając w nieLidia Lisowicz, zbadanej i bezkresnej krainie
Dorota Fluder, snu. Krążek, który jest propoRadosław Biniek zycją dla słuchacza w każdym
i Sławomir Mozo- wieku, zawiera 15 utworów.
lewski. Spektakle Muzykę i teksty napisała
w godz. 9 i 10. Ewelina Lichman. Artyst4 0 . W i d ow n i a ka również zaśpiewała
ograniczona do swoje dzieła, a także
zagrała na skrzypcach
45 osób.
(tejo) i wiolonczeli.
Ewelina LichFOT.
KONRAD man, mieszkanPRZEZDZIĘK ka Gryfowa, jest

W ramach trwającego
Roku Chopinowskiego Filharmonia Dolnośląska zaprasza
na dwa wydarzenia
muzyczne związane
z 200. rocznicą urodzin największego
ko mp o z y t o r a p o l skiego.

nia Dolnośląska
W nadchodzący
WSTĘP NA OBYDWA
czwartek (18 XI) o WYDARZENIA JEST WOLNY zaprasza na
recital muzyki
godz. 19 w Sali Koncertowej FD odbędzie o godz. 19 odbę- gitarowej Hommage ā Chopin. Tadeusz
dzie się spektakl wokalno-pianistyczny Pabisiak zagra na gitarze, a oprawę
oparty na motywach utworów Frydery- słowną zapewni Katarzyna Kucharska.
ka Chopina „Miłość w cis-moll” do słów W programie kompozycje na gitarę poWojciecha Jopkiewicza. Wykonawcy: wstałe pod wpływem twórczości, bądź
Magdalena Żuk (fortepian, śpiew), nawiązujące do stylistyki Fryderyka
Chopina. Początek – także o godz. 19.
Wojciech Popkiewicz (narracja).
(tejo)
Z kolei w piątek, (19 XI) Filharmo-

Czarownice znów straszą w bibliotece

cje, wreszcie sami słuchacze,
zmienia się w najczystszą
poezję. Poezja śpiewana często kojarzy się nam z egzaltacją i manierą.
U Turnaua jest inaczej: jest ciągle
ciepłym i obdarzonym poczuciem
Nazwano Turnaua poetą totalnym. humoru człowiekiem. Lgną do niego
I słusznie, bo wszystko, czego dotyka: wszyscy pogubieni w rzeczywistości
klawisze fortepianu, słowa, emo- i potrzebujący poezji wrażliwcy. Jego

GRZEGORZ TURNAU –
„Fabryka Klamek”
wydawnictwo: Mystic
Production

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

kompozytorski talent
to pisanie inteligentnych nut do mądrych
słów. Najczęściej w jego
repertuarze znaleźć
można wiersze Wisławy Szymborskiej, Ildefonsa Gałczyńskiego,
Jana Brzechwy, Ewy

Lipskiej czy Michała
Zabłockiego. Z tym
ostatnim łączą go
od lat zawodowe
przyjemności zgoła literackie. Jak to
Grzegorz Turnau
potrafi wymyślać
świetne tytuły do

swoich piosenek z tytułowym włącznie. Poprzedni album Grzegorza
Turnaua „Do zobaczenia” ukazał się
w marcu 2009 roku. Najnowsze dzieło
zatytułowane „Fabryka Klamek”
to powrót do przeszłości, kiedy to
jeszcze jako młody człowiek mieszkał
nieopodal fabryki klamek. Ta nostalgia zawarta w 14 piosenkach jest

pewnego rodzaju motywem podróży
i przemijania. Mimo to poszczególne
piosenki różnią się od siebie, zarówno
w warstwie muzycznej, jak i literackiej. Całość powiązana jest niepowtarzalnym stylem artysty i stanowi
wspaniałą podróż po zakamarkach
ludzkiego życia.
Andrzej Patlewicz

REKLAMA/ WIADOMOŒCI
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
AUTO - CAMPING PARK
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl

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
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UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9
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www.peter.autogielda.pl

Geniusz Możdżera i Krokus Jazz Festiwal 2010
– Tegoroczny Krokus Jazz Festiwal rozpoczniemy od prawdziwego
trzęsienia ziemi, później sytuacja zacznie się stabilizować – mówił 12
listopada podczas uroczystego otwarcia festiwalu Tomasz Tłuczkiewicz
(małe zdjęcie), mając na myśli koncert jednego z najwybitniejszych
polskich muzyków, pianisty światowej klasy Leszka Możdżera.

Leszek Możdżer podczas koncertu inauguracyjnego.
Festiwal zakończył się wczoraj już po zamknięciu
tego numeru Jelonki.com
Na pogrążonych w półmroku deskach scenicznych Teatru im. Cypriana Kamila Norwida Leszek Możdżer
„uzbrojony” w fortepian rozpoczął
swój ponad godzinny koncert, stanowiący niezwykłą mieszankę jazzu
i fragmentów utworów Fryderyka
Chopina. Mieszankę, która choć nie
wywołała „trzęsienia ziemi” sensu
stricte, wzbudziła nie lada poruszenie

w gronie licznie zebranej publiczności, niekiedy popadłej w melancholię,
to znów rozentuzjazmowanej i jakby
gotowej do zrywu.
Owacje na stojąco po zakończeniu
kompozycji, które jedna po drugiej
wychodziły „spod ręki” świetnego
improwizatora, okrzyki radości i
nieskrywanej euforii – oto co dało się
widzieć i słyszeć w czasie inauguracji

00

Międzynarodowego Krokus Jazz
Festiwal trwającego do niedzieli, 14
listopada 2010.
Fortepian pod palcami Leszka
Możdżera nabiera zupełnie innego
charakteru. Instrument ten, a ściślej
dźwięki, które wydobywają się z jego
wnętrza w niczym nie przypominają
dźwięków klasycznych. Wręcz przeciwnie, za sprawą zwykłych przed-

miotów: szalika,
szklanki, kawałka metalu itp.
Możdżer
potrafi
stworzyć
własny,
jedyny w
s wo i m
rodzaju
język muzyczny. Język odważny i będący
dowodem na to,
że jego twórca jest
otwarty na wszelkie propozycje, jakie zaoferował mu
świat taktów, rytmiki i dźwięków.
Że ów twórca to nie tylko muzyk,
lecz także eksplorator, swobodnie
poruszający się po dobrze i mniej
mu znanych obszarach.
Kompozyc je Możdżera
brzmią tak, jakby fortepian
został podłączony do fuzza,
ekspadera, equalizera czy
innego efektu umożliwiającego modyfikacje muzyczne. Ziarniste, stłumione,
metaliczne wręcz agresywne, to znów harmonijne,
lekkie i wyjątkowo czyste
– to właśnie proponuje
nam Możdżer na swoich płytach, i tym właśnie zabłysnął podczas
inauguracji Krokus Jazz
Festiwal. Mocne, jak na geniusza przystało.
Petr
FOT. PETR

Złote gody

nad Jedlicą

W Urzędzie
Stanu Cywilnego w
Kowarach trzy pary małżeńskie
obchodziły w miniony piątek
jubileusz „Złotych Godów”. Wśród
jubilatów byli: Władysława i Zenon
Dodowie, Janina i Marian Lidwiccy
oraz Alicja i Jerzy Zoniowie. Z
okazji pięćdziesięciolecia pożycia
małżeńskiego wręczono małżonkom odznaczenia nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Bronisława Komorowskiego.
Kowarzanie otrzymali też kwiaty
i gratulacje od burmistrza Kowar
Mirosława Góreckiego. Słowa
uznania dla każdej z par wygłosił również przewodniczący
rady miejskiej Tadeusz Cwynar.
Wyjątkową uroczystość obchodów złotych godów małżeństwa
uświetnił występ Kowarskich Wrzosów. Siedzący w sali jubilaci i ich
rodziny nie kryli łez wzruszenia.
(Petr)
FOT. UM
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Wieści
różnej treści

BKS lepszy od KKS–u

W 13. kolejce ligi okręgowej
juniorów młodszych KKS Jelenia
Góra nie sprostał na własnym boisku drużynie BKS–u Bolesławiec
przegrywając 1:3. Jedyne trafienie
dla naszej ekipy zaliczył Omelko.
Skład KKS-u: Wieliczko, Denis,
Adamowicz, Czechowski, Masel,
Pogorzała, Łozowski, Kacperczyk,
Omelko, Nicpoń, Kopka.

Dobry start naszych
biegaczy

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się młodzi lekkoatleci z
Siedlęcina na rozgrywanym 10 listopada w Legnicy Biegu Niepodległości. Zawody odbywały się o
nietypowej godzinie, bo po zapadnięciu zmroku w centrum miasta.
Najlepiej z naszych zawodników
zaprezentowali się: Lidia Hamkało i Michał Krzysztofiak, którzy
stanęli na najwyższym stopniu
podium, drudzy byli: Klaudia
Dusznik, Klaudiusz Bukraba oraz
Natalia Garlińska, a z brązowym
medalem do Siedlęcina wrócił z
kolei Eliasz Garliński.

Rusza liga halówki

Karkonoski Klub Sportowy
Jelenia Góra wspólnie z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu
organizuje otwarte mistrzostwa
miasta w halowej piłce nożnej.
Zawody przeprowadzone będą w
dwóch kategoriach wiekowych:
młodzik oraz trampkarz. Mecze
rozgrywane będą w formie ligi
w każdy weekend począwszy
od grudnia, a kończąc na lutym
2011 roku. Bliższe informacje
(regulamin, terminy, zasady itp.)
po zgłoszeniu drużyny do rozgrywek. Chętni do wzięcia udziału w
turnieju proszeni są o kontakt telefoniczny z organizatorem (606
325 878 lub 606 961 013).

Runda zakończona teraz
czas na Wisłę Kraków

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Lider za mocny dla KPR-u
Nie było niespodzianki, w
rozgrywanym w ubiegłą środę awansem meczu 9. kolejki
PGNiG Superligi, KPR Jelenia
Góra uległ ekipie KGHM-u
Zagłębie Lubin 30:39.
Przed tym spotkaniem lubinianki
były zdecydowanym faworytem,
a w niespodziankę wierzyli tylko
niepoprawni optymiści. Zagłębie
naszpikowane gwiazdami reprezentacji Polski, miało być walcem, który
rozgniecie nasz KPR. Jednak boisko
bardzo szybko to zweryfikowało, a
podopieczne Małgorzaty Jędrzejczak i Dili Samadowej nie oddały
łatwo dwóch punktów, grając bardzo
ambitnie i walczenie, tego dnia jednak to nie wystarczyło.
Już po pierwszym gwizdku sędziego, było wiadomo, że ten mecz będzie
szybkim widowiskiem. Zarówno
jedna, jak i druga drużyna narzuciła
mordercze tempo chcąc zdobyć
przewagę bramkową nad rywalem,
dlatego też przez cały czas wynik
oscylował w okolicy remisu. W 26
min. po golu Dąbrowskiej, KPR wy-

1. Zagłębie Lubin
2. SPR Lublin
3. Vistal Gdynia
4. Pioctrcovia
5. Politech. Koszalin
6. Start Elbląg
7. Ruch Chorzów
8. KSS Kielce
9. Zgoda Ruda Śląska
10. KPR Jelenia Góra
11. AZS Wrocław
12. Sambor Tczew

szedł na prowadzenie 14:13, jednak
końcówka należała do przyjezdnych,
które wygrały pierwszą część tego
pojedynku 18:17.
Po 30 minutach, jeleniogórscy
kibice po cichu liczyli na sensację,
jednak w drugiej odsłonie bardziej
doświadczone podopieczne Bożeny

Mistrzowie hali
Zespół Szkół Elektrycznych
w kategorii mężczyzn oraz
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w klasyfikacji
kobiet okazały się najlepsze
w organizowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu
turnieju szkół ponadgimnazjalnych w futsalu.
Obie zwycięskie ekipy zanotowały
na swoim konie po pięć zwycięstw i
zaledwie jednym remisie pokazując
rywalom ich miejsce w szeregu.
Panowie podzielili się punktami
tylko z drużyną ZSLiUsł. po remisie
1:1, panie swój mecz z II LO również
zakończyły takim samym rezultatem.
Zwycięzcy wystąpili w składzie: Marcin Cyganik, Mateusz Kosmo, Piotr
Szwajgiel, Przemysław Janas, Bartłomiej Sadowski, Tomasz Pawluk,
Łukasz Krupa, Mateusz Młodziński,
Bartosz Burnatowski, Krzysztof Pa-

Karkut, zacieśniły szyki obronne,
co w znaczący sposób utrudniło
zdobywanie pozycji rzutowych
zawodniczkom KPR-u. W ataku brylowała Obrusiewicz, która okazała
się katem naszego zespołu, zdobywając aż 12 bramek. Mecz zakończył
się zwycięstwem Zagłębia Lubin

Mężczyźni:
Półfinały

ZS Elektronicznych – ZSOiT 4:1
niczak, Piotr Marek, Karol Karmelita, ZSO nr.1 – ZSET 1:0
Grzegorz Janc, pod okiem opieku- Mecz o III miejsce
nów: Sylwii Sawicz oraz Jana Drozda. ZSOiT – ZSET 3:0
Zwyciężczynie: Agnieszka Nowocień, Finał:
Marlena Rososińska, Daria Łopatka, ZS Elektronicznych – ZSO nr.1 1:0
Ewelina Grunwald, Daria Jankowska,
Magdalena Hofmańska, Monika Tokarska. Zawodniczki wystąpiły pod
opieką Izabeli Matwijów.
W kategorii mężczyzn tuż za „Elektrykiem” uplasowały się ekipy z ZSO
nr 1 oraz ZSOiT, za „Rzemiosłami”
wśród kobiet na kolejnych miejscach
podium znalazły się uczennice reprezentujące ZSLiZ nr.2 i ZSOiT.
Tradycyjnie też przyznano nagrody
indywidualne, miano najlepszych
bramkarzy przypadło: Marcinowi
Cyganikowi (ZS Elektronicznych) i
Justynie Doniec (ZSOiT), a najskuteczniejszymi strzelcami byli: Julian
Rudnicki – 5 bramek (ZSET) oraz
Katarzyna Fredziak – 13 bramek
(ZSLiZ nr.2).
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8
8
8
8
8
8
8
9
8
8

17
14
13
12
9
8
7
6
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4
3
0

280:227
257:218
258:170
232:190
219:211
237:209
201:224
221:249
217:226
255:313
167:202
170:275

(5), Fursewicz (4), Kocela (3),
39:30, lecz nasze szczypior- Konsur (2), Rykaczewska (1), Bułak,
nistki za swoją Kubicka, Muras.
Zagłębie: Czarna, Maliczkiewicz,
postawę i wolę
walki zasłużyły Tsvirko - Obrusiewicz (12), Semeniuk-Olchawa (9), Lisowska (6), Byzdra
na duże brawa.
KPR Jelenia Góra - KGHM Metraco (4), Pielesz (3), Piekarz (2), Jelić 1,
Paluch 1, Jochymek 1, Załęczna
Zagłębie Lubin 30:39 (17:18)
(MDvR)
Kary: KPR: 8minut – Zagłębie:
Fot: R. Ignaciak,
18 minut
KPR: Kozłowska, Szalek, Krajewska - Załoga (8), Dąbrowska (7),
Buklarewicz

Końcowa klasyfikacja:
1. ZS Elektronicznych
2. ZSO nr 1
3. ZSOiT
4. ZSET

Kobiety:
Półfinały

ZSRzemArt. – ZSOiT 1:0
ZSET – ZSLiZ nr.2 1:4

Mecz o III miejsce
ZSOiT – ZSET 3:1

Finał:

ZSRzemArt. – ZSLiZ nr.2 3:1

Końcowa klasyfikacja:
1. ZSRzemArt.
2. ZSLiZ nr.2
3. ZSOiT
4. ZSET

(MDvR)

Wrocławianie nie do przejścia
Występujące w II–lidze tenisa stołowego Bobry Jelenia
Góra uległy na swoim terenie liderowi rozgrywek ekipie AZS–u II Wrocław 2:8.

1. AZS II W 6
2. TOP
7
3. Victoria 7
4. ZKS
7
5. SKS
6
6. Gorzovia II 7
7. Dwunastka 7
8. AZS Z.G. 7
9. Foleko 7
10. Granit 7
11. Bobry 7
12. Orzeł 7

12
10 
9 
9
8 
8 
7 
7 
6 
4
2
0

41:19
37:33
44:26
39:31
38:32
41:29
38:32
37:33
35:35
30:40
17:53
12:58

Rywale udowodnili, że nie przez
przypadek znajdują się na samym
szczycie tabeli z kompletem punktów.
Bobry walczyły dzielnie, ale zdołały
urwać przeciwnikom jedynie dwa
„oczka” za sprawą Derkowskiego i
Kosala. W następnej kolejce o punkty
może być równie ciężko, bowiem jeleniogórzanie zagrają na wyjeździe z
wiceliderem TOP-em Bolesławiec.
Bobry Jelenia Góra – AZS II Wro- cław 2:8
8. kolejka (6.11): Bobry Jelenia
Góra – AZS II Wrocław 2:8, SKS Raszówka – GLKS Foleko Świdnica 6:4,
Victoria Jelecz-Laskowice – Gorzovia
II Gorzów 8:2, AZS Zielona Góra –
EP0#3";°8
Granit Strzelin 7:3, Dwunastka Wroyêê I±ê±êêêêê¢¥ªêIê
êêêêêêê£ê¾ê¢¤ê
cław – TOP Bolesławiec 5:5, Orzeł
hêêhy{z{~êthshy®ê ±êA±ê
Prusice – ZKS II Drzonków 3:7.
| ê
Ìwêr8ÌêqênIê¾êjêê~Nê¢¤¢êêÂª§¥Ãê§¥¾¥ª£¾¢¥
(MDvR)
¾ê©¾¡§²êê©¾¡¥²ê ê
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REKLAMA

Młodzicy Chojnika Jelenia
Góra mają za sobą bardzo dobrą
rundę jesienną, po której plasują
się na pierwszej pozycji w tabeli
ligi okręgowej. Podopieczni Dariusza Michałka nie zwalniają
tempa, w najbliższym czasie
zagrają w dwóch turniejach – W
Lubinie oraz Krakowie. W sobotę
6 listopada w hali przy ulicy Złotniczej rozegrany został mecz zamknięcia rundy jesiennej rodzice
kontra dzieci. Po bardzo zaciętej
walce spotkanie zakończyło się
wynikiem 10:8 na korzyść rodziców. Młodzi piłkarze już myślą o
kolejnych startach. W sobotę 13
listopada zagrają w turnieju halowym rozgrywanym w Lubinie,
a tydzień później wystartują w
Krakowie. W stolicy Małopolski
będą uczestnikami turnieju Errea
Cup na który zaprosiła ich Wisła
Kraków. Tam na drodze naszych
zawodników staną takie ekipy
jak: Motor Lublin, Śląsk Wrocław,
Odra Wodzisław, czy też Wisła
Kraków.
(MDvR)

sport / reklama

Fot. R. Ignaciak
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Chojnik znów w czołówce
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się jeleniogórscy badmintoniści podczas
rozgrywanego w Solcu Kujawskim ogólnopolskiego
turnieju w kategorii młodzik
oraz junior.
Nasza ekipa wystąpiła w składzie:
młodzicy – Oliwia Socha, Piotr Gajda,
Łukasz Cimosz, Kamil Słupek oraz
juniorzy – Paulina Kaczorowska,
Melania Kozdra, Arkadiusz Słupek,
Bartosz Paszkowski, Wojciech Cerazy
oraz Michał Szymczak. Po raz kolejny
nasi zawodnicy pokazali się z dobrej
strony prezentując wysoki poziom
i nawiązując walkę z czołówką
krajową.
W miniony weekend nasi badmintoniści wystąpili także w Otwartych
Mistrzostwach Wrocławia w składzie

Łukasz Piśnicki, Adam Górniak, Robert Bany oraz Sławomir Kowalski.
Udany występ zanotował szczególnie
Sławomir Kowalski, który nie miał
sobie równych i zwyciężył w kategorii wiekowej +36. Trzecie miejsce w
tej kategorii zajął Adam Górniak.

Wyniki zawodów
rozgrywanych w Solcu
Kujawskim

Gra pojedyncza juniorów

2 miejsce Wojciech Cerazy - KS Chojnik Jelenia Góra

Gra podwójna juniorka

2 miejsce Melania Kozdra - KS Chojnik Jelenia Góra / Urszula Nowak
– UKS SMECZ Bogatynia

Gra podwójna junior

2 miejsce Wojciech Cerazy/Michał
Szymczak - KS Chojnik Jelenia Góra
3 miejsce Arkadiusz Słupek - KS ChojKategoria młodzik
3 miejsce w grze podwójnej Oliwia nik Jelenia Góra/Jakub Szukała - UKS
Socha – KS Chojnik Jelenia Góra / Ja- Orkan Przeźmierowo
goda Goldwasser – UKS 2 Sobótka

Gra mieszana junior

3 miejsce Arkadiusz Słupek – KS
Chojnik Jelenia Góra/Kinga Rogalska
Gra pojedyncza dziewcząt
3 miejsce Paulina Kaczorowska – KS – UKS 2 Sobótka
(MDvR)
Chojnik Jelenia Góra

Kategoria junior

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Ciągle w strefie spadkowej
Pierwsza połowa stała na bardzo
niskim poziomie, a gra toczyła się
w środku pola. Kibice zgromadzeni na stadionie miejskim przy
ulicy Złotniczej zobaczyli w tej
części spotkania jedną bramkę.
Po dośrodkowaniu z prawego
skrzydła w polu karnym miejscowych znalazł się Bartosz, który
strzałem głową dał prowadzenie
gościom. W 42 min. w dogodnej
sytuacji znalazł się Krupa, kiedy to
bramkarz Strzelinianki popełnił

Fot. R. Ignaciak

Nie udało się niestety dopisać do swojego dorobku
kolejnego trzeciego z rzędu
kompletu punktów. Piłkarze Karkonoszy Jelenia
Góra przegrali na własnym
obiekcie ze Strzelinianką
Strzelin 0:2 pozostając
wciąż w gorącej strefie.

błąd wypuszczając piłkę wprost
pod nogi naszego napastnika, lecz
natychmiast zrekompensował się
przejmując futbolówkę.
Na drugą połowę jeleniogórzanie wyszli z zamiarem odrobienia
strat. Atakując skrzydłami zagra-

żali bramce strzeżonej przez Króla,
jednak brakowało celnych dośrodkowań. Goście próbowali odgryźć
się strzałami z dystansu lecz Dubiel
stał na posterunku. Ambitną walkę
Karkonoszy zatrzymał w 73 min.
sędzia, który po kontrowersyjnej

sytuacji podyktował rzut karny dla
strzelinian. Ewidentna pozycja spalona napastnika gości i dyskusyjny
faul w polu karnym sprawiły, że
w 74 min. Józefowicz stanął przed
szansą podwyższenia wyniku, którą
pewnie wykorzystał. Od stanu 0:2
poziom spotkania znowu opadł, a
Karkonosze bezskutecznie próbowały strzelić bramkę kontaktową.
– Poziom spotkania nie rzucił
na kolana, graliśmy w trudnych
warunkach przy silnym wietrze.
Obydwa zespoły nastawiły się na
grę piłką, swoim doświadczeniem
wygraliśmy mecz przeciwko ambitnie walczącym, młodym piłkarzom
Karkonoszy - wyznał po meczu
trener Strzelinianki.
Karkonosze Jelenia Góra - Strzelinianka Strzelin 0:2 ( 0:1 )
Bramki:
12’ Bartosz, 74’ Józefowicz (k)
Karkonosze: Dubiel - Polak,

Kolejna porażka Kolegium
Wicelider III-ligi siatkarzy
ekipa Dziekana Milicz okazała się zbyt silnym rywalem
dla beniaminka rozgrywek
drużyny Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra. Nasi
zawodnicy ulegli rywalom
1:3.

W 7. kolejce spotkań AZS podejmował
wicelidera z Milicza. Oczywistym faworytem byli goście jednak zwycięstwo nie
przyszło im łatwo. W pierwszym secie
nasi siatkarze prowadzili 6:3, jednak
miliczanie zdobyli 5 punktów z rzędu i
nie oddali już prowadzenia wygrywając
w tej partii 25:20.
W drugiej odsłonie wyrównana
walka trwała do stanu 10:11, jednak
mnóstwo błędów w przyjęciu i darmowe punkty dla gości przy własnym
serwisie sprawiły, że Dziekan objął
prowadzenie 2:0 wygrywając w drugiej części gry 25:17.

zdobywając kilka punktów z rzędu.
Przy stanie 24:22 zrobiło się już bardzo nerwowo, jednak kropkę nad i
postawili ostatecznie gospodarze
wygrywając tą odsłonę 25:22.
W ostatnim secie akademicy
z Kolegium ambitnie walczyli o
doprowadzenie do tie-breaku w konfrontacji z bardziej doświadczonym
zespołem z Milicza. Jednopunktowa
różnica (16:17) była ostatnim momentem wyrównanej walki. Wtedy
przyjezdni odskoczyli i wygrali ta
partię 25:20, a całe spotkanie 3:1.
Gdy wydawało się, że wicelider
AZS Kolegium Karkonoskie Jewywiezie łatwe zwycięstwo z Jeleniej
lenia Góra - KS Dziekan Milicz 1:3
Góry, siatkarze ze stolicy Karkonoszy
zachwycili w każdym elemencie,
poprawiając serwis oraz zdobywając
wiele punktów blokiem. Wyraźne
prowadzenie naszej ekipy w wymiarze 14:4 zaniepokoiło trenera W ostatniej jesiennej kolejce
gości, który zmotywował swoich jeleniogórskiej okręgówki
zawodników do walki w tym secie i piłkarze Lotnika Jeżów Suod stanu 21:14 poprawili się w ataku, decki pokonali na własnym

1. REN-BUT 7
2. Dziekan 7
3. Razem 7
4. Młodzik 7
5. AKS
7
6. Chrobry 7
7. Bielawianka 7
8. Ikar
6
9. Pogoń 6
10. Kolegium 7

19
17
15
13
13
10
7
5
2
1

20:6
20:9
19:11
18:12
17:12
15:16
9:17
8:14
4:17
5:21

Finepharm znów dostał lanie
Kolejną słusznych rozmiarów porażkę zapisały na
swoim koncie koszykarki
Finepharmu Jelenia Góra
występujące w I-lidze. Podopieczne Pauliny Jasek
przegrały na wyjeździe z
ekipą IDS BUD Piaseczno
58:76.

ka ich niezwykle ciężkie zadanie. Na
swoim parkiecie podejmą bowiem
lidera rozgrywek, koszykarki AZS-u
Rzeszów. Liczymy na przełamanie
zawodniczek Finepharmu.
IDS BUD Piaseczno – Finepharm
Karkonosze Jelenia Góra 76:58
(29:7, 15:14, 14:21, 18:16)
Finepharm: Myćka (26), Pawlukiewicz (10), Kowalczyk (7), Mićków (6), Piwowarczyk (4), KrawczyKońcowy rezultat ustaliła już szyn-Samiec (3), Podgajna (2)
pierwsza kwarta, w której jelenio(MDvR)
górzanki zdobyły 7 punktów, tracąc
do tego 29. W kolejnych partiach Finepharm nie odstawał
już tak wyraźnie od 1. AZS Rzeszów
6
11
1.223
gospodyń, ale strata z
2.
Solpark
Pabianice
6
11
1.156
pierwszych 10 minut
3.
Ostrovia
Ostrów
6
11
1.
132
była za duża. Osta7
11
1.059
tecznie podopieczne 4. IDS BUD Piaseczno
Pauliny Jasek uległy 5. Korona Kraków
6
8
0.894
w Piasecznie miej- 6. Domeny Siemaszka
5
7
1.045
scowemu IDS BUD
7.
Finepharm
6
7
0.801
58:76.
5
6
0.936
Jeleniogórzanki 8. AZS Lublin
5
6
0.803
w ostatnich spotka- 9. Wisła II Kraków
niach spisują się fatalnie, na dodatek w
następnej kolejce cze-

Wawrzyniak, Jurkow- 1. Bielawianka
15
37
48:12
ski (72’ Kowalski), 2. Miedź II
14
32
38:14
Adamczyk, Kotarba,
15
30
28:18
Wojtas, Bijan, Gałusz- 3. Prochowiczanka
15
26
32:18
k a, Kr upa, Durlak 4. Strzelinianka
(Rudnicki)
5. Ślęza
15
25
16:17
Strzelinianka: Król 6. GKS
15
24
25:19
- Stopa (70’ Bandura), 7. Konfeks
14
23
26:28
Suchanecki, Bocha8.
BKS
15
20
17:16
rodycz , Sukiennik,
15
20
30:30
Bursiło, Rogan, Józe- 9. Piast Z.
fowicz, Łuczak (90’ 10. Chrobry II
14
17
24:36
Partyka), Bartosz (75’ 11. Kuźnia
15
17
17:31
Urban), Burtan (85’ 12. Piast Ż.
14
16
15:18
Wróblewski)
15
13
14:22
15 . ko l ej k a ( 13 - 13. Karkonosze
15
11
18:33
14.11): Karkonosze 14. Puma
Jelenia Góra – Strze- 15. MKS
15
10
13:38
l i n i a n k a S t r z e l i n 16. Orkan
15
9
22:33
0:2, BKS Bobrzanie
Bolesławiec – MKS
GKS Kobierzyce – Orkan SzczedrzySzczawno Zdrój 2:1, Kuźnia Jawor kowice 3:2, Puma Pietrzykowice
– Prochowiczanka Prochowice 1:2, – Bielawianka Bielawa 1:5
Ślęza Wrocław – Piast Zawidów 2:1,
(Przemo)

(20:25, 17:25, 25:22, 20:25)
Kolegium: Florkowski, Piasecki,
Lara, Mroczkowski, Tabaka, Cisek,
Łotocki, Pawlikowski, Romańczyk,
Piotr Gwizdek, Paweł Gwizdek,
Nowotny
7. kolejka (13.11): Kolegium
Karkonoskie Jelenia Góra – Dziekan Milicz 1:3, REN-BUT Złotoryja
– Chrobry Głogów 3:0, Młodzik
Bystrzyca Oławska – AKS Strzegom
3:2, Bielawianka Bester – Razem
Wołów 0:3
(Przemo&MDvR)
Fot. R. Ignaciak

Zwycięski Lotnik, okręgówka na półmetku
który po indywidualnej akcji z około
20 metrów uderzył w poprzeczkę. W
29 min. Lotnik kontrując nieśmiały
atak ruszowian objął prowadzenie
boisku Victorię Ruszów 3:1. po strzale Suchaneckiego. Faworyzowani piłkarze z Jeżowa mieli
Bramki w tym meczu zdoby- jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale

wali tylko gospodarze.

Obfite opady deszczu przez pełne
90 minut towarzyszyły zmaganiom
piłkarzy w Jeżowie Sudeckim. Pierwszy kwadrans to niespodziewany
pressing gości, którzy tylko raz zagrozili rywalom, strzałem tuż nad
poprzeczką. W 19 min. Kocot oddał
pierwszy celny strzał na bramkę,
jednak Małachowski nie dał się zaskoczyć. Od tego momentu to gospodarze
przeważali na boisku. Dobrej sytuacji
nie wykorzystał w 26 min. Hamowski,

ku zaskoczeniu kibiców na minutę
przed przerwą Wojko wszedł w pole
karne i zagrywając do środka nabił
Zwierzyńskiego, któremu zaliczono
bramkę samobójczą. Pierwsza połowa
zakończyła się wynikiem 1:1.
Druga część meczu rozpoczęła się
od groźnego ataku gospodarzy, po
strzale Badeckiego bramkarz gości
wybił piłkę na rzut rożny. Z narożnika
boiska dośrodkowywał Suchanecki,
a Badecki tym razem nie pomylił się

strzelając głową na 2:1. Najlepszej o chęci rozegrania meczu w innym
okazji na podwyższenie prowadzenia czasie. W drugim terminie, czyli 11
nie wykorzystał w 60 min. Studniarek. listopada konfrontacja obu ekip rówPo faulu w polu karnym na Suchanec- nież nie doszła do skutku.
15. kolejka (6-7.11): Lotnik Jeżów
kim, sędzia podyktował rzut karny.
Wojnę nerwów wygrał Małachowski, Sudecki – Victoria Ruszów 3:1, Gryf
który dodatkowo wybronił dobitkę Gryfów Śląski – Nysa Zgorzelec 1:4,
gospodarzy. Jeżowianie nie rezygno- Sparta Zebrzydowa – Granica Bogawali z ataków i w 80 min. ustalili tynia 0:4, Orzeł Wojcieszów – GKS
wynik spotkania na 3:1, zdobywcą Warta Bolesławiecka 7:1, GKS Racibobramki był Korzelewski. Wraz z fina- rowice – Woskar Szklarska Poręba 3:1,
łową kolejką rundy jesiennej piłkarze Łużyce Lubań – Olimpia Kowary 5:1,
występujący w klasie okręgowej Włókniarz Mirsk – Olimpia Kamienna
zakończyli już starty w tym roku Góra 3:0, Czarni Lwówek Śląski – Piast
Dziwiszów 4:2.
kalendarzowym.
(Przemo)
- Lotnik wygrał zasłużenie. Liczne
Fot. R. Ignaciak
kontuzje sprawiły, że ostatni mecz
rundy jesiennej musieliśmy
grać bez rezerwowych. Liczę,
14
33 33:9
że na wiosnę nasza gra będzie 1) Nysa
2)
Granica
15
2934:14
wyglądać lepiej – powiedział
po meczu trener Borkowski.
3) Włókniarz
15
2928:16
Znajdujące się w czubie 4) GKS Warta
15
2929:25
tabeli zespoły: Nysy Zgorze- 5) Łużyce
15
2730:19
lec, Granicy Bogatynia oraz
6)
Czarni
15
2630:20
Włókniarza Mirsk solidarnie
7)
Olimpia
K.
14
25
36:26
wygrywały swoje mecze w
ostatniej kolejce rundy jesien- 8) Lotnik
15
2322:14
nej. Niespodziewanie wysoko 9) Orzeł
15
2327:21
w wymiarze 1:7 przegrała 10) GKS R.
15
1924:19
z Orłem Wojcieszów ekipa
15
1416:32
z Warty Bolesławieckiej. Do 11) Woskar
12)
Piast
15
1316:29
rozegrania pozostało już tylko
jedno spotkanie pomiędzy 13) Olimpia K.G.
15
1216:29
Nysą Zgorzelec, a Olimpią Ko- 14) Victoria
14
1121:32
wary. W pierwotnym terminie 15) Gryf
15
9 19:47
25 września gospodarze zbyt
16)
Sparta
14
6 8:37
późno poinformowali gości
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OG£OSZENIA

15 listopada 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010-11-05 14.30 - 2010-11-12 13.00

OGŁOSZEŃ - 767
PRACA
DAM PRACĘ
AVON - dodatkowe pieniądze
- Firma proponuje dodatkowy
zarobek, prezenty, szkolenia i wiele
innych atrakcji, jeśli zdecydujesz
się do nas dołączyć. Brak opłaty
wpisowej. Napisz: GG 6402836 lub
zadzwoń - 692 494 164
AVON - prezent - Chcesz taniej
kupić dobre kosmetyki? Lubisz
nowe wyzwania, prezenty oraz
potrzebujesz dodatkowych pieniędzy? Zgłoś się. Pomogę. Prezent.
- 603 749 945
DO elewacji - pomocnik lub
doświadczona osoba, od zaraz 531 173 192

DO elewacji - poszukuję 3 osoby
- tylko fachowców. Pilne - 727
655 028
DO gładzi - zatrudnię - 508 451
743
DO pomocy przy adaptacji obiektu.
Praca stała. Docelowo praca w stolarni. Jelenia Góra - 506 487 498
DOBRZE płatna praca - dla byłych
policjantów - 781 606 680
HOTEL Fenix w Jeleniej Górze
- zatrudni kelnerkę/kelnera ze
znajomością języków obcych - 791
080 167
PODEJMĘ współpracę z Paniami
- podejmę współpracę z Paniami 510 687 287

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.

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

PODEJMĘ współpracę z paniami
- w usługach towarzyskich - 510
687 287
PRACA w Niemczech - opieka nad
osobami starszymi, na umowę o
pracę - 883 688 855
PRZYJMĘ kierowcę - na trasy
międzynarodowe, z kat. B - 722
080 114
SZUKASZ dodatkowej pracy? Zostań konsultantką AVON - 723
529 222
ZATRUDNIĘ energiczną osobę do pracy w sklepie spożywczym
- 880 117 410
ZLECĘ wykonanie więźby dachowej - materiały z odzysku. 100 m2.
Jelenia Góra - 506 478 498

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS

WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
(PLUS, ERA, ORANGE oraz operatorzy wirtualni MVNO)
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.

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
DEKARZ - pilnie poszukuję pracy.
Aktualne badania wysokościowe 883 611 234
EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny, bez nałogów, z prawem
jazdy - szuka zajęcia - 793 657
899
INŻYNIER elektronik - podejmie
staż lub pracę w zawodach technicznych. Uprawnienia SEP E+D
do 1 kV. Kontakt: rsdatic@gmail.
com - 503 169 359
JAKO zmienniczka w Niemczech - do opieki osób starszych.
Wyjazd od zaraz oraz na święta.
Język niemiecki dobry, posiadam doświadczenie. Pilnie
- 607 748 718
MĘŻCZYZNA - wykształcenie średnie - ekonomiczne,
prawo jazdy, doświadczenie w
budownictwie - 511 572 319
MĘŻCZYZNA poszukuje pracy
- w budownictwie, hydraulice lub
inne - 699 901 787
POMOCNIK do prac budowlanych - wykończeniowych - 608
311 067
POSPRZĄTAM dom, mieszkanie - na terenie Jeleniej Góry - na
umowę - 721 140 445
POSZUKUJĘ pracy w weekendy
- Jestem studentką, posiadam
prawo jazdy - 724 853 638
REMONTY-WYKOŃCZENIA
- zabudowy K-G, gładzie, malowanie, tapety - 697 898 665
SPRZĄTANIE - rozkładanie
towaru - 791 560 702
SPRZĄTANIE biur - rozkładanie
towaru - 791 560 702
TANI, doświadczony, dyspozycyjny kierowca - kat. B, C +
książeczka sanepidu + przewóz
rzeczy. Kraj i zagranica. Szuka
pracy stałej lub dorywczej - 794
360 682
W branży budowlanej - 7 lat
doświadczenia. Od fundamentów po wykończeniówkę. Własne
narzędzia - 510 614 212
W transporcie - 26 lat, prawo
jazdy kat. B od 9 lat, średnie
wykształcenie, niekarany. Kraj
lub za granica. Kreatywny, pełna
dyspozycyjność, doświadczenie.
Warto. Od zaraz - 782 779 997
ZŁOTA rączka - drobne naprawy
domowe - 507 067 392

DZIAŁKA usługowa - pod usługi
samochodowe - 784 678 096
MIESZKANIE - Cieplice - 3 pokojowe, w starym budownictwie,
bezpośrednio od właściciela, wyremontowane. Pilnie - 663 328 163
MIESZKANIE - okolice Jeleniej
Góry - minimum 80 m2, wyremontowane lub domek do 300000 PLN,
pilnie - 663 328 163
MIESZKANIE - parter - min. 3
pokojowe na parterze dla klienta
z gotówką do 300.000 zł. Numer
licencji 1749 - 790 683 088
MIESZKANIE 2 lub 3 pokoje - dla
zdecydowanego klienta w dobrej
cenie pilnie potrzebne. Jelenia
lub okolice. Numer licencji 3198
NPartner - 693 539 968
MIESZKANIE 2 pokojowe - na os.
Orle, do II piętra - 667 755 111
MIESZKANIE 2 pokojowe - pilnie
dla klientki z gotówką do 130 000
może być do remontu Marles.
Numer licencji13045 - 790 418
318
MIESZKANIE 2 pokojowe - tanie,
ok. 40 m2, I piętro. Budynek z cegły.
Cieplice lub Jelenia Góra, nie peryferie - 756 412 492, 728 298 746
MIESZKANIE 3 pokojowe - cena
do 160000. Nieruchomości Partner
Numer licencji 4917 - 721 185 158
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
Zabobrzu niskie piętro lub blok z
windą, za gotówkę. Zdecydowany
klient. N. Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667 219 752

MIESZKANIE do remontu - 38 m2
lub kawalerka. Zabobrze, centrum.
Gotówka - 514 000 838
MIESZKANIE w Cieplicach - 2
-3 pokojowe za gotówkę. Pilne!
Zdecydowany klient. N. Rychlewski
Numer licencji 9549 - 667 219 752
POŁOWA domu, dom - w Jeleniej
Górze, bliskich okolicach z ogródkiem. Połowa domu w podziale
pionowym, dla klientów z gotówką.
N. Rychlewski Numer licencji 9549
- 667 219 752
ZAADOPTUJĘ strych na mieszkanie - w Karpaczu - 509 229 183

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
ATRAKCYJNE 0,5 ha - w Podgórzynie. Cena 240000 zł - 535
303 007
BLIŹNIAK Sobieszów - 116 m2
(po odjęciu skosów 92 m2) garaż
pom. gosp. 20 m2 działka 650 m2
widok na Chojnik po generalnym
remoncie podwyższony standard
380000. Numer licencji 7027 - 792
434 657
BLIŹNIAK Sobieszów - 200 m2
za 550000 zł CON Siofer Numer
licencji 12470 oferta nr 372/KS - 75
75 24 097
BUDOWA domu - w Jeżowie
Sudeckim pod Jelenia Górą, do
niewielkiego wykończenia. Działka
13 arów, słoneczna, doskonała
lokalizacja. Może być 2 pokoleniowa - 603 139 918
DOM – Kowary - Wojków - nowo
wybudowany, do zamieszkania od
razu. Cena 590000 zł. Bez pośredników - 692 346 705

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
Pogotowie Weterynaryjne
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

997
998
999
985
991
992
993
994
112
531 22 99 44
75 20 700
75 20 150
75 52 374

Straż Miejska
SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Urząd Celny
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy

75 25 162
64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

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

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

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP, SPRZEDAJ, ZAMIEŃ, WYNAJMIJ
NIERUCHOMOŚĆ
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)

(PLUS, ERA, ORANGE oraz operatorzy wirtualni MVNO)

Np.
PT.JEL: Sprzedam
duzy dom mieszkalny połozony na
dzialce 1060m2
w Cieplicach

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
DOM 120 000 zł - poniemiecki, z
murem pruskim, do kapitalnego
remontu, budynek gospodarczy
na działce 2ha, w okolicach Dziwiszowa. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
DOM 120 m2 - dom jednorodzinny
na działce 900 m2 odbiory w 2008
roku, kuchnia, salon, pralnia, WC
+ prysznic, kotłownia, 2 sypialnie większe 2 mniejsze - c.o. na
paliwa stałe, własna studnia. Cena
520.000 Kostrzyca - 697 090 301
DOM 120 m2 - nowo wybudowany
dom, odbiory 2008r - na parterze
salon z jadalnią 33 m2, kuchnia,
pokoik, WC z prysznicem, pralnia,
kotłownia -poddasze 3 sypialnie,
łazienka - 697 090 301
DOM 199 000 zł - stan surowy,
zadaszony, na ładnej działce 1011
m2, 7 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji - 667
219 752
DOM 205 m2 JG - dom wolno
stojący o pow. użytkowej 205 m2
posadowiony na działce 448 m2
w Jeleniej Górze. Numer licencji
4566 - 601 540 292
DOM 220 m2 JG - dom wolnostojący o pow. całkowitej 220 m2,
położony w atrakcyjnej dzielnicy
domków jednorodzinnych w Jeleniej Górze, posadowiony na działce
o powierzchni 442 m2. Numer
licencji 4566 - 601 540 292
DOM 300 m2 Cieplice - poniemiecka willa. 300 m2, działka 1500
m2, 7 pokoi. 850000 zł. Numer
licencji 4566 - 601 540 292
DOM 350 000 zł - bardzo ładnie
położony. Nieruchomość do wykończenia wewnątrz. Rozprowadzona
instalacja alarmowa. Piękne widoki
na góry. Ładna działka. Nieruchomości Marles. Numer licencji 1305
- 790 418 318
DOM 350 m2 JG - Dom przedwojenny po kapitalnym remoncie. 350
m2, działka zadbana 1588 m2, 8
pokoi. 950 000 zł. Numer licencji
4566 - 601 540 292
DOM 394 m2 JG - dom 394 m2
położony w Jeleniej Górze, posadowiony na działce o pow. 824
m2. 10 pokoi. Warsztat ok. 100m2.
Okazja. Numer licencji 4566 - 695
991 331
DOM 400 m2 JG - dom jednorodzinny pow. 400 m2, działka
850 m2, 7 pokoi. Bud. z końca lat
90-tych 500000 zł. Numer licencji
4566 - 601 540 292
DOM do wprowadzenia - Bardzo
ładnie wykończony. Stan idealny.
Ogrzewanie pompami ciepła. Dom
energooszczędny. Piękna działka.
Okazja. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418
318
DOM jednorodzinny - 180 m2, w
Jeleniej Górze. Działka 500 m2,
wszystkie media. Cena 490000 zł.
Bez pośredników - 501 128 255
DOM mały - Wojcieszyce - 91 m2,
działka 1403m2, 3 pokoje + salon
z aneksem kuchennym, łazienka,
spiżarnia. Panorama Karkonoszy. Nieruchomości Karkonoskie.
Numer licencji 1740 - 503 021 047
DOM marzeń - Przesieka - wyjątkowy dom na unikalnej działce o
pow. 1,14 ha. Własny staw. Nieruchomości Karkonoskie. Numer
licencji 1740 - 503 021 047

DOM na wsi - ładny - sprzedam
lub zamienię na duże mieszkanie.
Numer licencji 8151 - 600 258 703
DOM okolice JG - dom parterowy w
stanie surowym z poddaszem użytkowym, posadowiony na działce o
powierzchni 1200 m2 w bliskiej okolicy Jeleniej Góry. 360000 zł. Numer
licencji 4566 - 601 540 292
DOM pod agroturystykę - piękny
dom w okolicach Mirska, z 1763
roku, odrestaurowany z zachowaniem oryginalnych elementów,
działka 7300 m2, cena 480000.
Numer licencji 7027 - 509 263 111
DOM Podgórzyn - mowy mały dom
na działce 1085 m. Numer licencji
5877 - 500 122 446
DOM przy Granicznej - bardzo
ładny N.Żebrowscy Numer licencji998 - 505 074 854
DOM Staniszów - jednorodzinny
330 m2, działka 2225 m2. Komfortowy, gustownie wykończony.
Budowany z najlepszych materiałów. Niższa cena 850 000 zł. Numer
licencji 4566 - 601 540 292
DOM w Karpaczu - bardzo ładny
dom w Karpaczu, bardzo niska
cena tylko 440000 zł. Fantastyczna
oferta, serdecznie polecam. Numer
licencji 14557 - 602 727 242
DOM w Lubomierzu - do kapitalnego remontu. Cena 55000 zł.
Pilne - 606 101 585
DOM w Miłkowie - duży po remoncie dachu, wymianie stolarki otworowej zewnętrznej. Całość dobrze
utrzymana. 8 pokoi, 2 łazienki.
Działka 2500 m2. Partner Numer
licencji 4917 - 604 869 172
DOM w Miłkowie - nowy piękny
dom 152 m2 z całkowitym wyposażeniem i zagospodarowanym
terenem za niewygórowana cenę.
Piękna lokalizacja. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962
DOM w Piechowicach - 6 pokoi,
działka 650 m2, budynek poniemiecki, zadbany. Dobra cena. N.
Partner. Numer licencji3198 - 693
539 968
DOM w Podgórzynie - nowy 126
m2 + działka 1000 m2. Cena 340
000. Numer licencji 5877 - 515
285 788
DOM w Sobieszowie - na spokojnym osiedlu. Dom zadbany
ewentualnie do odświeżenia. Nieruchomość nie wymaga nakładów
ﬁnansowych. Przestronny, ciepły i
słoneczny. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418
318
DOM w Sobieszowie - ok. 480 m2
do remontu na działce 5793 m2 dla
dużej rodziny lub pod działalność.
Cena 720000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549
- 602 732 135
DOM w Świeradowie - 124 m2, w
super miejscu, w dobrej cenie - 695
823 939
DOM w Świerzawie - bliźniak, duży,
obok centrum 220 m2, działka 589
m2, pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki.
Cena 330000 Numer licencji 9549
Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
DOM we Wleniu - 100 m2. Wielkość
działki 768 m2. Dom usytuowany w
centrum miasta, wymaga remontu.
Cena 110000 zł - 726 835 252

DOM wolnostojący - przytulny,
135 m2, 5 pokoi, na ładnej działce
1200 m2, 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 667 219 752
DOM Wzgórze Partyzantów - 336
m2, piękna działka 1661 m2, jedyna
taka lokalizacja. Oferta dla konesera. Nieruchomości Karkonoskie.
Numer licencji 1740 - 503 021 047
DOM, ładny - 135 m2 pow. 5 pokoi,
ładnie urządzony, przytulny, na
działce 1200 m2, 6 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
DUŻA kawalerka - 39 m2 do
remontu 5 min autem do centrum
lic 13225 - 605 079 790
DUŻA willa w Staniszowie - dwupokoleniowa, atrakcyjna architektura,
powierzchnia całkowita ok. 400 m2.
Działka 14400 m2. Do wykończenia. Cena 980000 zł. Numer licencji
9549. Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
DUŻY dom 420000 zł - bardzo
ładny, rozkładowy. Może być
dwupokoleniowy. 160 m2. Dwie
kondygnacje. Duży taras. Garaż.
OKAZJA. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418
318
DUŻY dom wiejski - obok J.Góry.
Powierzchnia całkowita 670 m2,
powierzchnia działki 4652 m2. 7
pokoi. W ciągłej modernizacji pod
np. mieszkalny z pokojami gościnnymi. Cena 585000 zł. Numer
licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 602 732 135
DZIAŁKA - Mysłakowice - 1100
m2, płaska, nasłoneczniona z
widokami, obok centrum. Wszystkie
media. Cena 95000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
DZIAŁKA 1.70zł za m2 - rolna w
Świerzawie pod zabudowę o pow.
2.5ha. Możliwy zakup połowy.
Partner Numer licencji 4917 - 604
869 172
DZIAŁKA 1032 m2 Miłków budowlana, ałkowicie ogrodzona,
z altanką z mediami na granicy
działki z pięknymi widokami. Niska
cena. Nieruchomości V&W Fankulewscy Numer licencji 8236 - 692
094 962
DZIAŁKA 25 zł/m2 - 5500 m2 z
możliwością podziału. Mniszków
k. Janowic Wlk. Marcin Chaszczewicz. Numer licencji 14414 - 660
359 500
DZIAŁKA budowlana - 1203 m2
położona w Jeleniej Górze. Media:
prąd woda, gaz. 125000 zł - Numer
licencji 4566 - 601 540 292
DZIAŁKA budowlana - Jeżów
Sudecki - 1485 m2 położona w
Jeżowie Sudeckim. Media: woda,
prąd, gaz. Widok na górę szybowcową. 134000 zł. Numer licencji
4566 - 601 540 292
DZIAŁKA budowlana - malownicza,
80 arów, ze stawem w Sosnówce
- 501 737 086
DZIAŁKA budowlana - Świeradów
- 1578 m2. Widok na panoramę
miasta. Prąd, woda, kanalizacja
miejska. 300000 zł. Numer licencji
4566 - 695 991 331
DZIAŁKA budowlana - w Jeżowie
Sudeckim - niedrogo. Media przy
działce, nasłoneczniona, widok na
góry, dobra lokalizacja - 1652 m2.
Zdjęty humus - 603 139 918
DZIAŁKA budowlana - w Jeżowie.
Super lokalizacja. Nepol. Numer
licencji 4795 - 512 144 131
DZIAŁKA budowlana - w Siedlęcinie - cena 50000 zł Polecam.
Numer licencji 13225 - 605 079
790
DZIAŁKA budowlana - w Siedlęcinie, z widokiem na góry - 1072
m2 - 506 110 045
DZIAŁKA budowlana 1.4ha - przy
drodze do Karpacza 100 zł/m2 697 090 301
DZIAŁKA budowlana 906 m2
- ładnie położona, z dostępem
do mediów, w centrum Jeżowa
Sudeckiego, na nowo powstałym
osiedlu domków jednorodzinnych.
N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752

DZIAŁKA budowlana Cieplice
- 1681 m2 przy ulicy Łabskiej. Płaska, nasłoneczniona, pełne uzbrojenie. Starodrzew. - 502 045 638
DZIAŁKA Komarno - pięknie położona w Komarnie górnym działka
budowlana 3200 m2, cena 140000,
właściciel - 792 434 567
DZIAŁKA przy Krajowej 3 - na
trasie pomiędzy Piechowicami, a
Szklarską Porębą. 5000 m2 tylko
35nzł/m2. Atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 790 418 318
DZIAŁKA w Jeżowie - od strony
Zabobrza. Tanio. Numer licencji
4795 - 509 644 610
DZIAŁKA w Mysłakowicach położona na osiedlu domów,
powierzchnia 1000 m2. Piękne
widoki, wszystkie media. N. City,
Numer licencji 5524 - 662 112 344
DZIAŁKA w Sosnówce - okazyjnie
- 501 737 086
DZIAŁKI 35 zł/m2 - budowlane,
pięknie położone, z dostępem do
mediów. 13 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 667 219 752
DZIAŁKI budowlane - tanie - w
Sosnówce i Głębocku - 501 737
086
DZIAŁKI budowlane - w Górzyńcu.
Dojazd drogą asfaltową. Piękne
widoki - 608 744 453
DZIAŁKI budowlane - w Jeżowie
Sudeckim różne lokalizacje od 906
m2 do 1800 m2. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
DZIAŁKI budowlanej - tylko 35 zł/
m2 z dobrą lokalizacja w Wojcieszycach - 505 074 854
DZIAŁKI w Miłkowie - budowlane,
różnej wielkości. Widok na Śnieżkę.
Cena 70 zł/m2 - 504 699 338
DZIAŁKI w Mysłakowicach - bardzo ładnie położone. Słoneczne.
Droga dojazdowa. Widok na góry.
Polecam. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 607 797
911
DZIAŁKI w Wojcieszycach - bardzo
ładnie położone, płaskie. Dobrze
nasłonecznione. Atrakcyjna lokalizacja. Działki od 19zł/m2. Serdecznie polecam. Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 883
797 878
ELEGANCKA szeregówka - w
Cieplicach, środkowa, 246 m2.
6 pokoi. Działka 430 m2. Cena
520000 zł – warto. Numer licencji
9549. Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
GARAŻ murowany - w centrum
Jeleniej Góry, ul. Zamenhofa - 510
124 844
GOSPODARSTWO rolne - 3,62h w
skład wchodzi dom, stodoła ziemia
rolna i łąki za 470000 zł, okolice
Kaczorowa CON Siofer. Numer
licencji 12470 oferta nr 448b/MS 691 221 116
GRUNT rolny 0,70 h - koło Kamiennej Góry. Pilnie. Cena do uzgodnienia - 512 896 976
GRUNT rolny 10 ha - w Bystrzycy
uprawiany rolniczo 265000, właściciel - 509 263 111
HALA 1300 m2 - Nieruchomość
położoną w bliskiej odległości
od Jeleniej Góry. Nieruchomość
składa się z dużej hali magazynowo - produkcyjnej około 1000m,
pomieszczeń biurowych i socjalnych. Numer licencji 14557 - 602
727 242
KARPACZ - dom 450000 zł - Po
remoncie. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Podzielony na dwa apartamenty. Może być pod wynajem.
Cisza i spokój. Atrakcyjna oferta!
Nieruchomości Marles. Numer
licencji 13045 - 790 418 318
KARPACZ-MIŁKÓW - stary młyn
na skrzyżowaniu - parking, media,
widok panorama - 511 932 475
KAWALERKA - 79000 zł, słoneczne mieszkanie po remoncie
do zamieszkania od zaraz. Nieruchomości Otti. Numer licencji 13225
- 603 491 335

KAWALERKA - elegancka na
wysokim parterze, 37 m2. Nowy
budynek wielorodzinny, blisko
centrum miast. Duży ustawny pokój
z wyjściem na balkon. Ogrzewanie
C.O z sieci lokalnej. N. Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
KAWALERKA - Sobieszów - eden
pokój w centrum, kuchnia, łazienka
po remoncie 31 m2, 95000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
KAWALERKA - w Jeleniej Górze
na I-piętrze, 27,5 m2. Słoneczna,
środkowa, kuchnia w formie
aneksu z meblami na wymiar. Blok
4-piętrowy na Zabobrzu. Dobra
lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
KAWALERKA - w Jeleniej Górze
na Zabobrzu III - 28 m2. Z pokoju
wyjście na balkon. Mieszkanie
środkowe, słoneczne i ciepłe. Na
podłogach panele. Czynsz 191
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
KAWALERKA - w Jeleniej Górze
po remoncie elegancka o pow.
22,1 m2. Blok w centrum miasta
w bardzo dobrej lokalizacji. Nowa
łazienka i kuchnia w zabudowie.
Nowe okna i drzwi. Czynsz 85
zł/m-c. Numer licencji 2400 - 669
620 071
KAWALERKA - w Jeleniej Górze,
bardzo ładna w kamienicy na
3-piętrze o pow. 31,2 m2. Kuchnia osobna. Na podłogach nowe
panele. Nowe okna. Ogrzewanie c.o - gazowe. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400
- 669 620 071
KAWALERKA - wyremontowana,
ok. 29 m2 plus pomieszczenie
gospodarcze, tania w utrzymaniu,
w kilkurodzinnym domu. Atrakcyjna
cena. Nieruchomości Otti Numer
licencji13225 - 603 491 335
KAWALERKA 28 m2 - cena 85000
zł. Numer licencji 8151 - 600 258
703
KAWALERKA 38 m2 - bardzo
ładna kawalerka w centrum Sobieszowa usytuowana na pierwszym
piętrze kilkurodzinnej kamienicy.
Mieszkanie po generalnym remoncie w 2009 rok. Numer licencji 5877
- 515 285 788
KAWALERKA 75000 - ładna kawalerka po remoncie Wojcieszyce
nowe instalacje, gładzie, panele,
piękny widok na góry. Numer licencji 7027 - 785 511 606
KAWALERKA 75000 - ładna po
remoncie Wojcieszyce nowe instalacje, gładzie, panele, piękny widok
na góry. Numer licencji 7027 - 785
511 606
KAWALERKA Cieplice - 37 m2, po
remoncie. Blisko Parku Zdrojowego
i Palcu Piastowskiego. 90000. Nieruchomości Karkonoskie. Numer
licencji 6327 - 503 021 047
KAWALERKA Sobieszów - po
generalnym remoncie w 2009 roku
na 1 piętrze w wyremontowanej
kamienicy. Numer licencji 5877 500 122 446
KAWALERKA Zabobrze - 27 m2,
do odświeżenia. 88 000 zł. Nieruchomości Karkonoskie. Numer
licencji 6327 - 503 021 047
KAWALERKA, 25 m2 - w centrum
Jeleniej Góry w bloku 4-piętrowym
na wysokim parterze. Blok ocieplony, klatka schodowa zadbana.
Okolica cicha w pobliżu park.
Czynsz 160 zł/m-c. N.Szymkiewicz.
Numer licencji 2400 - 669 620 071
KIOSK w Cieplicach - przy ul. Cieplickiej. Tanio - 667 500 081
LOKAL 101 m2 centrum - świetnie
nadające się pod gabinety, kancelarię, 1 piętro. Cena do negocjacji.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
LOKAL gastronomiczny - 100 m2,
w centum Jeleniej Góry - ul. Wolności. Sprzedam lub wydzierżawię
- 724 107 725
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LOKAL usługowy - idealny na biuro
lub gabinet, 51 m2, z niezależnym
wejściem, w centrum Jeleniej Góry,
małe koszty utrzymania. Na sprzedaż lub wynajem. Nieruchomości
Otti. Numer licencji 13225 - 603
491 335
LOKAL w Jeleniej Górze - przy
ul. Mickiewicza. Sprzedam lub
wynajmę - 509 282 618
LUKSUSOWE pół domu - 90 m2,
całe piętro z tarasem 4 pokoje,
komfortowo wykończone. Jelenia
Góra. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
LUKSUSOWE pół domu - całe
piętro z poddaszem, 90 m2, 4
pokoje, komfortowo urządzone, z
ogródkiem. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
ŁĄKA w Janówku - 1,92 h - 15 km
za Jelenia Górą, przy drodze asfaltowej. Niedrogo - 603 139 918
MIESZKANIA - dwa ostatnie zlokalizowane w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ul. Krótkiej. Cena
za 1 m2 już od 2.795 PLN brutto 697 397 297, 75 75 22 980
MIESZKANIA i lokale użytkowe
- tanio. Blisko centrum Jeleniej
Góry. Sprzedaż bez pośredników.
Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe - 510
124 844
MIESZKANIA od 2.795 PLN - w
ścisłym centrum Jeleniej Góry już
od 2.795 brutto za 1 m2 - 697 397
297, 75 75 229 80
MIESZKANIE - 110.000 zł, 3 pokoje
- do zamieszkania. Numer licencji
1749 - 790 683 088
MIESZKANIE - 2 pokoje do
remontu - Na Zabobrzu II. Mieszkanie rozkładowe. 48 m2. Atrakcyjna
oferta. Polecam. Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 790
418 318
MIESZKANIE - 2 pokoje, Karłowicza - bardzo ładne mieszkanie, po
remoncie z zabudowaną kuchnią i
szafami typu komandor. Do wprowadzenia. Słoneczne i rozkładowe.
Nieruchomości Marles, Numer
licencji 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE - 2 pokojowe ze
skosami, wyremontowane, ze
wspólnym ogródkiem i wiatą na
auto, budynek po remoncie. Cena
139000 zł. Nieruchomości Otti.
Numer licencji 13225 - 603 491
335
MIESZKANIE - 3 pokoje 160 000
zł - usytuowane na drugim piętrze
w bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE - 3 pokojowe dwupoziomowe - ok. M.Poczty w bloku
- 70 m2 (po podłodze), ciekawie urządzone - cena 190000 zł
Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE - 54 m2 Zabobrze, IX
piętro. Sprzedam lub zamienię na
większe. Mieszkanie po remoncie
w 2009 rok, dwupokojowe (27 i 10
m2) ładne, słoneczne. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
MIESZKANIE - 62 m2 - w Łomnicy,
bezczynszowe, 140 000. Numer
licencji 5877 - 500 122 445
MIESZKANIE - 63 m2, 218.000
zł - do zamieszkania, 3 pokoje,
Zabobrze III. Numer licencji 1749
- 790 683 088
MIESZKANIE - 69 m2 Zabobrze
3 - 235.000 zł, do zamieszkania.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
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Mieszkanie - atrakcyjne 61 m2
- 3 pokoje, po remoncie przy ul.
Kiepury. IX piętro w wieżowcu z
pięknymi widokami. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie - bardzo ładne
mieszkanie czteropokojowe na
1 piętrze w bloku czteropiętrowym na Zabobrzu II. Mieszkanie
rozkładowe, słoneczne z dużym
balkonem. Jeldom Numer licencji
14557 - 602 727 242
Mieszkanie - bez pośredników 501 171 866
Mieszkanie - Cieplice Podgórzyńska - mieszkanie dwupokojowe,
47 m2, II piętro do zamieszkania od
zaraz, po remoncie, blisko parku
norweskiego. Cena do negocjacji.
Nieruchomości V&W Fankulewscy.
Numer licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkanie - Kiepury 48 m2, 2
pokoje - do zasiedlenia od zaraz,
bez remontu II piętro z wyposażeniem kuchni i przedpokoju. Super
lokalizacja. Nieruchomości V&W
Fankulewscy. Numer licencji 8236
- 692 094 962
Mieszkanie - komfortowe 2 pokojowe - Zabobrze II. Po solidnym
remoncie, 52 m2, IV piętro bloku z
windą. Cena 175000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549. Warto - 602 732 135
Mieszkanie - ładne 2 pokoje 50,47 m2 na parterze, po remoncie,
przedmieścia Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 667 219 752
Mieszkanie - ładne 2 pokojowe
- 50 m2 na Zabobrzu II pilnie sprzedam. Cena 149.000. Numer licencji
3198. NPartner - 693 539 968
Mieszkanie - Noskowskiego
2 pokoje - dwupokojowe 54 m2
na IX piętrze za niewygórowaną
cenę 165000 zł. Mieszkanie po
remoncie, spokojne sąsiedztwo.
Nieruchomości V&W Fankulewscy.
- 692 094 962
Mieszkanie - obniżka ceny położone w centrum JG, 46 m2
za 190000 zł CON Siofer. Numer
licencji 12470 of nr 416/ST - 603
561 516
Mieszkanie - ok. Małej Poczty 71 m2, 3 pokojowe przerobione na
dwu pokojowe z wielką łazienką. Po
kapitalnym remoncie. Rozkładowe.
235000. Nieruchomości Karkonoskie. Numer licencji 6327 - 503
021 047
Mieszkanie - Park Sudecki 60
m2, nowe - stan deweloperski, z
balkonem. 209000. Nieruchomości
Karkonoskie. Numer licencji 1740 503 021 047
Mieszkanie - Szklarska Poręba 3 pokojowe. 108,5 m2, na I piętrze
w kamienicy obok centrum. Do
remontu. Cena 227000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 100 m2 - w kamienicy. 3 pokojowe. W centrum
miasta, z ogrodem i miejscem
parkingowym. Cena 285000 zł 691 466 704
Mieszkanie 119 m2 Mickiewicza - 4 pokoje, 2 balkony, wanna z
hydromasażem, osobne WC, miejsce parkingowe, 2 piwnice czynsz
174 zł, gładzie, panele, kafle, piec
2-funkcyjny 360000 do negocjacji.
Numer licencji 7027 - 509 263 111
Mieszkanie 149.000 zł - 2 pokoje
- do odświeżenia, parter, Zabobrze
II. Numer licencji 1749 - 790 683
088
Mieszkanie 149.000 zł - 3 pokoje
- do remontu, 1 piętro, Zabobrze II.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
Mieszkanie 149.000 zł - 3
pokoje - do remontu, 3 pokoje, ul.
Moniuszki. Numer licencji 1749 790 683 088
Mieszkanie 154 m2 w centrum
- róg Kochanowskiego i Bartka
Zwycięzcy 4pokojowe mieszkanie/
lokal na II piętrze w kamienicy.
Mieszkanie bardzo słoneczne,
rozkładowe, wysokie i przestronne.
Jeldom Numer licencji14557 - 666
830 830
Mieszkanie 2 i 1 pokojowe sprzedam - 695 989 948

og£oszenia
Mieszkanie 2 pokoje - 50 m2, po
remoncie, na parterze z balkonem,
Zabobrze II. 150 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje 90.000 zł
- do remontu, cena do negocjacji.
Numer licencji 1749 - 790 683 088
Mieszkanie 2 pokoje, 50 m2 - na
parterze w bloku na Zabobrzu II.
Mieszkanie do remontu lub odświeżenia według gustu. Polecam. Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokoje, XX lecia rozkładowe i słoneczne. Do odświeżenia. ok. 40 m2. Cisza i spokój.
Serdecznie polecam, Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045
- 607 797 911
Mieszkanie 2 pokojowe - na 2
piętrze 39 m2. Blok 4-piętrowy na
Zabobrzu. Mieszkanie rozkładowe,
środkowe, słoneczne. Kuchnia
meble w zabudowie. Czynsz 263
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Numer licencji 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu - 693 261 761
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu II, po generalnym remoncie, z AGD i meblami. Do zamieszkania od zaraz. Kontakt po godz.
15:00 - 795 614 687
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu. 41 m2. Słoneczne. III
piętro. Cena 135000 zł. Bez pośredników - 609 906 679
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie na I-piętrze 54 m2. W
kamienicy blisko centrum miasta.
Nowa łazienka i kuchnia. Nowe
okna i panele na podłogach. Niski
czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - rozkładowe, środkowe 48 m2. Blok
4-piętrowy ocieplony z nową ładną
elewacją. Mieszkanie słoneczne
z nowymi oknami i panelami na
podłogach. N.Szymkiewicz. Numer
licencji2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - Różyckiego - po gruntownej modernizacji.
Powierzchnia 46 m2, IV piętro.
Ciekawa aranżacja wnętrza. Cena
155000 zł. Numer licencji 9549
Rychlewski Nieruchomości - 602
732 135
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Moniuszki - 501 737 086
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum. Tanio. Nr lic. 4795 - 509
644 610
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Jeleniej Górze. Bez pośredników.
Nepol. Numer licencji 4795 - 512
144 131
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Łomnicy. Nepol. Numer licencji
4795 - 512 144 131
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Piechowicach, 45 m2, balkon.
Pilnie. Numer licencji 8151 - 600
258 703
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Sosnówce. Okazyjnie. Bezczynszowe. Ogrzewanie gazowe.
Ogród, garaż - 501 737 086
Mieszkanie 25.000 zł - za 45
m2 lokalu z możliwością adaptacji
na cele mieszkalne N.Żebrowscy.
Numer licencji 998 - 505 074 854
Mieszkanie 3 pokoje 160 000
zł - mieszkanie, na drugim piętrze
w bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokoje 60 m2 przy ul. Różyckiego, rozkładowe
z balkonem, niski czynsz, trzecie
piętro, propozycja ceny 174 000.
Numer licencji 11965 - 509 949
961
Mieszkanie 3 pokoje do remontu
- Mieszkanie blisko centrum. Atrakcyjna cena. 58m2 tylko 155 000zł.
Spokojna okolica. Serdecznie
polecam. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418
318
Mieszkanie 3 pokojowe - 48 m2,
balkon,. Cena 140000 zł. Numer
licencji 8151 - 600 258 703

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 3 pokojowe - 55 m2.
10 metrów od Kolegium Karkonoskiego, 10 min. do Tesco i szkoły
podstawowej. Cena 105000 zł - 500
454 936
Mieszkanie 3 pokojowe - 63,2
m2. VII piętro z widokiem na pasmo
gór - Zabobrze II. Bez pośredników
- 728 803 587
Mieszkanie 3 pokojowe - kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica,
kotłownia, duży garaż z kanałem.
Stara Kamienica - 607 623 122
Mieszkanie 3 pokojowe - na 9
piętrze wieżowca na Zabobrzu II.
Rozkładowe, środkowe, bardzo
ciepłe. Balkon słoneczny. Kuchnia
osobna, pokoje ustawne. Czynsz
340 zł/m-c. N.Szymkiewicz. Numer
licencji 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na
II piętrze kamienicy, w ścisłym
centrum. 71 m2. Cena 186000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, rozkładowe, wysoki
parter z balkonem, przy ul. Kiepury.
N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219
Mieszkanie 3 pokojowe - w bloku
spółdzielczym w Mysłakowicach,
o powierzchni 54 m2. Cena do
uzgodnienia - 693 637 095
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Mysłakowicach. Własnościowe.
52,5 m2. Spokojna okolica, z ogródkiem - 795 645 797
Mieszkanie 3 pokojowe - willowe, z ogródkiem, w Cieplicach
- 608 846 189
Mieszkanie 3 pokojowe w
Szklarskiej - w bloku na III piętrze
w centrum 66,6 m2. Cena 260000
- super widoki na góry. Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji
9549 - 602 732 135
Mieszkanie 33,5 m2 - w Jeleniej
Górze, z ogródkiem, po remoncie,
I piętro. Cena 125000 zł. Niski
czynsz - 603 689 866
Mieszkanie 4 pokojowe - z ogrodem, w bloku. Okolice ul. Hofmana.
I piętro, 65 m2. Działka 700 m2,
zadbane. Cena 220000 zł. Numer
licencji 9549. Rychlewski Nieruchomości. Warto - 602 732 135
Mieszkanie 4 pokojowe - z
ogrodem, w Wojanowie. 73 m2.
Cena 105000 zł. Numer licencji
998 - 695 534 000
Mieszkanie 5 pokojowe - z ogrodem, w Cieplicach - 692 314 428
Mieszkanie 50 m2 - ul. Morcinka. Wyposażone, umeblowane
- 603 931 976
Mieszkanie 50 m2 153.000 - do
odświeżenia, parter, Zabobrze
II. Numer licencji 1749 - 500 256
864
Mieszkanie 50,47 m2 - 2 pokoje
po remoncie, parter kilkurodzinnego budynku, przedmieścia Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 51 m2 - w Sobieszowie. 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Po remoncie. Tanio, bez pośredników - 603 643 228
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokoje,
w pełni umeblowane, na parterze
w wieżowcu, Zabobrze II. 900 zł
plus liczniki. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 57 m2 blisko
centrum - ładne w bloku po termomodernizacji. Mieszkanie do
odświeżenia. Wcześniej było 3
pokojowe obecnie 2. ładna kuchnia. Polecam. Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 607
797 911
Mieszkanie 62 m2 za 155000
zł - dwupokojowe blisko centrum
położone na parterze dobrze utrzymanej kamienicy. Osobne wejście
od ulicy. Partner. Numer licencji
4917 - 604 869 172
Mieszkanie 63 m2 - w centrum
Szklarskiej Poręby. Tanio - 607
055 801

Mieszkanie 64 m2 - Blisko
centrum w spokojnej dzielnicy
Jeleniej Góry. Lokal składa się z
trzech ładnych ustawnych pokoi.
Mieszkanie słoneczne. Serdecznie
polecam. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418
Mieszkanie 64 m2 - bardzo ładne
mieszkanie czteropokojowe na 1
piętrze w bloku czteropiętrowym
na Zabobrzu II. Mieszkanie rozkładowe i słoneczne. Jeldom Numer
licencji 14557 - 602 727 242
Mieszkanie 66 metrów Cieplice
- bezpośrednio 4 pokojowe mieszkanie w Cieplicach na osiedlu XX
lecia 2 piętro - 605 583 384
Mieszkanie 68 m2 - z ogródkiem, w centrum. 2 pokoje z aneksem kuchennym, z kominkiem.
W bardzo dobrym stanie. Niski
czynsz. Cena do uzgodnienia - 791
026 290
Mieszkanie 70 m2 - 245.000
zł - po kapitalnym remoncie, 3
pokoje, parter, czynsz 150 zł, cena
do negocjacji. Numer licencji 1749
- 790 877 578
Mieszkanie 70 m2 na Zabobrzu
- ładne 3 pokojowe mieszkanie z
dużym balkonem na niskim piętrze. Nieruchomości Otti. Numer
licencji 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 72 m2 - na Zabobrzu. Pośrednikom dziękuję - 669
569 669
Mieszkanie 73 m2 - okazja. W
Wojanowie, z dużym ogrodem i
garażem. Cena 95000 zł. Numer
licencji 998 - 695 534 000
Mieszkanie 73 m2 w kamienicy - niedaleko ulicy 1-go Maja,
3 pokojowe mieszkanie, rozkładowe, zadbane i niewymagające remontu, wspólny ogródek,
spokojna okolica. Nieruchomości
Otti Numer licencji 13225 - 603
491 335
Mieszkanie 82 m2 - 2 poziomowe, III piętro, centralne gazowe,
w salonie kominek. 100 m od
uzdrowiska. Cena 195000 zł - 721
553 099
Mieszkanie 86 m2 - ul. 1 Maja.
Bez pośredników - 504 984 021
Mieszkanie 95000 zł - duże w
atrakcyjnej lokalizacji z ogrodem.
N.Żebrowscy - Alicja Żebrowska.
Numer licencji 998 - 509 156 552
Mieszkanie atrakcyjne 61 m2 - 3
pokoje po remoncie, IX piętro w
wieżowcu z pięknymi widokami,
Zabobrze III. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie Cieplice - 3 pokojowe z ogródkiem na parterze.
Numer licencji 5877 - 500 122
447
Mieszkanie Cieplice 60 m2, 3
pokoje - po kapitalnym remoncie,
na piętrze domu 4-o rodzinnego z
wyposażeniem. Dodatkowo piwnica i drewniany garaż. Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer
licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkanie dwupokojowe
130000 zł. - 35 m2 w okolicy Małej
Poczty usytuowane na drugim
piętrze w kamienicy po kapitalnym
remoncie. Czynsz tylko 45 zł. N.ŻAlicja Żebrowska. Numer licencji
998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe z
ogrodem - w Łomnicy na parterze
(58 m2) lub piętrze 62 m2 - po
podłodze) w niewielkim nowym
budynku. Cena 140 (piętro) oraz
170000 zł.(parter). Rychlewski
Nieruchomości Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie dwupoziomowe
- bardzo ładne dwupoziomowe
mieszkanie w świetnej lokalizacji,
w Szklarskiej Porębie w drodze do
wyciągu na parterze w sześciorodzinnej kamienicy. Mieszkanie o
powierzchni 70 m2. Numer licencji
14557 - 602 727 242
Mieszkanie dwupoziomowe
- trzypokojowe przy Małcużyńskiego 70 m2. Atrakcyjna cena.
Partner. Numer licencji 4917 - 604
869 172

Mieszkanie dwupoziomowe
w Cieplicach - bardzo ładne po
remoncie. Rozkładowe. Słoneczne
i zadbane. Do niewielkiego odświeżenia. Serdecznie Polecam, Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 790 418 318
Mieszkanie Karłowicza 39 m2
2 pokoje - na Zabobrzu po kapitalnym remoncie z wyposażeniem,
wysoki standard wykończenia.
Nieruchomości V&W Fankulewscy Numer licencji 8236 - 692
094 962
Mieszkanie na Kiepury - 64m2.
Trzy pokoje. Mieszkanie do
odświeżenia Bardzo atrakcyjna
cena. Lokal rozkładowy i ciepły.
Duża ładna kuchnia. Serdecznie
polecam. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418
318
Mieszkanie na lokal - 40 m2
na parterze doskonałe na lokal,
położone przy ul. Wojska Polskiego. Numer licencji 4566 - 601
540 292
Mieszkanie na lokal - 40 m2
położone na parterze przy ul.
Wojska Polskiego. Doskonałe na
lokal. Numer licencji 4566 - 601
540 292
Mieszkanie na lokal - o
powierzchni 53,88 m2 w ścisłym
centrum Jeleniej Góry z możliwością przeznaczenia n lokal usługowy. Cena 3.300,00 PLN za m
m2 - 697 397 297, 75 75 22 980
Mieszkanie trzypokojowe Kiepury - 63,5 m2 wieżowiec VII
piętro, trzy pokoje. Cena 195000
zł. Numer licencji 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
Mieszkanie trzypokojowe Matejki - w kamienicy w centrum,
II piętro 58,2 cena 198 000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie tylko 105.000 zł - za
183 m2 powierzchni mieszkania
plus działka 921 m2 w Piechowicach - Pakoszowie. N.Żebrowscy.
Numer licencji 998 - 505 074 854
Mieszkanie tylko 135.000 zł
- za mieszkanie dwupokojowe (
przerobione z trzech pokoi) przy
Karłowicza, po remoncie kapitalnym. N.Żebrowscy. Numer licencji
998 - 505 074 854
Mieszkanie w centrum - bardzo
ładne, 2 pokoje. Czynsz 40 zł,
atrakcyjna cena. N. City. Numer
licencji 5524 - 662 112 344
Mieszkanie w centrum - dwupokojowe położone na pierwszym
piętrze kamienicy przy Bramie
Wojanowskiej. Partner. Numer
licencji 4917 - 604 869 172
Mieszkanie w Dziwiszowie - 4
pokoje i taras. Bezczynszowe.
Pośrednikom dziękuję - 515 368
051
Mieszkanie w Kowarach - 3
pokoje, 64 m2. Cena 175000 zł.
Bez pośredników - 603 389 910
Mieszkanie w Lubomierzu stare budownictwo, CO. Kuchnia,
2 pokoje, łazienka, WC, przedpokój - 87,3 m2. 4 komórki, ogród
- 504 155 167
Mieszkanie w ok. Żeroma - 40
m2 za 140000 zł CON Siofer.
Numer licencji 12470 nr oferty 417/
KS - 603 561 516
Mieszkanie w Piechowicach - 3
pokojowe, 71 m2, z małym ogródkiem. Parter, osobne wejście, własne CO lub zamienię na mniejsze
z dopłatą - 665 504 557
Mieszkanie w Piechowicach 48 m2. Mieszkanie do sprzedania
z pełnym umeblowaniem. Blisko
szkoła oraz obiekty użyteczności
publicznej. Serdecznie polecam.
Nieruchomości Marles, Numer
licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe, 50,5 m2, II piętro w
kamienicy, po remoncie, zadbane.
Cena 143000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549
- 602 732 135
Mieszkanie w Sobieszowie - 50
m2, z dużym garażem i ogródkiem.
Bezczynszowe, piec 2 funkcyjny,
I piętro, z balkonem, wycielone,
szafy w zabudowie - 663 136 720

Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - nowoczesne, ładne. Sprzedam lub zamienię na Jelenią Górę
- 608 264 923
Mieszkanie willowe - 50 m2.
Z balkonem, dużym garażem i
ogródkiem. Cena 199000 zł. Bez
pośredników - 663 136 720
Mieszkanie z ogródkiem - duże
ładne mieszkanie w kamienicy na
pierwszym piętrze. Mieszkanie
o powierzchni 92 m2. Jeldom.
Numer licencji 14557 - 602 727
242
Mieszkanie za 160000 zł - 67
m2, 3pokojowe, rozkładowe. Centralne ogrzewanie, nowe okna.
III piętro, środkowe, ciepłe, słoneczne. W Jeleniej Górze - nie
Zabobrze - 510 042 734
Mieszkanie Zabobrze - 3 pokojowe na parterze po kapitalnym
remoncie. Numer licencji 5877 500 122 447
Mieszkanie Zabobrze 2 pokoje
- 50 m2, na parterze z balkonem
po remoncie, Zabobrze II. n.
Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
Mieszkanie zadbane - zielona
dzielnica - przy ul. Wańkowicza,
I piętro pow. 64m Nieruchomości
Partner. Numer licencji 4917 - 604
508 308
Mieszkanie, okolice ul. Ptasiej
- ładne, 3 pokojowe. 65 m2 + balkon. Blisko centrum, parku. Cena
205000 do negocjacji. Okazja. Bez
pośredników - 665 943 005
Nieruchomości - u nas prowizja jest malutka - 781 606 680
Nowe mieszkania - 29, 48 i 54
m2 w okolicach małej poczty CON
Siofer Numer licencji 12470 - 603
561 516
Pensjonat - Szklarska Poręba
- nowy w samym centrum miasta.
Partner Numer licencji 4917 - 604
869 172
Pensjonat Bielik w Karpaczu
położony przy ul. Sarniej 5 - Numer
licencji 4566 - 601 540 292
Pensjonat w Karpaczu - obiekt
pensjonatowy w spokojnej okolicy,
nieopodal centrum Karpacza.
Nie wymaga żadnych remontów
i innych nakładów finansowych.
Numer licencji 4566 - 601 540
292
Pensjonat w Karpaczu - w
centrum z miejscem parkingowym.
19 pokoi daje możliwości zakwaterowania 50 osób. Atrakcyjna cena.
Partner. Numer licencji 4917 - 604
869 172
Połowa bliźniaka - nowa ze
wszystkimi instalacjami na os.
Czarne do wykończenia wewnątrz.
Budynek po odbiorach. Partner.
Numer licencji 4917 - 604 508
308
Posiadłość k/ Karpacza 2 budynki, działka 26500 m2,
wysoki standard. Zadbany i zagospodarowany teren. Więcej informacji w biurze. Numer licencji
4566 - 601 540 292
Pół bliźniaka - Cieplice. Solidny,
piętrowy ok. 220 m2, mieszkalna
ok. 110 m2 działka 362 m2, 5
pokoi. Cena 490000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji
9549 Warto - 602 732 135
Pół bliźniaka - w Jeleniej GórzeCieplicach. 6 pokoi, garaż. Dobra
lokalizacja, działka 4 ary. Balkon
+ duży taras. Może być 2 pokoleniowy - 603 139 918
Pół domu w Sosnówce - z garażem i ogrodem. Niedrogo - 501
737 086
Stan surowy zamknięty - środkowy segment, spokojne osiedle w Kowarach, powierzchnia
całkowita ok. 250 m2. Piętrowy,
wysoki parter, 6 pokoi. Cena
255000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Numer licencji 9549 - 602
732 135
Stara Kamienica 3,5 ha - Ponad
1 ha budowlany z murowaną stodołą i 2,5 ha siedliskowy. 110000.
do negocjacji. Nieruchomości
Karkonoskie. Numer licencji 1740
- 503 021 047

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Willa w Piechowicach - duża
ładna na zagospodarowanej
działce 1400 m2. Dodatkowo drugi
budynek z garaże i pomieszczeniami gospodarczymi na piętrze
zaś mieszkanie dwupokojowe.
Partner. Numer licencji 4917 - 604
869 172

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
2 magazyny - 220 i 350 m2 z
rampą, pom.socjalne, biuro, plac
manewrowy, ogrodzone. Dozorowane magazyny można połączyć
ul. Okopowa - 604 569 485
Atrakcyjne mieszkanie - 48
m2. Częściowo umeblowane. 1000
zł + opłaty - 887 518 007
Atrakcyjny lokal - tanio - w
centrum Jeleniej Góry, z parkingiem. Na kancelarie, gabinety,
usługi, handel, biuro. Parter - 533
777 555
Dom przy Granicznej - od już,
najchętniej dla Firmy. N.Żebrowscy.
Numer licencji 998 - 505 074 854
Duży garaż - 796 343 223
Dwa pokoje - umeblowane - I piętro, na Zabobrzu - 600 219 019
Dwa pokoje, ul. Moniuszki - po
remoncie, umeblowane. Do wynajęcia od pierwszego grudnia - 669
501 360
Dwie kawalerki - nowe i umeblowane. Mała i duża. Niedaleko
centrum. Tanio - 603 832 828
Garaż - ul. Sudecka - 609 291
334
Garaż w centrum - murowany z
kanałem. Numer licencji 1749 - 790
683 088
Hala magazynowa - 120 m2, w
Kowarach. Wynajmę lub sprzedam
- 507 706 562

(PLUS, ERA, ORANGE oraz
operatorzy wirtualni MVNO)

Kawalerka - w centrum Piechowic - 661 242 684
Kawalerka 30 m2 - Kiepury wynajmę kompletnie umeblowana
kawalerkę w nowym bloku z 2006
roku na osiedlu Zabobrze. Koszt
wynajmu 700 zł + opłaty. Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer
licencji 8236 - 692 094 962
Kawalerka częściowo umeblowana - Zabobrze. 680 zł + media i
kaucja 700 zł - 796 292 545
Kawalerka na Zabobrzu częściowo umeblowana. 690 zł +
media i kaucja 700 zł - 796 292
545
Kawalerka na Zabobrzu umeblowana. 39 m2 z balkonem,
słoneczna. Bardzo spokojna dzielnica. 550 zł + opłaty i kaucja - 695
348 928
Kawalerka na Zabobrzu umeblowana. Od grudnia. 670 zł +
media - 502 206 565
Kawalerka po remoncie - umeblowana - na Zabobrzu. Czynsz
750 zł + liczniki i kaucja - 504 891
144
Kawalerka w Jeleniej Górze
- nowe budownictwo, 30 m2. Umeblowana. CO z sieci. Budynek ocieplony. Nowe okna PCV. 700-zł/m-c
+ media - 798 523 541
Lokal - piękny - Nieruchomość
przy głównej drodze wyjazdowej
z Jeleniej Góry w pobliżu ścisłego
centrum miasta. Lokal przeznaczony na sklep, hurtownie restauracje. Jeldom Numer licencji 14557
- 666 830 830
Lokal gastronomiczny - 100
m2, w centrum Jeleniej Góry - ul.
Wolności - 724 107 725
Lokal handlowy - ul. Okrzei. Na
parterze, z witryną i dużym parkingiem. Powierzchnia 63 m2. Cena
2000 zł - 504 222 915

Lokal usługowy - 53 m2, na
parterze, nieogrzewany - 693
123 918
Lokal usługowy - w Piechowicach - 885 993 668
Lokal użytkowy - 90 m2, po
kapitalnym remoncie, parter z
oknami od strony ruchliwej ulicy, w
pobliżu centrum Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 667 219 752
Lokal użytkowy - ul. 1 Maja, 32
m2, na biuro lub inna działalność 662 415 311
Lokal w centrum mieszkania powierzchnia około 80 m2 - 607
307 920
Lokal za 1000 zł - po kapitalnym
remoncie, dwa pomieszczenia, parter od strony ulicy Drzymały Jelenia
Góra - 889 898 898
Magazyn - 220 m2 pomieszczenie socjalne, biuro duże drzwi - 604
569 485
Magazyn 220 m2 - pomieszczenia socjalne, biuro JG ul. Okopowa
- 604 569 485
Magazyn 350 m2 - rampa,
plac manewrowy, pomieszczenia
biurowe, ogrodzone, dozorowane
Jelenia Góra ul. Okopowa - 604
569 485
Mieszkania w Kowarach - nowe,
2 i 1 pokojowe - 507 482 167, 510
673 523
Mieszkanie - bardzo ładne - dwupokojowe okolice miasta. Blisko las
jezioro. Cena 700 zł plus media.
N.Ż - Alicja Żebrowska. Numer
licencji 998 - 509 156 552
Mieszkanie - dwupokojowe
- umeblowane, po kapitalnym
remoncie, przy Wyszyńskiego na
parterze. PILNE N.Żebrowscy.
Numer licencji 998 - 505 074 854

Mieszkanie - w Jeleniej Górze,
2 pokojowe i 3 pokojowe blisko
centrum do wynajęcia na dłuższy
okres dla rodziny lub firmy nPartner.
Numer licencji 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokoje - po kapitalnym remoncie, 46 m2 na parterze w
Jeleniej Górze. 1000 zł plus liczniki.
N. Rychlewski. Numer licencji 9549
- 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 506
298 241
Mieszkanie 2 pokojowe - 60
m2, w Szklarskiej Porębie - 660
133 401
Mieszkanie 2 pokojowe - blisko
centrum wynajmę od zaraz, umeblowane -700 zł - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - komfortowe, umeblowane, wyposażone
w AGD, w nowym budynku przy ul.
Kraszewskiego - 609 107 379
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia, łazienka - umeblowane. Parking, cisza, zielone tereny. 1000
zł bez opłat. Wojcieszyce - 692
347 761
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu III. W pełni umeblowane,
zadbane, ciepłe i słoneczne - 665
031 331
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe,
na I piętrze, z balkonem. W centrum
Jeleniej Góry. Cena 900 zł + opłaty i
kaucja. Pilne - 535 205 705
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe,
umeblowane. I piętro, balkon - ul.
Złotnicza. 1100 zł w tym czynsz,
liczniki i kaucja. Pośrednikom i studentom dziękujemy - 608 134 616
Mieszkanie 2 pokojowe - nowocześnie urządzone, 41 m2. W
dogodnym miejscu - ul. Małcużyńskiego - Zabobrze. Cena 550 zł +
opłaty i kaucja - 506 336 545
Mieszkanie 2 pokojowe - ok.
Małej Poczty, po remoncie. 800 zł
+ opłaty - 695 661 197
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Drzymały. Stan bardzo dobry. Cena
900 zł (czynsz wliczony) + media 531 260 885
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Kiepury, II piętro z balkonem. 600
zł + czynsz i bieżące rachunki - 665
208 206
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum Karpacza. 950 zł + opłaty
- 601 995 535
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach. Umeblowane. Miejsce
parkingowe, na terenie zamkniętym
- 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Łomnicy, z ogrodem i miejscem
parkingowym. 700 zł. Nr Numer
licencji 4195 - 509 644 610
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze III, po remoncie, w pełni umeblowane i wyposażone. 2 balkony.
950 zł (czynsz wliczony) + kaucja
1000 zł + media (prąd, woda, Internet, TV kablowa) - 662 198 791
Mieszkanie 3 pokojowe - duże,
niedaleko centrum Jeleniej Góry.
Bez pośredników. Cena do negocjacji - 691 596 024
Mieszkanie 3 pokojowe - na os.
Górniczym w Kowarach 62 m2 662 212 090
Mieszkanie 3 pokojowe - okolice
Małej Poczty. Wyposażone. 1300 zł
+ media - 798 763 002

Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane - ul. Wyczółkowskiego, AN
Renoma - 501 737 086
Mieszkanie 3 pokojowe - w
centrum. 1100 zł + kaucja. Numer
licencji 8151 - 600 258 703
Mieszkanie 38 m2 - 2 pokojowe ul. Transportowa - 603 509 421
Mieszkanie 900 zł - 54 m2, 2
pokoje, w pełni umeblowane, parter
w wieżowcu Zabobrze II. 900 zł
plus liczniki. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie dla studentów - 5-6
osób. 100 m2 - umeblowane. Internet TV - 601 798 039
Mieszkanie dwupokojowe - 50
m2 we Wrzeszczynie, komfortowe,
umeblowane od już. PILNE N.Żebrowscy. Numer licencji 998 - 505
074 854
Mieszkanie na Zabobrzu III - 2
pokojowe, w pełni umeblowane.
Wyposażone, podwyższony standard. 950 zł (czynsz wliczony) +
kaucja i media (woda, prąd) - 721
705 595
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry, 40 m2 - 604 922 815
Mieszkanie w centrum - okolice
PKS. 2 pokoje. Czynsz ok. 290 zł
+ liczniki za remont, łazienki. Do
uzgodnienia - 691 738 490
Mieszkanie w domku jednorodzinnym - 2 pokoje, łazienka,
kuchnia - w pełni wyposażone.
Osobne wejście. Niska cena - 605
916 872
Mieszkanie willowe - słoneczne,
komfortowe, 2 pokojowe. 40 m2,
parter, taras, parking. Czynsz 750
zł + media i kaucja. W Podgórzynie
nad Zalewem Sosnówka - 606
778 350
Mieszkanie, 51 m2 - WC,
łazienka, 3 pokoje-ciepłe. Okolice
Jeleniej Góry (15 km). Cisza, spokój, daleko od drogi głównej. 400
zł + opłaty (ogrzewanie w czynszu)
- 660 449 652
Oferta dla firm - Do wynajęcia 3
pokojowe mieszkanie o wysokim
standardzie, w czterorodzinnym
nowym domu z ogrodem. Jeldom.
Numer licencji 14557 - 600 434
800
Pokoje dla pracowników - w
Karpaczu - 502 353 258
Pokoje z łazienkami - na noc
Andrzejkową, w pensjonacie w
Karpaczu - 50 zł - 661 118 739
Pokoje, bursa, akademik - z
Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów,
osoby indywidualne w Jeleniej
Górze - blisko UE - 606 360 443
Pokój 1 i 2 osobowy - dla studentki. Dostęp do Internetu - 506
274 182
Pokój 2 lub 1 osobowy - w domu
jednorodzinnym w Sobieszowie 514 644 207
Pokój dla studenta - dobre
warunki w niezamieszkałym mieszkaniu - 697 989 121
Pokój dla studentki - lub osoby
pracującej - ul. Kiepury. Tanio - 75
642 07 66
Pokój dla studentki - na Zabobrzu
- 723 548 049
Pokój od grudnia - 2 osobowy, w
mieszkaniu studenckim. Cena 550
zł+ co 2 miesiące woda i prąd - ul.
Sobieskiego - 691 645 478
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Pokój w centrum miasta - przy
Placu Ratuszowym w Jeleniej
Górze - 509 156 658
Pomieszczenia garażowo-magazynowe - 111 m2, ul. Podchorążych. - 601 571 24
Pomieszczenia na biura - o
powierzchni: 11, 14,5 i 15 m2 w
budynku hotelu Europa II i III piętro
osobne wejście od ul. Piłsudskiego
- 75 76 472 35
Pomieszczenie - 31 m2, I piętro,
w centrum - 757 526 536
Pomieszczenie gospodarcze
- z przeznaczeniem na warsztat.
Wynajmę lub sprzedam - 607
113 213

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Mieszanie w Cieplicach - dla
naszego Klienta poszukujemy do
wynajęcia mieszkania w Cieplicach
CON Siofer. Numer licencji 12470
- 603 561 516
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - w
Mysłakowicach lub Łomnicy - 793
094 601
Młode małżeństwo - pracujące i
odpowiedzialne chce wynająć M2
- 665 946 201
Para z dzieckiem - wynajmie
mieszkanie za rozsądną cenę - 600
782 163
Pokój w Cieplicach - z dostępem
do Internetu, kuchni i łazienki.
Ogrzewany. Do 400 zł - 793 545
019
Poszukuję lokalu - najlepiej
niedaleko Jeleniej Góry, który nadawałby się na sklep spożywczy - 513
151 273
Zabobrze 2 pokoje - dla zdecydowanego klienta mieszkanie
2pokojowe, umeblowane koniecznie z wanną od 10.12.2010. Numer
licencji 7027 - 509 263 111

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Kawalerka własnościowa - w
wieżowcu. 30 m2. Na Zabobrzu II.
Po kapitalnym remoncie. Zamienię
na własnościowe, 2 pokojowe, do
44 m2, do remontu lub częściowego remontu - 699 911 112
Mieszkanie na dom - może być
do remontu. Jelenia Góra, Plac
Ratuszowy, 80 m2, III piętro, balkon, wysoki standard, słoneczne
- 692 712 710
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe, z wygodami, werandą. 41 m2,
I piętro. Zamienię na równorzędne
w Jeleniej Górze - 663 518 272

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
30 latek pozna - atrakcyjną kobietę
- 609 856 814
Chłopak dla Panów, Pań - par
i grup - każda orientacja - 514
244 578
Elwiro odezwij się - spotkaliśmy
się przy Jelonku - 696 210 266
Facet pozna chłopaka - do 40 l.
Dobra przyjaźń i coś więcej. Tylko
SMS - 601 874 549
Miły i normalny 30 latek - czy znajdzie się miła i normalna kobieta?
Takiej właśnie szukam. Tylko SMS
- 722 504 123
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1.NOWE LOKALE BIUROWE OD 24zł/m2! CENTRUM MIASTA.
Lokale od 18m2-40m2 oraz lokale od 100m2-220m2 do wynajęcia od 25zł/m2. W cene
wynajmu wliczone jest ogrzewanie. Teren ogrodzony, parking, stróż. Bardzo atrackujna
lokalizacja. Serdecznie polecam, Marcin Środecki 883 797 878
2.DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE.
Blisko centrum miasta. Nowe budownictwo, teren ogrodzony, miejsce parkingowe. Mieszkanie po remoncie, umeblowane, 72 m2. Oferta numer : MAR-MW-12098. Serdecznie
polecam, Leszek Środecki 790 418 318.
3.DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE DWUPOKOJOWE.
Mieszkanie znajduje się na parterze bloku na osiedlu Zabobrze II. Lokal rozkładowy, ciepły i słoneczny. Częściowo
umeblowany. Powierzchnia mieszkania to 54m2. Koszt
najmu to 700zł plus media. Oferta numer: MAR-MW-12055.
Serdecznie polecam, Marcin Środecki 883 797 878.
4.DO WYNAJĘCIA LOKAL
PRZY ULICY WOLNOŚCI.
88 m2, Lokal po remoncie, nowoczesna glazura podłogowa,
nowe okna i drzwi antywłamaniowe, efektowny kominek w
centralnym miejscu lokalu, wentylacja, instalacja alarmowa.
Nieruchomość doskonale nadaje się na różnego rodzaju
działalność usługową z uwagi na lokalizację. Posiada wyodrębnione zaplecze socjalne, WC oraz pomieszczenie, które
może funkcjonować jako magazyn (10 m2).Oferta numer : MAR-LW-12056 Gorąco
polecam Marcin Środecki 883 797 878
5.MIESZKANIE DWUPOKOJOWE NA XX-LECIA.
Mieszkanie o powierzchni ok. 40M2. Rozkładowe i słoneczne. Nowa cena : 127 000zł ! Lokal do odświeżenia. Ogrzewanie z sieci. Oferta numer : MAR-MS-11983. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318
6.DOM W OKOLICACH CENTRUM TYLKO 199 500zł !
Duży dom trzykondygnacyjny położony w atrakcyjnej lokalizacji otoczony zielenią. Dom do kapitalnego remontu do
aranżacji według własnego uznania.Obecnie na parterze
znajduje się kuchnia oraz salon w którym kiedyś była prowadzona działalność gospodarcza. Na pierwszym piętrze
znajdują się 3 sypialnie o łącznej powierzchni 66,6m2. Na
drugim piętrze znajdują się również sypialnie o łącznej powierzchni 66,6m2. Z okien
rozciągają się piękne widoki. Działka jest bardzo dobrze nasłoneczniona. W domu
znajdują się wszystkie media. Ogrzewanie z pieca na opał stały. Gaz jest doprowadzony w ulicy. Nieruchomość znajduje się blisko centrum Jeleniej Góry. Atrakcyjna
oferta ze względu na rozmiary nieruchomości jest położenie oraz cenę. Oferta numer
: MAR-DS-11968 Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
7.DZIAŁKI W WOJCIESZYCACH OD 20zł/m2.
Do sprzedania działka siedliskowa położona w miejscowości
Wojcieszyce w sąsiedztwie nowo powstającego osiedla
domków jednorodzinnych. Miejsce bardzo trakcyjne widokowo, ostoja ciszy i spokoju. Zadowalająca powierzchnia
3713m2 pozwoli na wybudowanie domu marzeń. Oferta
numer : MAR-GS-11979 Gorąco polecam Marcin Środecki
883797878
8.MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE NA KIEPURY.
Mieszkanie znajduje się na dziewiątym piętrze bloku z
cegły. Lokal o powierzchni 64m2, rozkładowy i ciepły. Z
okien rozciągają sie piękne widoki. Mieszkanie po remoncie
do odświeżenia. Na podłogach parkiety w bardzo dobrym
stanie. Do mieszkania przynależy piwnica. Czynsz wynosi
347 zł i obejmuje ogrzewanie, ciepła wodę, fundusz remontowy i inne czynności związane z obsługą budynku.
Bardzo atrakcyjna oferta. Numer oferty : MAR-MS-12047 Serdecznie polecam Leszek
Środecki 790 418 318
9.MIESZKANIE W KARPACZU, TRZYPOKOJOWE.
Bardzo ładne mieszkanie po remoncie na pierwszym
piętrze. Do mieszkania przynależy na parterze osobna
kawalerka, która idealnie nadaje się pod wynajm. Mieszkanie składa się z trzech osobnych pokoi, kuchni, łazienki
z wanną oraz osobnego wc. Lokal o powierzchni ok. 60 m2
plus dodatkowe 12 m2 na parterze gdzie zlokalizowana
jest kawalerka. Do mieszkania przynależy garaż. Bardzo
atrakcyjna cena TYLKO 255 00zł, Oferta numer: MARMS-12097. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
10.DZIAŁKI W MYSŁAKOWICACH OD 85zł/m2.
Bardzo ładnie położone działki w Mysłakowicach. Doprowadzone wszystkie media. Działki płaskie z pięknymi widokami
na góry. Grunty znajdują się na nowopowstającym osiedlu
domków jednorodzinnych. Oferta numer : MAR-GS-12003.
Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
11 . D O M W M Y S Ł A K O W I CACH
Bardzo ładny dom w mysłakowiach w stanie surowym
zamkniętym z wykończoną elewacją. Dom o powierzchni
167m2 za JEDYNE 350 000zł. Bardzo ładnie położony na
płaskiej, słonecznej działce z pięknymi widokami na góry.
Dom do wykończenia wewnątrz. Doprowadzone wszytskie
media. Rozprowadzona instalacja alarmowa. Oferta numer
: MAR-DS-12066. Serdecznie polecam Leszek Środecki
790 418 318
12.DOM W KARPACZU MOŻE BYĆ PRZEZNACZONY
NA PENSJONAT.
Bardzo duży dom w Karpaczu do wykończenia wewnątrz.
Nieruchomość o powierzchni ok. 280 m2 idealnie nadaję się
na pensjonat. Bardzo duże możliwości aranżacyjne, ogromny
potencjał. Nieruchomość położona na ładnej działce do której
można dokupić kolejną działkę. Blisko centrum Karpacza. Dojazd drogami asfaltowymi. Doprowadzone wszystkie media.
Oferta numer : MAR-DS-12087. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
13.MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE W CIEPLICACH
Bardzo ładne mieszkanie po remcie w Cieplicach. Lokal
składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki na pierwszym
poziomie oraz trzeciej sypialni na piętrze. Dodatkowo istniej
możliwość dokupienia strychu i utworzenia kolejnego pokoju
na piętrze. Mieszkanie o powierzchni ok. 81 m2 za JEDYNE
190 000zł. Oferta numer : MAR-MS-12048. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MŁODY, 23 lata - poszukuje starszej pani, która mnie zasponsoroje
ﬁnansowo - 605 855 159
MŁODY, wysoki, przystojny pomoże ﬁnansowo młodej, szczuplej, atrakcyjnej lasce. Kontakt po
godz. 20:00 - 883 418 736
MŁODY, wysoki, przystojny pomoże finansowo szczupłej,
młodej, atrakcyjnej lasce - 883
418 736
MŁODY, zadbany, 28 lat - gwarantuję higienę, dyskrecję i dobrą
zabawę. Własne mieszkanie. Bez
sponsoringu. Tylko SMS - 792
649 834
NADAL poszukuję normalnego
faceta - wiek 45 do około 60 lat,
ale tym razem proszę o przemyślane telefony lub SMS. Małolatom
podziękuję - 531 803 632
OLIVIA - duży biust - prywatnie, od
godz. 8:00 - 795 811 914
OLIWIA od 8:00 - duży biuścik.
Wyjazdy - 530 167 292
PAN dla Panów - Pan dla Panów 696 512 416
PAN dla Pań - szukam kobiet na
wspólne erotyczne spotkania.
Higiena i dyskrecja gwarantowana
- 793 283 071
PAN dla pań - wieczory panieńskie, striptiz, masaż i wiele innych.
Odkryjmy razem nowy wymiar
przyjemności. Dyskrecja gwarantowana - 663 177 265
PAN po 40 - szuka Pani do miłych
spotkań. 100% dyskrecji i higieny.
Stan cywilny i wiek bez znaczenia.
Możliwy mały sponsoring - 794
360 682
PAN, 30 lat - szuka pani - bez sponsoringu. Dyskrecja - 606 360 139
POWRÓT Judyty - całodobowo 795 738 942
POZNAM dziewczynę do 30 lat bezpruderyjną, lubiącą pieszczoty,
sex. Chętnie mężatka. Dyskrecja
100%. Ja 34 lata, szczupły blondyn
- 791 181 584
POZNAM poważnego Pana wolnego, 45-60 lat, 176-180 cm
wzrostu. Mile widziany medyk lub
prawnik. Pozostałe wyjaśnienia
proponuję telefonicznie, w godz.
9:00-11:00 i 18:00-22:00. Jola - 75
76 46 153
POZNAM zadbaną i dyskretną Panią Bi, z ładnym biustem. Jelenia
Góra i okolice. Oczekuję dyskrecji i
ją zapewniam - 607 495 461
PRZYJMĘ opiekunkę kochankę
- wiek do 40 lat. Proszę o SMS-y 724 259 985
RAMONA - pończoszki, szpileczki,
czyli nocne igraszki z 44 letnią
blondi - 500 514 206
ROZKOSZNE chwile - u seksownej
pupci. Full serwis. Zapraszam - 661
432 551
SPOTKANIA z uroczą blondynką
- w samochodzie. Tylko wieczory
- 795 738 942
SZUKAM konkretnej Fanki - piss
i anal. Proszę o SMS - 519 365
245
SZUKAM sponsorki - ja 22 lata.
Czekam na SMS. 20+-35 - 721
031 805
ŚLICZNA, bardzo atrakcyjna - 23
latka. Szczuplutka, wysoka - 723
012 784
TWÓJ partner przestał się interesować Tobą? 28 latek pełen energii
czeka na kobietę w każdym wieku.
Dyskrecja 100%. Lubań, Zgorzelec
- 511 861 331
ZAPRZYJAŹNIĘ się z panem - w
celu stałej przyjaźni erotycznej
i nie tylko. W zamian za pomoc
ﬁnansową - 530 948 423
ZASPONSORUJĘ, wspomogę dziewczynę, kobietę, panią - 505
390 884
ZMYSŁOWA blondynka zaprosi całodobowo - 795 738 942

USŁUGI
BUDOWLANE
2 kobiety z doświadczeniem malowania - mieszkań, klatek, pokoi
hotelowych podejmą się profesjonalnej pracy malowania z gruntowym sprzątaniem. Faktura VAT
- 505 903 408

BRUKARSTWO - podjazdy, chodniki, place, parkingi, kostka betonowa, granit, roboty ziemne - 792
668 584
BRUKARSTWO - układanie kostki
betonowej i granitowej (podjazdy,
place, parkingi i inne) - 757 514 321,
608 658 351
BUDOWLANE usługi - docieplenia,
elewacje, remonty, budowy. Faktury
VAT - 606 508 723
BUDOWLANE usługi - wykończenia mieszkań, domów, biur i innych
lokali, łazienki wg projektu - 500
199 232
CYKLINOWANIE - solidnie. Montaż podłóg, paneli. Cyklinowanie
schodów. Renowacja drzwi i mebli.
Malowanie wnętrz i gładzie - 697
143 799
CYKLINOWANIE podłóg i parkietów - naprawy stolarskie. Kładzenie
paneli, podłóg, parkietów. Odnawianie schodów - 691 385 780
DACHY - remont starych - i nowe
dachy, kominy, obróbki dekarskie,
prace ogólnobudowlane - 691
273 914
DACHY, rynny, obróbki blacharskie - kominy. Własny podnośnik
koszowy. Niskie ceny. Krótkie
terminy - 692 712 710
GŁADZIE na mokro - bez kurzu,
szlifowania-regipsy, malowanie,
tapety. Tanio, szybko i solidnie - 604
357 269, wieczorem 75 71 304 64
HYDRAULIKA – c.o, spawanie,
gwintowanie, kanalizacja, ogrzewanie podłogowe, solary, pex/
alu, miedź - 691 528 286, 667
689 012
HYDRAULIKA, elektryka - usługi
budowlane, remonty - 691 236
932
INSTALACJE - CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Uzgodnienia.
Wymiana podgrzewaczy, kuchni,
kotłów. Prace ogólnobudowlane,
wykończeniowe. Nadzory budowlane - 781 465 274
KOMINKI - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawanie kominów
dwuściennych - 691 466 704
KOMINKI-ZABUDOWY - kominywentylacje. Wkłady kominowe,
frezowanie kominów, murowanie
kominów z klinkieru, kominy wolnostojące - 691 466 704
KOMPLEKSOWE usługi hydrauliczne - awarie, przeróbka pieców
- 792 258 041
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
ŁAZIENKI kompleksowo - faktura VAT, gwarancja - 607 720
825
ŁAZIENKI, remonty mieszkania
- wykończenia wnętrz, gładzie,
regipsy, podłogi, malowanie i
wiele innych. Szybko i solidnie
- 880 992 649
NIEPIJĄCY z doświadczeniem
- wykona prace remontowe malowanie itp. - 723 338 616
OCIEPLANIE i tynkowanie
budynków - solidnie i tanio 506 776 052
OGÓLNOBUDOWLANE - glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi z zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury VAT
- 502 068 070
OSUSZANIE pomieszczeń Osuszanie popowodziowe, po
zalaniach, usuwanie wilgoci z
piwnic, magazynów, sklepów itp. za
pomocą profesjonalnych kondensacyjnych osuszaczy powietrza.
Osuszanie budów - przyspiesza
prace wykończeniowe - 699 901
190
PODNOŚNIK koszowy - tani wynajem nowoczesnego podnośnika
koszowego o dużej manewrowości
i osiągach. Doprowadzenie do
kosza prądu 230V i oświetlenie.
Faktury VAT, polisa OC, pełne
uprawnienia - 605 326 223

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1) Atrakcyjne mieszkanie położone przy ul Tabaki w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry, nieopodal Parku Zdrojowego,
Uzdrowiska oraz jego centrum. Wygodne i przestronne
stanowiące cale pierwsze piętro stylowej willi i niemal połowę
całego domu. Całość po gruntownym remoncie, ogrzewanie
gazowe wysokiej klasy oraz kominek. Mieszkanie posiada dwie
sypialnie, w tym jedną z garderobą typu Komandor, oraz przestronny salon z kominkiem połączony z werandą. Przytulne
i słoneczne ponieważ wszystkie okna werandy oświetlające
salon, skierowane na południe. To doskonałe miejsce do pracy
i odpoczynku. Ponadto umeblowana kuchnia oraz urządzona
łazienka. Do mieszkania przynależy niemal polowa piwnicy
domu: są to trzy pomieszczenia gospodarcze z wyjściem do
ogrodu, oraz strych. Wydzielona część ogrodu za domem daje
poczucie intymności i możliwość odpoczynku wśród zieleni.
320000 zł. Bardzo interesująca oferta, polecam i zapraszam
Remigiusz Rychlewski 501736644.
2) Ciekawe, duże mieszkanie w kamienicy obok centrum
Szklarskiej Poręby. Mieszkanie o pow. 108,45m2 na pierwszym
pietrze składa się z trzech dużych , przechodnich pokojów o
pow. 27 + 22,4 + 28,1m2 (z oknami na trzy strony z widokami
na góry) , kuchni, łazienki (kabina natryskowa,WC,umywalka
i miejsce na pralkę). Wejście do mieszkania bezpośrednio z
klatki schodowej poprzez podwójne drzwi.Z każdego pokoju
jak również z kuchni wejście na interesujące drewniane, przeszklone werandy (doskonała izolacja cieplna zimą).Mieszkanie
do remontu Ogrzewanie piecami kaﬂowymi. Czynsz 260zł./mies.
Bardzo atrakcyjna lokalizacja obok centrum
miasta. Gorąco polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135
3) Mieszkanie o powierzchni 59,1 m2, usytuowane na
trzecim piętrze, w bloku, w Jeleniej Górze. Mieszkanie
składa się z trzech pokoi, w tym jeden z balkonem,
osobnego wc, łazienki z wanną, przedpokoju oraz kuchni, w której znajduje się piec centralnego ogrzewania
na węgiel ( możliwość podłączenia ogrzewania gazowego ). Nowe okna pcv i drzwi wewnętrzne. Podłogi
pokryte wykładzina pcv. Dwie linie telefoniczne. Opłaty
miesięczne wynoszą 140 zł. Do mieszkania przynależy
piwnica. Po remoncie dach budynku i klatka schodowa. Mieszkanie wymaga częściowego
remontu.Cena 135 000 zł. Serdecznie polecam. Kędziorek Anna Tel: 667 219 752
4) Bardzo ładny dom w zabudowie szeregowej, o powierzchni 100 m2, na ładnie zagospodarowanej działce
o powierzchni około 500 m2, w Jeżowie Sudeckim.
Dom budowany w 2000 roku murowano-szkieletowy
z silikatu, dach pokryty dachówką cementową. Parter
składa się z przedpokoju, pom. gospodarczego, wc z
kabiną prysznicową, oddzielnej kuchni w pełni wyposażonej i umeblowanej oraz salonu z wyjściem na taras od
strony ogrodu. Na piętro prowadzą ładne, zabiegowe
schody gdzie znajduje się pokój z dużą zabudowaną szafą, łazienka z wanną, dwoma,
umywalkami i wc oraz sypialnia z możliwością pozostawienia kompletu mebli. Dodatkowo
pokój w zagospodarowanej części strychu. W całym domu na podłogach ładne panele,
ściany gładkie pomalowane ciepłymi kolorami. Ogrzewanie elektryczne, dodatkowo,
ładny piec typu koza. ( w budynku nie ma gazu, ale jest możliwość podłączenia, z drogi
dojazdowej). Dom bardzo ładnie utrzymany i zagospodarowany. Idealna oferta dla ludzi
ceniących spokój i przytulne wnętrza. Doskonała lokalizacja, w pobliżu centrum.Cena
360 000 zł. Serdecznie polecam Kędziorek Anna tel: 667 219 752
5) Czteropokojowe , zadbane mieszkanie z ogrodem w
bloku na niewielkim spokojnym osiedlu ( ok. ul.Hofmana). Mieszkanie o pow.użytkowej 65.62m2 położone na
pierwszym piętrze niewielkiego dwupiętrowego bloku.
Mieszkanie rozkładowe składa się z : ładnego salonu o
pow. ok.16m2 z niewielką loggią, sypialni, dwóch pokoi
mniejszych, dużej kuchni, łazienki z oknem, osobnego
WC z bidetem i umywalką, p.pokoju oraz piwnicy
ok.6m2. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Atrakcyjna lokalizacja w spokojnym , zielonym zakątku miasta a jednocześnie stosunkowo blisko centrum.
220000 zł. Interesująca propozycja – polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
6) Duży bliźniak obok centrum Świerzawy. Powierzchnia
użytkowa ok.180m2 , działka 589m2. Budynek trzykondygnacyjny z ciekawie zaprojektowanym wnętrzem
z t.zw. pólpoziomami zbudowanej na dośc stromej
działce. Na parterze piękny , olbrzymi salon ok.40m2 o
wys.3,6mz kominkiem i dużym balkonem połączony w
jedną przestrzeń z dużą kuchnią Atrakcyjna cena i
lokalizacja obok centrum miasta. Z aneksem jadalnym
( pół pietra wyżej ) oraz łazienka, garderoba i p.pokój.
Kondygnację niżej dwa pokoje 16 i 9m2 , łazienka , druga kuchnia i kotłownia
ze składem opału. Na pietrze (na dwóch (półpoziomach) kolejne trzy pokoje z balkonami o pow.20 m2(skosy), 14 i 9m2, trzecia łazienka i korytarz.Ogrzewanie piecem
na paliwo stałe. Atrakcyjna cena i lokalizacja obok centrum miasta. Polecam Bogdan
Sondej tel.602 732 135.
7) LOKAL - Mieszkanie 2 pokojowe położne na parterze wielorodzinnego domu, składa się z przedpokoju,
przejściowej kuchni, pokoju oraz drugiego pokoju
przedzielonego ścianką działową.Mieszkanie odświeżone , gotowe do zamieszkania. Do lokalu przynależy
piwnica, w której znajduje się kocioł grzewczy (piec co)
stałopalny, typu Zębiec, na drewno, węgiel. Ekonomiczne-tanie ogrzewanie.
Niewielki czynsz , wygodna lokalizacja w bliskiej
okolicy Małej Poczty. Remigiusz Rychlewski lic 9549,
tel 501736644
8) Gospodarstwo rolne z zabudowaniami i gruntem
rolnym ok 12 ha przy budynku. Składa się z trzech
podstawowych budynków. Budynku mieszkalnego i
dwóch gospodarczych. Dom o solidnej konstrukcji,
z pomieszczeniami doskonale nadającymi się na
prowadzenie i agroturystyki. Obok przestronnej
części mieszkalnej znajduje się część gospodarcza z „klimatycznymi” łukowymi stropami. Dom
częściowo podpiwniczony. Ogromna przestrzeń
do zagospodarowania na poddaszu budynku. Dwa
budynki gospodarcze, z których jeden doskonale nadaje się do adaptacji na cele
mieszkalne lub jako pokoje do wynajęcia dla letników. Stodoła pełna pachnącego
siana dla skarmiania zwierząt. Idealne dla koni. Grunty przylegają do gospodarstwa
rozciągając się niemal kilometr od domu. Piękne malownicze wzgórza nieopodal
Lubomierza, lasy pełne grzybów. Niezwykła oferta w interesującej cenie 550000 zł.
Polecam Remigiusz Rychlewski.
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POKOJE dziecięce - remonty
i przebudowy. Indywidualny
styl. Każda zachcianka pociec h y. Z a b u d o w y w 3 D . O d
zaraz. Przyjmę zlecenia na
okres zimy - 513 556 324
PRACE remontowo-wykończeniowe - płytki, panele, gładzie. Tanio, szybko i fachowo
- 698 909 897
PROFESJONALNE usługi
ogólnobudowlane - łazienki,
trawertyn - 601 187 847
PROFESJONALNE wykończenie wnętrz - suche zabudowy, malowanie, tapetowanie
itd. Faktura VAT. Szybko, tanio
i solidnie - 787 210 943 lub
511 545 064
REMONTY - regipsy, sufity
podwieszane, gładź, malowanie, panele itp. - 516 666
638

REMONTY - tanio - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy itp.), biały
montaż, instalacje centralnego
ogrzewania i wodne - 512 018
350
REMONTY i wykończenia - gładzie, tynki, płytki, panele, regipsy,
instalacje wodno-kanalizacyjne.
Montaż drzwi i okien - 518 854
126
REMONTY i wykończenia - ściany
działowe, sufity podwieszane,
malowanie, gładzie, tynki, układanie kaﬂi i paneli, montaż drzwi
i okien. Konkurencyjne ceny - 515
565 653
REMONTY kapitalne - panele,
gładzie, elewacje, tynki. Solidnie i
tanio - 504 964 227
REMONTY mieszkań - łazienki
kompleksowo i inne związane z
położeniem płytek. Zadzwoń - bezpłatna wycena i doradztwo - 724
609 453

REMONTY mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy (ścianki działowe, suﬁty podwieszane), panele
ścienne i podłogowe. Inne prace
remontowe - 691 936 900
REMONTY mieszkań - malowanie, gładzie, regipsy (ścianki
działowe, sufity podwieszane),
panele ścienne i podłogowe. Inne
prace remontowe. Elektryka - 691
936 900
REMONTY mieszkań - szybko,
tanio i solidnie - 886 174 031
REMONTY mieszkań od A do
Z - szybko, tanio i solidnie - 781
050 611
REMONTY-KOMINKI - wykonujemy prace ogólnobudowlane,
ogrodzenia. Remonty mieszkań,
kominów. Montaż kominków z
wykończeniem. Zdjęcia do wglądu
- 691 273 914
ROBOTY stolarskie - drzwi,
schody, ogólnobudowlane prace
- 600 586 419
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ROBOTY ziemne - wykopy pod
fundamenty zbieranie humusu
wykopy pod przyłącza wodne i
kanalizacyjne - 785 535 629
SCHODY drewniane - montaż
schodów drewnianych, solidność
i doświadczenie - 509 263 111
SOLIDNE remonty - wykończenia,
wod-kan. Niedrodzy fachowcy 782 721 723
TANIE, solidne remonty - na
jakość, a nie ilość - 782 721 723
TYNKI maszynowe, gipsowe i
cementowo-wapienne - 663 747
793
TYNKI maszynowe, gipsowe i
cementowo-wapienne - 667 934
227
USŁUGI budowlane i remontowe
- mieszkań i budowa domów pod
klucz itp. Płytki, regipsy, tynki
maszynowe, poddasza i elewacje i
ogólnobudowlane - 663 747 793
USŁUGI hydrauliczne - hydraulika
od A do Z - 511 639 680

- 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

PRENUMERATA

75 76 78 975

PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
26 tygodni
52 tygodnie

1,80
1,70
1,60

za sztukę
za sztukę
za sztukę

Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!
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USŁUGI koparko-ładowarką - Katapiler - 601 789 268
USŁUGI koparko-ładowarką - Możliwa faktura VAT - 667 726 839
USŁUGI ogólnobudowlane Kompleksowe usługi budowlane.
Remonty mieszkań, biur, sklepów.
Budowa od podstaw - 509 565
541
USŁUGI remontowo-budowlane układanie glazury, regipsy, gładzie
gipsowe, malowanie, montaż drzwi
i okien. Gwarancja, faktura VAT 607 720 825
USŁUGI wykończenia wnętrz solidnie i konkurencyjnie - 889
897 143
WYKONAM prace dekarskie i inne
- solidnie. Możliwość wystawienia
faktury VAT - 782 763 428
WYKONAM prace murarskie - oraz
wykończeniowe - 514 363 202

WYKONAMY prace budowlano-remontowe - tanio i solidnie.
Udzielamy prawnej gwarancji na
wykonane prace - 721 778 533
WYLEWANIE posadzek - cena 11
zł/m2 - 661 837 156
WYNAJEM rusztowań - 200m2
(30mx6m) cena za całość 80zł/
dzień dowóz w obrębie JG gratis,
bez montażu - 509 263 111
ZDUN - wykonam budowę lub
naprawę kaﬂowych pieców, kuchni,
kominków. Montuję ogrzewacze
do gorącej wody i układu CO.
Naprawiam kominy dymne - 510
172 730

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
DETEKTYW - wszystkie sprawy:
rozwody, poszukiwania, sprawy
karne - 781 606 680
DOWIEDZ się wszystkiego - o kimkolwiek chcesz - 781 606 680
POSZUKIWANIA, informatyka
śledcza - pomoc prawników, detektywów - 781 606 680
SKUTECZNA pomoc prawna detektywi dla Ciebie - 781 606
680
TWÓJ Facet Cię zdradza? - To
pewne. Udowodnij mu to - 781
606 680
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USŁUGI
KOREPETYCJE
SZKOLENIA
Angielski - materiał szkolny,
konwersacje - tanio. Bez dojazdów.
Dzieci i dorośli. Kontakt tel. po
godz. 15:00. SMS całą dobę - 691
523 612
Anglik-English alive - przygotowanie do matury, konwersacje.
Dzieci uczone real English przez
poezję i śpiew. Możliwość nauki w
grupach - 506 209 866
English 4 x szybciej - z autorskim
programem opartym na pobycie w
szkołach USA - 506 679 873
Język angielski - korepetycje przygotowanie do sprawdzianów i
egzaminów oraz pomoc w opanowaniu bieżącego materiału - 501
578 868
Język angielski - przygotowanie
- profesjonalne do testów gimnazjalnych, matury, indywidualnie
i grupowo. Nauczycielka - 663
369 045
Język francuski - kochasz Paryż?
- zawsze chciałeś nauczyć się
języka francuskiego? Lub po prostu musisz poprawić ocenę i nie
możesz się zmobilizować? Zapraszam - 606 505 009
Język niemiecki - korepetycje
- szkoła podstawowa, średnia,
studia. Doświadczony nauczyciel
i korepetytor - 696 253 278
Język polski - korepetycje wszystkie etapy edukacji. Solidnie i
niedrogo. Nauczyciel uczący. - 661
939 843
Kursy dla opiekunek - osób
starszych oraz opiekunek do dzieci
w Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego - 600 153 322
Matematyka - korepetycje także dla studentów - 697 814
556
Mgr historii - korepetycje powtórki, arkusze - 530 401 490
Pomoc w pisaniu prac - maturalnych, licencjackich, magisterskich,
inżynierskich. Szybko, tanio, profesjonalnie. Proszę o poważne oferty
- 663 359 461
Pomoc w pracach magisterskich
- z zakresu chemii i biologii. Tanio
- 664 459 936
Prace maturalne - 150 zł - w
tym: konspekt, bibliografia, praca,
pyt. i odp., pomoce dydaktyczne.
Nauczyciel liceum - 609 968
299
Prezentacje maturalne pomoc absolwentki polonistyki.
Prezentacja, konspekt, bibliografia. Tanio, szybko i profesjonalnie
- 501 237 824
Wszystkie przedmioty - korepetycje - od szkoły podstawowej
po studia, kursy maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia
Góra - 600 153 322

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk z doświadczeniem
- wykona instalacje elektryczne,
pomiary domofony, telefony, TV
AST, komputery, kamery, usunie
awarię, naprawi usterkę - 882
456 421

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Usługi fotograficzne FotoArtStudio - fotografia tradycyjna,
artystyczna, okolicznościowa 504 200 235

USŁUGI
MUZYCZNE
Ave Marie na ślubie - na skrzypcach. 25 letnia, absolwentka
szkoły muzycznej, otwarta na
współpracę z zespołami muzycznymi. Udzielam korepetycji gry na
skrzypcach - 661 125 226
DJ - poprowadzę każdą imprezę mój staż 20 lat - 724 297 578
Duet muzyczny Carlos - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy.
Nagłośnienia, gitara na żywo 501 576 923

og£oszenia
Wesela, Sylwester, Andrzejki muzyka instrumentalno - wokalna,
akordeonowa. Różny repertuar.
Ceny umowne. Oświetlenia.
„Muzyk Orkiestra” - 757 533 921,
692 045 727
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy zorganizowane, sylwestra - bogaty
repertuar - 604 186 987
Zespół muzyczny R&A - studniówki, wesela, dancingi. Cena do
uzgodnienia - 603 785 794
Zespół Sunny Duo - wesela,
bankiety, studniówki. Keyboard
+ wokalistka. Duży repertuar,
doświadczenie - muzyka na żywo
w Internecie. Ceny łagodne - 609
851 863

USŁUGI
OPIEKA
Emerytka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub osobą
starszą. 3 zł/h - 694 487 519
Niepaląca - zaopiekuje się
troskliwie osobą niepełnosprawną,
chorą. Za pensję z zamieszkaniem.
Dolnośląskie do Zgorzelec i okolice
- 725 150 039
Podejmę się opieki - mad dzieckiem lub dziećmi - 782 565 046
Zaopiekuję się dzieckiem mam doświadczenie - 883 638
518
Zaopiekuję się dzieckiem - niepaląca. Wieloletnia praktyka - 501
083 152
Zaopiekuję się dzieckiem powyżej roku - 531 484 777

USŁUGI
RÓŻNE
Alicja Kowalska - 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
Anteny TV-SAT - montaż, serwis,
ustawianie. Naziemna telewizja,
Telewizja na kartę. Polsat, N,
Cyfra+, instalacje SAT zbiorcze.
Gwarancja - 693 355 889
Antyki i współczesne - renowacja mebli i tapicerstwo. Również
u klienta - 504 476 123
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej 601 837 677
Dekoracje okolicznościowe
- balonowe, kwiatowe, materiałowe. Sale, kościoły, samochody.
Wesela, komunie, chrzciny. Tanio
- 697 908 374
Dotacje unijne - zapytaj o
możliwość aplikowania - 605
248 272
Drzwi wejściowe - wewnętrzne
i zewnętrzne. Sprzedaż, montaż,
serwis - 607 720 825
Elektryk A-Z - Awarie, montaże, usterki naprawy modernizacje itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Gaz - serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Tanio, szybko i solidnie. Podbijamy książeczki gwarancyjne - 500 505 002
Hydraulik a-z - awarie, montaże, usterki, naprawy modernizacje itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Hydraulika, kanalizacja, gaz
- montaż kuchenek, junkersów,
wodomierzy i CO - 604 922 815
Junkersy - serwis - montaż,
naprawa, regulacja konserwacja
urządzeń gazowych itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
Kancelaria odszkodowawcza
- odszkodowania powypadkowe 605 448 680
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Kierowca kat. B na busa - Kierowca na busa do wynajęcia w
transporcie międzynarodowym,
chętnie dorywczo, na zastępstwa,
w nagłych wypadkach, j. niemiecki
i francuski - 795 356 880
Kredyt - bez wychodzenia z
domu - 781 606 680
Kredyt na zakup mieszkania w ramach programu Rodzina na
swoim - 605 248 272
Kredyty dla Ciebie - z myślą
o twoich marzeniach. Bankowe
Towarzystwo Finansowe - ul.
Konopnickiej 14/2, I piętro - 510
171 225
Kredyty inwestycyjne, obrotowe
- dla Firm. Bankowe Towarzystwo
Finansowe - ul. Konopnickiej 14/2,
I piętro - 510 171 225
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
Księgi rachunkowe - promocje dla
nowych firm - 605 248 272
Księgowość - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów prowadzimy kompleksową obsługę
firm - 782 020 635
Montaż anten SAT - TNK, Polsat,
Cyfra+, N. Naprawa i konfiguracja
dekoderów SAT - 607 859 392
Montaż mebli - profesjonalnie,
tanio i szybko. Duże doświadczenie
- 726 767 544
Montaż mebli - solidnie i fachowo
- 794 670 332
Montaż mebli - zmontujemy i
zawiesimy każde meble Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
Montaż/serwis anten satelitarnych - usterki - 781 957 491
My udowodnimy, że jesteś niewinny - my udowodnimy ze jesteś
niewinny - 781 606 680
Niepowtarzalne strony WWW
– Twoja - Strona Wojciech Skórecki
Web Design. Znajdź nas w sieci i
zobacz, co potrafimy. Indywidualne
podejście do każdego klienta - 600
291 088
Odśnieżanie - posesji, parkingów, dróg dojazdowych. Posypywanie piaskiem i solą. Ceny za
usługi konkurencyjne - ustalane
indywidualnie. Faktury VAT - 502
283 823
Oficerowie służb specjalnych do wynajęcia - 781 606 680
Piszę skutecznie wnioski o dotacje - do Urzędów Pracy - 883 688
855
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie
dywanów, wykładzin, tapicerki,
samochodów, wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300, 075 75 242
66
Pomoc prawna, pisma, pozwy nie przepłacaj - 781 606 680
Pompy ciepła, kolektory, dopłaty komputerowe obliczenie potrzebnej
mocy pompy lub kolektora słonecznego. Montaż i serwis. Pomoc w
dopłatach - 502 916 600
Poprowadzę księgowość solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
Prawnicy za grosze - dla niezamożnych - 781 606 680
Roletki materiałowe, kasetowe - rzymskie, żaluzje pionowe.
Sprzedaż, montaż, serwis - 607
720 825
Rolety zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139
Schody bukowe, dębowe - na
indywidualne zamówienie oraz
drzwi drewniane pod wymiar - 668
398 166
Serwis anten CS-MONT - montaz zestawów TV-SAT, wszystkie platformy, ustawienia, anteny
naziemne, instalacje zbiorcze.
Szybko i z gwarancja - 792 859
985

Serwis okien - regulacja, konserwacja i naprawa okuć. Wymiana
uszczelek, szyb. Montaż nawiewników, zatrzasków balkonowych.
Gwarancja. Faktura VAT - 607
720 825
Serwis RTV/SAT - domowe
naprawy telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych. Dojazd i diagnoza gratis. Gwarancja oraz niskie
ceny. Zapraszamy - 721 009 695
Strony internetowe - profesjonalne strony WWW w atrakcyjnej
cenie - 504 120 752
Strony internetowe - profesjonalnie i niedrogo - 889 897 143
Szafy, zabudowy wnęk, kuchnie
- na wymiar. Wykonam tanio i solidnie. Projekt i doradztwo bezpłatne
- 517 469 065
Ścinka drzew - w trudnych warunkach za pomocą technik alpinistycznych lub podnośnika koszowego,
karczowanie i frezowanie pni.
Wystawiamy faktury VAT, polisa
OC, pełne uprawnienia - 605 326
223
Ścinka drzew, wycinki krzaków - z
podnośnika, cięcie drewna - 516
666 638
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - dla budynków i
lokali mieszkalnych oraz usługowych, audyty energetyczne. Tanio,
szybko i solidnie - 880 391 238
Usługi ślusarskie, spawalnicze
- wymiana zamków, remonty - 507
487 728
WEMM Komputery - serwis,
naprawa, konserwacja. Zgrywanie VHS na DVD. Odzyskiwanie
danych. Grafika komputerowa.
Wizytówki, ulotki, itp. Dojazd do
klienta - 798 468 007
Windykacja - windykacja - 781
606 680
Wodomierze - wymiana, plombowanie - dla klientów Wodnika
- 601 798 039
Wodomierze i legalizacja wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Szybko
tanio i solidnie, pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
Zajazd Wabi - uroczystości - przyjmujemy zapisy na rok 2011/2012
na uroczystości weselne (do 150
osób), towarzyskie, rodzinne, komunie, stypy i inne - 502 552 195

1. Nr oferty ZEB-2009 Nowy dom parterowy niepodpiwniczony w okolicach Jeleniej
Góry o pow. całk. 160m2 na działce
1200m2. Kuchnia ze spiżarnią, duży salon,
dwie sypialnie, łazienka z WC, dwa pom.
gosp. i garaż. Ogrzewanie pompą ciepła.
Energooszczędny i ciepły. Cena 680 000zł.
Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński tel.697-707-401
2.Nr oferty ZEB-1976 Mieszkanie po
remoncie o pow. 54m2 w kamienicy
w centrum Wojcieszowa. Składa się z
przedsionka, dużej kuchni z jadalnią,
przestronnego salonu, sypialni i łazienki
z WC. Do mieszkania przynależy duża
piwnica i garaż przy kamienicy. Ogrzewanie piecem kaflowym na węgiel. Cena 125
000zł do negocjacji. Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński
tel.697-707-401
3.Nr oferty ZEB–1992 Piętro domu o pow.
114 m2 18 km od Jeleniej Góry z dużym
ogrodem i garażem. Cena 130.000 zł. Anna
Roziel tel. 509 156 552
4.Nr oferty ZEB2028 Mieszkanie w Kowarach po remoncie
o pow. 49m2 składa się z przestronnego
pokoju z aneksem kuchennym, dużej
garderoby, łazienki z WC i przedpokoju.
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej
przestrzeni 20m2. Ogrzewanie piecem
dwufunkcyjnym gazowym. Cena tylko
110 000zł. Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński tel.697707-401
5. Nr oferty ZEB-1674 Dom wolnostojący
w Jeleniej Górze o powierzchni 120 m2
na działce 1500 m2. Dodatkowo pomieszczenia murowane gospodarcze idealnie
nadające się pod działalność plus garaż.
Zapraszam na prezentację. Cena tylko
260.000 zł. Anna Roziel tel. 509 156 552
6.Nr oferty ZEB-2006 Mieszkanie w Cieplicach dwupokojowe 36 m2 na wysokim
parterze z ogrodem. Bardzo niskie koszty
utrzymania. Cena tylko 109.000 zł. Zapraszam na prezentację. Monika Biesaga tel.
602 631 396
7. Nr oferty ZEB-1933 PILNA SPRZEDAŻ!!!
Duże mieszkanie o powierzchni 183 m2 na
parterze dwurodzinnego domu z osobnym
wejściem w cichej dzielnicy Piechowic. Do
mieszkania przynależy działka budowlana
o powierzchni 921 m2. Cena 110.000 zł do
negocjacji. Alicja Żebrowska tel. 505 074 854
8.Nr oferty ZEB-2023 Sprzedam mieszkanie w stanie deweloperskim 2-poziomowe
blisko centrum, 94 m2. Cena 285.000 zł.
Więcej informacji tel. 695 534 000
9. Nr oferty
ZEB-2024 Pilnie
sprzedam mieszkanie czteropokojowe w
Dziwiszowie, I piętro, powierzchnia 96 m2,
duży taras, mieszkanie bezczynszowe.
Cena 290.000 zł do negocjacji. Więcej
informacji tel. 695 534 000
10.Nr oferty ZEB-2015 Mieszkania w trakcie budowy. Inwestycja deweloperska w
uzdrowiskowej części miasta. Mieszkania
z balkonami, garażem podziemnym. Mieszkania wykonane z bardzo wysokiej klasy
materiałów. Filip Biegański 500 666 828
11. Nr oferty ZEB-2032 Mieszkanie usytuowane na parterze czteropiętrowego
budynku w bardzo dobrej lokalizacji
Karpacza. Mieszkanie dwupokojowe z
aneksem kuchennym i dużym tarasem.
Zapraszam na prezentację. Filip Biegański
500 666 828

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra
Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864

196 26
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

kuchnia polska

êlzwêzrêspjlhujoêpê|z|nv~jo
êsNê¥±ê¥¨¾¥¦ªêqênI
{êª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢ª±êêª§¥ê§¥ê¤§¤ê¢¢

vmly{hêlk|rhjquh®
kshêhizvs~lu{~ênptuhq|t
{®
ì 
ì ê ê
ì 
ì 
ì Xêêê
ì 

ê ê®
ì êê±ê±ê±ê ¾ ±ê ±ê
ê±ê êêê
ì ê ê
ì 
ì ±ê±
kshêhizvs~lu{~êhzhkupjlqêzrvêh~vkv~lq

{ê 8
ì êXêêê
ì ê

zlykljupl
hwyhzht
···

êêê¾®êÍê

28

15 listopada 2010 r.

Zajazd Wabi zaprasza - zbierz
20 przyjaciół i baw się w Andrzejki i
Sylwestra do rana. Nocleg zapewniony. Gwarancja dobrej zabawy
- 502 552 195
Złota rączka - naprawimy i
zmontujemy wszystko w domu i
zagrodzie. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny
- 500 505 002
Zwrot podatku z Holandii - do
5 lat wstecz, dodatki rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia - 695
133 584

USŁUGI
SPRZĄTANIE

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

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

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

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com

Firma Pomocna Dłoń - posprząta,
umyje okna, zaopiekuje się - 722
080 114
Karcher - podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki
obiciowej, żaluzji, kosmetyka samochodowa - 756 420 315, 609 600
807
Karcher - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej.
Faktury VAT - 75 76 72 773, 603
646 803
Mycie okien, sprzątanie - umyję
okna, posprzątam. Miła, uczciwa i
solidna pani - 669 367 286
Podciśnieniowe czyszczenie, pranie - dywanów, tapicerki
meblowej i samochodowej. Tylko
profesjonalny sprzęt i środki firmy
Karcher „Marcus-Karcher” - 792
216 960
Pranie dywanów, wykładzin,
tapczanów - narożników, krzeseł
obrotowych, sof, tapicerek itp.
Obsługujemy również firmy, banki,
pensjonaty, hotele, przedszkola.
Faktury VAT - 505 011 717
Sprzątania mieszkań i biur prania i czyszczenia dywanów,
kanap - 509 902 832
Sprzątanie - tanio - domów, klatek, mieszkań, ogrodów, strychów,
nagrobków, pobudowlane - 505
765 895
Sprzątanie kompleksowe - Oferujemy kompleksowe sprzątanie
mieszkań, domów, firm, wspólnot
mieszkaniowych, odśnieżanie,
opiekę nad grobami, usługi malarskie, tapetowanie - 604 569 719
Sprzątanie mieszkań - tanie,
szybkie, solidne sprzątanie mieszkań, domów, wspólnot mieszkaniowych, zieleń, odśnieżanie - 795
356 880

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta - usługi transportowe – 511209408
Berlin, Hamburg, Bremem i okolice - 075 75 182 55, 607 222 369
Bus 8 osobowy - i laweta - 601
573 558
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno,
Lipsk - 075 75 182 55, 607 222
369

USŁUGI
ZDROWIE URODA
Hotel Europa zaprasza - do
nowo-otwartego Studio Relaksu.
W kameralnym gronie zrzucisz
zbędne kilogramy, zrelaksujesz
się, poprawisz kondycję psychofizyczną. Tanie karnety i jednorazówki. Poniedziałek - sobota od
10 - 75 76 472 35

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

DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
- super ceny - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe - 075 75 182
55, 607 222 369
Heilbronn - Stuttgart, Freiburg
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
Lotniska-przewozy - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. Faktura VAT. Door to
door - 607 763 204
Niemcy - przewozy osobowe –
super ceny, co trzeci przejazd gratis
- 075 75 182 55, 607 222 369
Nurenbergia, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
Przeprowadzki - transport kraj-zagranica. Mercedes Sprinter
Meblowóz 25 m3, Iveco 18 m3.
Ekipa do załadunku. Faktura VAT.
Tanio i solidnie - 509 211 282
Przeprowadzki kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy
itp. - 75 76 73 971, 516 146 075
Przeprowadzki-ekipa - do
pianin, sejfów, antyków, elementów
nietypowych. Miasto, kraj, Europa 601 240 582
Przewozy Berlin - wyjazd do
Berlina w niedzielę. Powrót w piątek
- 603 307 747
Przewozy do Niemiec maxim
- Norymberga, Monachium - 663
226 009
Przewozy osób do Niemiec Norymberga, Monachium i okolice
- 663 226 009
Renault Master Maxi - ładowność 2000 kg. Cena transportu do
uzgodnienia - 601 429 858
Tani transport - Bremen i okolice
lub miejscowości po trasie - do 1,5
tony - 503 916 286
Tanie usługi transportowe busem
- ładowność 1200 kg. Nawiąże
stałą współpracę - 721 326 049
Transport - tanio i profesjonalnie. Bus Maxi, 12 m3 - 1,5t.
Kraj, zagranica. Faktura VAT - 503
027 361
Transport-bus - 8 osobowy 601 573 558

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

Masaż, sauna, laseroterapia magnetoterapia, elektroterapia,
ultraterapia, rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacusticmigrena, depresja, nerwica - 600
106 329
Menicure w domu - tipsy,
paznokcie żelowe, w twoim domu,
przyjadę i zrobię Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 012
Na Andrzejki i Sylwestra - Przyprowadź drugą osobę do naszego
salonu a OTRZYMACIE 50%
RABATU na Nowoczesną depilację. To szybka i bezbolesna
metoda. KAŻDA CZĘŚĆ CIAŁA
za 99 zł. Jelenia Góra-Cieplice
ul.Wolności237 - 75 75 52 420
Nowoczesna depilacja - to
trwała, szybka i bezbolesna metoda
za jedyne 99 zł. „KAŻDA CZĘŚĆ
CIAŁA”. NO + VELLO Jelenia
Góra - Cieplice UL. Wolności 237
k ORLENU - 757 552 420
Paznokcie menicure w domu tipsy, paznokcie żelowe, w twoim
domu, przyjadę i zrobię Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
012
Pijawki - Hirudoterapia - 510
052 404
Przedłużanie i zagęszczanie
rzęs - metoda jeden do jednego.
Promocyjne ceny andrzejkowe i
sylwestrowe - 535 336 699
Rehabilitacja - w bólach
kręgosłupa i innych dysfunkcjach
narządu ruchu. Terapia manualna,
igłoterapia. Mgr Eryk Olszak - 697
885 631, 756 137 428
Studio Tatuażu „DARKSTAR”
- ul. Wojska Polskiego 59/2,
Jelenia Góra. Zapraszamy
wszystkich - 691 187 420
Tipsy jak marzenie - U certyfikowanej stylistki, wygodnie, bo z
dojazdem, różnorodne + jakość
po najlepszej cenie. Zadzwoń i
umów termin! - 660 533 460

ZA DARMO
ODDAM
Dwa pokoje - kuchnię i łazienkę
- za darmo - 517 930 167
Wersalka w dobrym stanie Transport we własnym zakresie.
Pilnie - 722 050 685

ZA DARMO
PRZYJMĘ
Drewno rozbiórkowe - wszelkiego rodzaju - 607 609 642
Każde drewno rozbiórkowe - na
opał. Dziękuję - 530 315 234
Sprawny bojler - przyjmie
potrzebująca rodzina - 510 488
064

MOTORYZACJA
KUPIĘ

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

Angliki - skup samochodów
- w całości na części, również
uszkodzone. Odbieram własnym
transportem - 885 588 345
Auta uszkodzone - skup - samochody powypadkowe odbieram
własnym transportem. Zaświadczenia do wyrejestrowania i
ubezpieczalni - 531 588 345
Auto do 300 - wszystkie auta 885 775 445
Auto za rozsądną cenę - może
być bez przeglądu i OC własny
transport - 511 209 408
Autoskup - każde auto gotówka natychmiast - 727 227
917
Autoskup - powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem. Również angliki - 721
721 666
Każde auto - gotówka od ręki 796 160 678
Każde auto - gotówka od ręki 796 160 678
Każde auto - od 100 zł do 2000
zł. Całe, uszkodzone, angliki i
bez prawa rejestracji. Odbiór
własnym transportem - 609 782
855
Każde auto - powypadkowe,
całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522
968
Każde auto - samochody powypadkowe, uszkodzone i całe.
Również angliki. Posiadam własny transport - 507 736 710
Każde auto - stan obojętny - 790
303 603
Każde auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe. Odbieram
własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
Każde auto do 5000 zł - skup 697 104 455
Powypadkowe - skup - również całe i uszkodzone. Bez
prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
Punto, Fiesta, Clio, Polo - lub
inny zarejestrowany samochód,
w cenie do 5000 zł - 603 182
814

Skup całe i powypadkowe - skup
aut całych i powypadkowych,
odbieram własnym transportem
- 693 828 283
Wszystkie auta - skup - całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 80 B4 2.0 - 1993 rok, benzyna + gaz instalacja sekwencyjna,
elektryczne szyby, szyberdach,
wspomaganie kierownicy, trójstop.
Odcięcie zapłonu - 668 352 698
Audi A3 1.6 - 1998 rok, benzyna,
zielony metalik, bogate wyposażenie. Alufelgi 17, klimatyzacja,
elektryka, Alkantara, 4 poduszki
powietrzne. Cena 10500 zł, do
małej negocjacji. Do opłat. Zadbana
- 725 074 760
Audi A3 1997 - 1.9TDI 90KM, cena
12900 klimatronic 4 x poduszki,
elektryczne szyby i lusterka, alufelgi
radio CD przebieg 190000, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- 75 76 788 35/501 035 988
Audi A4 - 97 rok - 1.6 benzyna,
przebieg 140000, serwisowany,
bezwypadkowy, klimatronic, 4
x poduszki elektryczna, szyby i
lusterka, cena 13900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75
76 788 35/501 035 988
Audi A4 1999 rok - 1.8 benzyna,
125 KM, cena 14900, przebieg
170000, serwisowany, bezwypadkowy, klimatronic, elektryczne
szyby i lusterka, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
Bmw 15 - 1982 rok - 662 415 311
Bmw 320 D 2003 - 2.0D 150 KM,
cena 29900, serwisowany przebieg
1600000, bezwypadkowy klimatyzacja elektryka, stan techniczny
idealny, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 788 35,
501 035 988
BMW 730i - klasyk - 1990 rok, nieskażona gazem, w bardzo dobrym
stanie. Sprzedam lub zamienię
na BMW E36 coupe z gazem
lub na Subaru Imprezę GC - 669
483 600

BMW E 36 2.5 - benzyna, ładne,
alufelgi 16. Nowy przegląd i ubezpieczenie. Tanio - 606 360 139
BMW E34 520i 24V - 1990 rok. 150
KM, elektryczne lusterka, centralny
zamek, radio CD itd. Cena 5000
zł - 783 137 680.
Cinquecento 700 - 1997 rok.
Części + dwa komplety kół. Ubezpieczenie ważne do 28.02.2011
r. Przegląd do 28.07.2011 r. Do
wymiany uszczelka pod głowicą.
Cena 1050 zł - 661 648 517
Citroen - samochód osobowy.
Po kapitalnym remoncie. Opłaty
aktualne - 662 446 166
Citroen BX 1.9 D - 1993 rok.
Cena 1500 zł do negocjacji - 723
339 987
Citroen C15 1.4 - 1996 rok, zarejestrowany, osobowo-ciężarowy.
Cena 1000 zł - 531 588 345
Daewoo Matiz - 2002 rok, przebieg 62 tys./km, zielony, garażowany. I właściciel. Stan idealny.
Cena 8000 zł. - 609 927 702
Fiat 126p - 1990 rok, groszkowy,
przebieg 88000 km. Stan techniczny dobry, zadbany. Przegląd do
11.2011. Radio, blokada kierownicy.
Cena 1000 zł - 667 754 800
Fiat 126p - Maluch - 1997 rok.
Cena 450 zł - 502 341 468
Fiat Brava - po bardzo okazyjnej
cenie. 1999 rok, pojemność 1243.
Kolor granatowy - 663 663 617
Fiat Bravo 1.4 - 1996 rok, elektryczne szyby, szyberdach. Atrakcyjny wygląd - 501 131 263
Fiat Ducato 2.8 IDTD - 1999 rok.
Super auto w dobrej cenie, z dobrej
ręki - 601 558 501
Fiat Ducato 2.8 JTD - na części,
2001 rok. Bez prawa rejestracji.
Maxi. Cena 4500 zł - 531 588 345
Fiat Seicento 1.1 - 1999 rok. Lekko
uszkodzone błotniki i zderzak. Poza
tym sprawny. Zdjęcia wysyłam
mailem (adres przysłać SMS-em).
Cena 2800 zł - 608 354 904
Ford Escort 1.6 Zetec - 1997 rok,
gaz sekwencja w kole, 2 poduszki
powietrzne, ABS, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, alufelgi.
Stan dobry, atrakcyjny wygląd.
Cena 4000 zł. Tel. po godz. 14:00
- 661 383 727

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
(PLUS, ERA, ORANGE oraz operatorzy wirtualni MVNO)

Np.
PT.JEL: Golf 3,
1994 rok.
3 drzwiowy.
benzyna, gaz.
kolor bialy,
cena 2000 zl

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
FORD Fiesta 1.4 - 1994 rok, w całości lub na części - 510 242 940
FORD Focus 1.8 D kombi - 2000
rok, srebrny metalikl, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby. Cena
11900 zł - 502 740 041
FORD Focus 2006 - 1.6 TDCI,
90KM przebieg 96000, cena 24900
w tym 22% VAT, klimatyzacja, 4x
poduszki elektryczne szyby i lusterka
ekonomiczny, stan idealny, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
FORD Focus 99 rok - 1.8 benzyna,115 KM, cena 11900, przebieg
140000, klimatyzacja elektryczne
szyby i lusterka ABS ESP, alufelgi,
radio CD, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 788 35,
501 035 988
FORD Mondeo 1.8 16V sedan 1994 rok, w elektryce, na alufelgach.
Ważne opłaty. Stan Dobry. Tanio - 530
376 954
FORD Mondeo 2.0 TDDi - 2001 rok,
ABS, centralny zamek, elektryczne
szyby, lusterka, klimatyzacja, auto
alarm, 8 poduszek powietrznych,
halogeny - 721 239 482
FORD Mondeo 2002 - 1.8 przebieg
110000, bezwypadkowy, 17900 klimatyzacja, elektryka, serwisowany,
stan idealny, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 788 35/501
035 988
FORD Mondeo 2007 - 2.0 TDCI
130 KM, cena 29900 w tym 22%
VAT, bezwypadkowy, serwisowany
przebieg 142000, klimatronic, temponat, ABS, ESP, pełna elektryka,
przygotowany do rejestracji, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
FORD Transit - w ciągłej eksploatacji.
Cena 1600 zł - 607 961 108
HONDA - 1995 rok, zarejestrowana,
3 drzwiowa, czerwona, ważne opłaty
lub zamienię. Cena 4500 zł - 607
162 320
HONDA Civic 1.3 - 1993 rok, pełna
elektryka, zadbana. Opłaty na rok.
Ekonomiczna. Cena 3600 zł do
negocjacji - 794 373 778
HONDA Civic 1.3 - 1993 rok, stan
bdb. Opłaty na rok. Turkusowy metalik. Elektryczne szyby, szyberdach,
centralny zamek na pilota. Cena 3700
zł do negocjacji - 794 373 778
HONDA Civic 1.4 - 1996 rok, 5
drzwiowa, stan techniczny bdb., nowe
opony zimowe + letnie. Cena 6300
zł - 665 839 207

HONDA Civic 1.4 - 1996 rok. Stan
techniczny bardzo dobry. 2 komplety
opon - 665 839 207
HONDA Civic LSi Vgen 1.5 16V
- 1995 rok, zielony hatchback, obniżony, pełna elektryka, szyberdach,
alufelgi. Koła zimowe, atrakcyjny
wygląd. Zadbany. Cena 7900 zł - 603
407 210
KIA Pride 1.3 - 1996 rok, stan dobry.
Ekonomiczny. Elektryczne szyby i
antena - 510 242 940
KTM SX 85 - kupiony w tym sezonie.
Wymieniony nowy tłok, łańcuch,
powymieniane oleje. W super stanie
technicznym. Cena 5000 zł. Polecam
- 697 151 978
MAZDA 121 1.3 - 1996 rok. Ważne
opłaty. Stan bdb. Cena 3700 zł - 660
181 460
MAZDA 323F 1.5 - 1995 rok, przebieg 213 tys. km, zielona, 2 poduszki
powietrzne, alufelgi 15. Sportowe
zawieszenie, tłumik Remus. OC i
przegląd do 01.2011 r. 6 lat w moich
rękach - 47 tys. km - 503 109 050
MAZDA 5 2.0 TDI - 2006 rok. Pierwszy właściciel. 143 KM. Kupiona i
serwisowana w salonie. Liczba miejsc
7. Stan techniczny bdb. Cena 43000
zł - 505 903 408
MERCEDES 190 D - 1992 rok,
srebrny metalik. Cena 6300 do negocjacji - 721 010 383
MERCEDES Sprinter 2.3 D średni średni, wysoki. 1998 rok. Stan dobry.
Cena 12500 zł - 510 242 940
NISSAN Sunny 1.7 D pickup - w
całości lub na części. Uszkodzony
silnik. Zarejestrowany i ubezpieczony.
Cena 1000 zł - 609 272 704
OMEGA B kombi - anglik, częściowo
rozebrany, bez silnika, na kołach. 400
zł - 606 508 723
OPEL Astra 2004 - 1.4 benzyna, 90
KM, cena 26900, przebieg 84000,
serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka,
alufelgi, ABS, ESP, stan idealny,
pierwszy właściciel, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 788
35, 501 035 988
OPEL Astra III komb - 2006 rok, diesel, pełna opcja wyposażenia. Super
stan - 511 699 191
OPEL Astra kombi 1. 6 + gaz 1992/1997 rok. Ważne przegląd
i OC. Do poprawek blacharskich.
Zdjęcia wyślę mailem. Cena 2000 zł
do negocjacji - 723 633 205
OPEL Astra TD - 1994 rok, 3
drzwiowa, biała, wspomaganie kierownicy, hak. Cena 3200 zł - 693
374 916

OPEL Corsa 1.2 - 1995 rok, ważne
opłaty. Na chodzie. Do wymiany
belka tylna. Cena 900 zł - tanio - 725
517 740
OPEL Corsa C 1.2 - 75 KM, przebieg
130000 km. Klimatyzacja, poduszki,
ESP, elektryczne szyby, soczewki.
Ważny przegląd, ubezpieczenie.
Cena 12500 zł do negocjacji - 603
313 601
OPEL Kadett 600 zł - automat, uszkodzony silnik, 81 rok - 693 828 283
OPEL Omega 2.5 sedan - 1994 rok,
benzyna + gaz. Stan dobry. Ważny
przegląd, brak OC. Cena 3000 zł
do uzgodnienia. Podgórki - 781
696 042
OPEL Vectra 1.6 - stan auta bdb.
Ekonomiczne spalanie. Bez korozji.
Polecam - 693 805 173
OPEL Vectra 2006 rok - cena 34900
w tym 22 % VAT 1.8 benzyna, 140KM
przebieg 119000 serwisowana do
końca klimatronic, pełna elektryka,
tempomat, alufelgi elektryczne szyby i
lusterka Bezwypadkowy stan idealny
- 75 76 788 35/501 035 988
OPEL Vectra II 1.8 16V - 1996 rok,
klimatyzacja, ważny przegląd - 509
236 141
OPEL Vivaro 1.9 DTI - auto zadbane,
stan bdb. 9 osobowy. Niebieski. ABS,
elektryczny zamek. Polecam - 512
428 700
PIAGGIO zabytek - 1986 rok, na
chodzie, bez dokumentacji. Cena 250
zł - 510 242 940
RENAULT Clio 1.2 - 1991 rok, nowa
instalacja gazowa, opłacony. Kolor
biały. Cena 1600 zł - 886 863 670
RENAULT Clio I - kolor czarny, 1992
rok, silnik 1.4 energy, elektryka, wspomaganie kierownicy, centralny zamek
w kluczyku. Przegląd i OC do 06.2011
r. Warto - 510 240 885
RENAULT Kangoo 1.4 - 1999 rok,
benzyna. Cena do uzgodnienia. Wersja Pampa, wzmocnione zawieszenie
- 510 175 522
RENAULT Megane 1.6 - 1996
rok, benzyna, elektryczne szyby, 2
poduszki powietrzne, wspomaganie
kierownicy, nowe opony. Cena do
uzgodnienia - 517 979 980
RENAULT Megane 1.6 - 1998 rok,
benzyna. Przebieg 135 tys. km. Klimatyzacja, wspomaganie kierownicy,
elektryka. Złoty metalik. Stan dobry.
Cena 6500 zł - 609 892 382
RENAULT Rapid - 1993 1.9 d,
uszkodzona uszczelka pod głowicą,
pęknięta szyba przód. Zarejestrowany, 710 zł + drugi na części 310
zł - 691 528 286
RENAULT Rapid 1.9 D - 1995 rok,
alufelgi. Do wymiany uszczelka
pod głowicą. Zadbany, 2 osobowy,
zarejestrowany. Cena 1200 zł - 531
588 345
RENAULT Scenic - 1997 rok, benzyna. Stan bdb + koła zimowe - 500
289 971
RENAULT Scenic 2007 - 1.5DCI,
105 KM, cena 29900 w tym 22% VAT
przebieg 150000, serwisowany, bezwypadkowy klimatronic, ABS, ESP,
pełna elektryka alufelgi 4 X poduszki
- kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 788 35, 501 035 988
RENAULT Twingo 1.2 - 1994 rok,
stan mechaniczny bdb. Nic nie stuka,
nic nie puka. Cena 3500 zł do negocjacji - 723 710 755

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa można skorzystać z karnetu
na ﬁtnes ?
a) tak
b) nie
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 22 listopada 2010 a od 23 listopada wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

RENAULT Twngo 1.2 - 1993 rok, w
całości lub na części. Zdekompletowane - 510 242 940
SEAT Aroza 2002 - 1.0 benzyna,
cena 10900, stan idealny bezwypadkowy, serwisowany przebieg 107000,
wspomaganie 2 x poduszki kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
SKODA Favorit - 1991 rok, czerwona,
stan dobry. Przegląd do 10.2011 r.
Cena 1000 zł - 600 217 972
SKUTER - cena 300 zł - 502 341
468
SUBARU Impreza 1.8 - 1993 rok,
benzyna, przebieg 170000 km, pierwszy właściciel w Polsce. Stan bardzo
dobry. Cena 6500 zł - 695 855 441
SUZUKI Swift 1.3 - samochód osobowy suzuki z 1993 roku. Kolor
czarny. Sprawny technicznie. Cena
1150 zł - 509 489 791
SUZUKI Swift 1.3 - w calosci, na
części. Auto na chodzie. Przegląd do
07.2011 r. OC do 10.01.2011 r. Cena
800 zł - 791 970 323
VOLVO 240 2.3 - 1992 rok, automat,
benzyna + LPG. Klimatyzacja, ABS.
Cena 4000 zł - 697 469 604
VW Bora 1.9. TDI - 2003 rok, przebieg
133 tys. km. Stan bdb. Pełne wyposażenie - elektryczne szyby. Bogata
wersja. Sprzedam lub zamienię na
VW Golfa V lub VW Polo o podobnym
wyposażeniu - 756 426 290
VW Golf 1.6 TDI - 130 KM, elektryka
i inne dodatki. Cena 3300 zł - 794
015 149
VW Golf III 1.6 - 1993 rok, benzyna.
Radio + głośniki, opony letnie i zimowe.
Ubezpieczenie do maja 2011 r. Przegląd do lipca 2011 r. Cena 3000 zł - 505
298 122
VW Golf III 1.8 - sprowadzony z Niemiec. Karoseria zdrowa, bardzo fajny
wygląd. Cena 2350 zł - 605 835 581
VW Golf IV 2001 - Golf 1.4 benzyna,
przebieg 75000, pełen serwis prowadzony do końca cena 15900 bezwypadkowy klimatyzacja wspomaganie
elek szyby i lusterka kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 788
35, 501 035 988
VW LT28 2.4 D - dobelkabina. 1991
rok, 7 osobowy. + skrzynia 2 m.
Zarejestrowany. Cena 4200 zł - 531
588 345
VW LT35 2.7 D - 1979 rok, skrzyniowy. Cena 3500 zł - 699 447 346
VW Passat kombi 2.5 TDI - wersja
chrom, klimatronic alcantara, drewniane wyk, alufelgi. Sprzedam za
22500 zł lub zamienię na mniejszy
- 531 588 345
VW Polo 1.4 TDI - 11.2003 rok.
Auto bardzo dobrze wyposażone, 2
komplety opon z alufelgami, 5 drzwi.
Wymieniony rozrząd w serwisie (faktury). Jelenia Góra - 697 090 301
YAMAHA Grizzly 700 EPS - 2007
rok, stan bardzo dobry. Wyciągarka,
podgrzewane manetki, alufelgi - 503
021 047

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
DRZWI - Opel Astra F - 1991-2000
rok, model 5 drzwiowy. Kompletne,
w dobrym stanie. Klamki, zamki
itd, czerwone. Cena 70 zł/szt. - 503
528 631
DRZWI do Forda Mondeo - 199 7
r. i VW Golfa kombi z 1994 r. - 510
242 940

OPEL Corsa B i C - Vectra B, Astra
- 603 054 031
SILNIK wraz z osprzętem - Toyota
Celica T20 1.8 16V - o przebiegu
180000 km, po wymianie rozrządu.
Cena 800 zł - 756 426 290
SKRZYNIA do Peugeota 405 - automatyczna. 1990 rok - 787 008 679
SPRĘŻYNY do Hondy Civic - sportowe, ﬁoletowe. 1995/2000 rok - 513
762 267
ZDERZAKI do Mondeo - silniki, szyby,
elementy blacharskie, wnętrze i inne
części z rozbiórki - 724 989 953

FELGI – OPONY
SPRZEDAM
2 koła zimowe - do BMW 5x120,
bieżnik 5 mm, 205/60/15. Cena 160
zł za 2 szt. - 605 648 531
4 oryginalne felgi aluminiowe - z oponami 195/65 R15 do Audi A3. Cena
600 zł - 603 286 771
ALUFELGI 16 do Forda - oryginalne
- 726 817 958
FELGI 16 - stan bdb - rozstaw śrub
4x100 - 600 221 746
FELGI stalowe - 5x108 ET-50 Kaplet.
4 sztuki, nowe - 512 965 694
FELGI stalowe 13 - 2 szt. Pasują do
VW Golf III, Polo. Stan idealny. Cena
80 zł - 601 940 871
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
FELGI stalowe VW, Audi - Sprzedam
komplet felg stalowych „16” w stanie
idealnym do VW, AUDI, SKODY,
SEATA - 795 356 880
KOŁA do Golfa III, Forda - z oponami
zimowymi - 783 032 842
KOMPLET alufelg 15’,4x100 - plus 2
opony Goodyear’a 195/50/15R. Możliwość przesłania zdjęć na wskazany
adres. Cena 550 zł za komplet - 721
326 079
KOMPLET felg stalowych 16 - 5x108
do Renault Laguna - 508 269 894
KOMPLET opon zimowych - z
felgami Audi 5x112, rozstaw et 42,
rozmiar 205/55/16, z 2009 roku. Stan
bardzo dobry. Cena 1050 zł - 601
848 843
OPONY nowe i używane - 757 893
651
OPONY zimowe 14 - z felgami. Stan
bdb. Cena 300 zł - 607 162 320
OPONY zimowe 14, 15 i 16 - używane
pary, komplety 14x165-175-185,
15x185-195, 16x205-215. Posiadam
również felgi - 783 032 842
OPONY zimowe 16 i 15 - felgi stalowe
14 i 15 cali - 530 083 203
OPONY zimowe 175/65/14 - 4 szt.
Cena 200 zł. Stan bardzo dobry - 601
940 871
OPONY zimowe Uniroyal - w dobrym
stanie 17565R14. Cena 160 zł za
komplet - 502 997 256
OPONY-TANIO - jak nówki. Różne
rozmiary. Montaż w cenie opon.
Zapraszam, Stara Kamienica 176 515 291 992

RÓŻNE
SPRZEDAM
2 piecyki na propan butan - w pełni
sprawne i piec stałopalny Bartek
żeliwny, wyłożony szamotem - 692
608 409
5 ton owsa - cena do uzgodnienia 696 637 170
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BUDA dla psa - sprzedam - 607
969 154
CEGŁA rozbiórkowa - pełna, poniemiecka, oczyszczona. 10000 sztuk.
Cena 60 gr/szt. - 607 609 642
DREWNO kominkowe, opałowe oraz ścinka drzew - 798 428 031
FUTRO z norek, czarny garnitur,
3 pary oﬁcerek + bryczesy. Błotnik
do syreny 105L. Turystyczne butle
gazowe. Antena do CB. Maszyna
Singer do szycia - sprawna - 75 76
72 773, 603 646 803
GITARA klasyczna - hiszpańska.
Nylonowe struny, pokrowiec. Cena
470 zł - 697 898 665
KRAJZEGA - silnik 7 kW. Frezarka z
frezami silnik - 3,5 kW. Wyrówniarka
z dociskiem - silnik 4 kW. Kątówka
do metalu lub drewna - silnik 3,5 kW
- 885 040 959
ODKURZACZ piorący - Apollo - 601
787 462
PODKŁADKA obrotowa - tzw.Turn
Table do łatwego przemieszczania
chorego - 691 792 881
POWIĘKSZALNIK Krokus 35 SL suszarka, maskownica, koreks - 609
712 595
ROLETKI materiałowe, kasetowe rzymskie, żaluzje pionowe. Sprzedaż,
montaż, serwis - 607 720 825

SHELLAC - nakładasz jak lakier
- nowość - nosisz jak żel. Bez odprysków, bez czekania, aż wyschnie
- 506 110 045
SOFY nierozkładalne 3 i 2 osobowe bardzo wygodne. Trochę zniszczone,
ale po zmianie materiału będą jak
nowe. Każda po 90 zł - 601 699 725
SUKIENKA sylwestrowa - rozmiar
40, kolor niebieski oraz tuner do
anteny satelitarnej z pilotem - 691
688 237
WÓZEK firmy Tako - bordowy z
różowymi wstawkami. Cena 200
zł - 781 050 526
WYPOSAŻENIE sklepu - oraz odzież
używana: damska, męska i dziecięca,
w bardzo dobrym stanie. Likwidacja
sklepu. Pilnie - 665 790 618
WYPRZEDAŻ egzotycznych palm - z
Holandii, odmiana Roebelini, wys.
140 cm. Ciemnozielone liście, specyﬁczny pień. Cena 70 zł do negocjacji.
Możliwy transport - 601 699 872

RÓŻNE
KUPIĘ
ANTYKI - bibeloty - wyprodukowane
do 1945 r. Jelenia Góra - 506 487
498
ANTYKI - meble, porcelana, obrazy,
szkło, zegary i inne - 665 489 252,
757 542 057
GRZEJNIKI do centralnego ogrzewania - pilnie - 697 990 525
STARY piec kaﬂowy - ładny - 604
620 100
ZBOŻE, rzepak, groch, mokra kukurydza - zapewniam własny transport
oraz 100% przedpłaty - 501 459
374
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Wykonane zaledwie trzy lata temu, jesienią 2007 roku, lotnicze zdjęcie ulicy Bankowej, dziś już jest archiwalne. Zabudowano kilka wolnych przestrzeni i odnowiono elewację kamienic. W minionym tygodniu nowością błysnęła fasada gmachu Jeleniogórskiego
Centrum Kultury. Niestety, jego pierwotny wygląd z końca XIX stulecia zniekształcono przebudową w latach 60. XX wieku. Po remoncie (małe zdjęcie) budynek z pewnością wygląda czyściej, ale do oryginału mu daleko.
(tejo)
FOT. AGNIESZKA TKACZ
FOT. WROCŁAW HYDRAL.COM
FOT. TEJO
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Jelonkowy powrót do przeszłości
Nie czytajcie tego tekstu od
razu! Najpierw przyjrzyjcie
się zdjęciom. Zapomnijcie,
że mamy rok 2010 i wybory
za pasem. Ludzi na fotografiach znacie doskonale. Niewiele się od tamtego czasu
zmienili. Jednak – gdyby
niektórych dziś zestawić w
takich ujęciach – iskrzenie
murowane!
Pamięć bywa ulotna, ale fotografia
pozwala na jej odświeżenie. Na zdjęciach pochodzących z redakcyjnego
archiwum wróciliśmy do nie tak odległej przeszłości: do wyborów sprzed
czterech lat i późniejszych wydarzeń.
Do tamtej atmosfery i ludzi, którzy
– w zupełnie innych konstelacjach
– byli aktorami życia po-

Na internetowej
witrynie rady miejskiej
napisano: 12 listopada – koniec kadencji. Radni przez
cztery lata spotykali się na
sesjach i podejmowali wiążące dla miasta i jego mieszkańców decyzje. Czy okres
2006 – 2010 w pracach miejskich rajców należy uznać
za udany?
Rozpoczynali głosując przez podniesienie ręki. Skończyli z elektronicznym systemem, który nie
tylko pozwala na zliczenie głosów,
lecz także mierzy radnym czas
wypowiedzi i archiwizuje wyniki
głosowań. Zaczynali w innym składzie niż finiszują. Przez cztery lata
sala rajców była areną zarówno
nudnych nasiadówek jak i sesji ze
sporą dozą emocji.
W trakcie kadencji z różnych powodów ze składu rady miasta, której
od początku przewodniczył Hubert
Papaj z PO, odeszło kilka osób.

litycznego. Co to się przez te około
1500 dni narobiło!?
Zdjęcie nr 1. Marek Obrębalski,
który startował na prezydenta
miasta z Platformy Obywatelskiej
(i wybory wygrał), ruszył do boju
pod hasłem „Razem dla Jeleniej
Góry”. Cały układ współpracy szefa
miasta z PO runął nie tak dawno
temu, ale hasło pozostało! Przy M.
Obrębalskim. Na fotografii nieco
zaniedbany Marcin Zawiła nie wie
jeszcze, że za cztery lata będzie wzorowo przystrzyżonym kandydatem
na prezydenta, a jego partyjny exkolega stanie po przeciwnej stronie
barykady. Jeszcze w grudniu 2008
roku (zdjęcie nr 5) razem snuli plany na polityczną przyszłość. Jerzy
Łużniak pojęcia nie ma, że ramię
PO wywinduje go na wysokie marszałkowskie progi, a Jerzy Pokój
nawet chyba nie przypuszcza, że
będzie szefem
Sejmiku Wojewódzkiego.
Na z d j ę c i u
numer 2 – moment podpisania
przedwyborczej
koalicji między
Ireneuszem Łojkiem, kandydatem na
rad-

Radna Dorota Dobek (Nasz Dom) musiała
pogodzić się z błędem w komisji
wyborczej podczas liczenia głosów
i oddać mandat Grażynie Malczuk
(Sojusz Lewicy Demokratycznej).
Radna Danuta Wójcik (Wspólne
Miasto) – z uwagi na wątpliwości
co do prowadzenia działalności
na mieniu miasta – rozstała się z
fotelem rajczyni, na którym zasiadła
Ewa Duziak.
Radny Jerzy Łużniak szybko
zrzekł się mandatu, bo został zastępcą prezydenta miasta. Jego miejsce
zajął Jerzy Lenard, który w ubiegłym
roku także przestał być radnym,
bo zajął miejsce awansowanego
„w marszałki” J. Łużniaka. Mandat
Platformy Obywatelskiej ostatecznie
przypadł Ewie Olchówce. Także w
ubiegłym roku mandat radnego
złożył Miłosz Sajnog po nominacji
na fotel wiceszefa miasta. Misję
przejęła radna Monika Filip.
Najczęściej zmieniającymi opcje
polityczne byli radni ze Wspólnego
Miasta (w 2006 roku). Później

nego, i Rafałem Ślusarzem, senato- W październiku 2006 roku wsporem (obaj Prawo i Sprawiedliwość) mniany otarł się o wyborczą wiktorię
pokonując w pierwszej turze
z liderem Wspólnego Miasta
Józefa Kusiaka. PoRobertem Prystromem. Co
tem przegrał
z tej koalicji, z której w
z Markiem
ostatniej chwili wycofała
się zmarginalizowana dziś
Liga Polskich Rodzin,
wynikło podczas mijającej kadencji? Nic.
Zdjęcie nr 3. Na
fotografii Miłosz Sajnog uśmiecha się do
Anny Ragiel – obok
Robert Prystrom,
który desygnuje
M. Sajnoga na
kandydata na
prezydenta.

założyli Klub Jelenia Góra XXI,
a we wrześniu bieżącego roku –
przystąpili nieformalnie do klubu
Platformy Obywatelskiej. Wszyscy
poza Bożeną Wachowicz-Makiełą.
Radni nie lubili prezydenta miasta. Marek Obrębalski nie dostał
dwa razy z rzędu absolutorium
za wykonanie budżetu. Utarczki
i przekomarzania szefa miasta z
Krzysztofem Mrozem (Prawo i
Sprawiedliwość), Cezariuszem Wiklikiem i Grażyną Malczuk (Sojusz
Lewicy Demokratycznej) stały się
tradycją tych posiedzeń, na których
prezydent był obecny.
Niektóre sesje były bardzo emocjonujące. W pamięci pozostaną
debaty dotyczące zgody na finansowanie przez miasto obwodnicy południowej (raz zgody nie wyrażono).
Równie wiele rozbieżności rodziła
sprawa lokalizacji drugiego „Orlika”
w Jeleniej Górze, a ostatnio – umów
ze spółkami kupieckimi, kiedy do
radni nie zgodzili się na włączenie
tego punktu do porządku obrad.
Przypomnijmy też kontrowersje

Obrębalskim. Został – podobnie jak
Anna Ragiel, była radna Sojuszu
Lewicy Demokratycznej – radnym
Wspólnego Miasta. Po jakimś czasie grupa WM
zmieniła

barwy. Lider stowarzyszenia R.
Prystrom swych niedawnych pupili nazwał zdrajcami. Z kolei we
wrześniu tego roku kolejny skok
w bok uczyniła Anna Ragiel,
porzucając ciche przymierze z
prezydentem miasta (zdjęcie 6)
i wybierając Platformę Obywatelską. Miłosz Sajnog natomiast
rok temu „pobratał” się ze swoim wyborczym konkurentem
Markiem Obrębalskim i został
zastępcą prezydenta.
Na fotografii czwartej – młody działacz społeczny Oliwer Kubicki jako szef sztabu Wspólnego
Miasta. To jego pierwsze kroki w
wielkiej lokalnej polityce. Losy
rzucą pana Oliwera do Prawa i
Sprawiedliwości. O „rozwodzie”
Miłosza Sajnoga z Robertem
Prystromem – czytaj opis do
zdjęcia nr 3.
Wnioski pozostawiamy Państwu dodając jedynie, że gdzie jak
gdzie, ale w polityce naprawdę
wszystko jest możliwe�
(anzol)
FOT. ARCHIWUM JELONKI.
COM

Koniec kadencji rady miasta. Jaka była?
wokół krzyża powieszonego w Wiesław Tomera z PO oraz Józef dzińskiemu z PO przyszyto łatkę „seSarzyński i Grażyna Mal- kretarza” – to on najczęściej zasiadał
sali rajców, a także
w prezydium rady już od pierwszego
kwestie moralności
posiedzenia.
poruszane przy okaByli też „sprawcazji decyzji o nadaniu
mi” miłych momennazw ulicom miasta:
tów. Radna Anna
chodziło o długą dysRagiel, zastępczyni
kusję tyczącą prefeprzewodniczącego
rencji seksualnych
rady, corocznie zanieżyjącego przepraszała jeleniogówodnika Tadeusza
rzanki na wspólną
Stecia.
Wigilię do ratusza. Czy
Kiedy próbowaw tym roku tradycji staliśmy zasięgnąć z
nie się zadość? Okaże się
biura rady statystyk tyczących sePierwsza sesja radnych kadencji 2006 – 2010. po 21 listopada. Praca
radnego to także udział
syjnej aktywnow komisjach, a także spości rajców, powiedziano
tkania z wyborcami. Czy
nam, że takowe nie są prowadzone. czuk z SLD.
w tym ostatnim zakresie
Trudno zatem obiektywnie „zmie- Zawsze mieli coś do powiedzenia
zdali egzamin? Najlepiej wiedzą ci,
rzyć” ilością wystąpień i interpelacji niezależnie od tematu dyskusji.
Za milczków można uznać: Annę którzy na nich głosowali.
oraz zapytań działanie wybrańców
Konrad Przezdzięk
jeleniogórzan. Z obserwacji wynika, Ragiel, Monikę Filip, Zbigniewa
FOT. ARCHIWUM A.
że najaktywniejszymi radnymi na Sawickiego, Ewę Olchówkę i jeszcze
PIEKARZ
sesjach byli Krzysztof Mróz z PiS, kilku by się znalazło… Piotrowi Mie-
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