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ROZMAITOŒCI

Ryszard Kiełek
Kawaler Orderu
Uśmiechu

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PLUS TYGODNIA

O NICH SIĘ MÓWI

Jeden z najsłynniejszych
kucharzy przez dwa dni gościł w pałacu w Wojanowie,
gdzie prowadził indywidualne
szkolenie szefa kuchni. Słynny
dyplomowany mistrz i krytyk
sztuki kulinarnej, urodzony w
Lucernie, jest z pochodzenia
Szwajcarem. W Polsce osiedlił
się w roku 1991. Laureat wielu
prestiżowych nagród, założyciel
kulinarnych organizacji, od
2002 roku prowadzi autorską
Akademię Kulinarną. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
wielu krajach świata. W Wojanowie okazał się osobą nie
tylko niezwykle wymagającą,
ale i sympatyczną. Nowe umiejętności szefa pałacowej kuchni
Krzysztofa Szpytmy (na zdjęciu
z mistrzem Schellerem) mogą
ocenić przybyli tam goście.
(Accipiter)

Znany z wielu akcji charytatywnych Ryszard Kiełek w tym
roku obchodzi 30–lecie swojej działalności charytatywnej.
W 1981 roku był współorganizatorem balu dobroczynnego
połączonego z aukcją dzieł sztuki, z której zebrano datki na
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w
Laskach. Ryszard Kiełek wspomagał olimpiady specjalne i akcję „Mieszkania dla sierot”, opiekował się dziećmi
niepełnosprawnymi i wychowankami domu dziecka.
Zbierał także fundusze na operacje i dla poszkodowanych dzieci w Bieszczadach. W roku
1988 na wniosek dzieci został odznaczony
Orderem Uśmiechu. Na początku lat 90.
współpracował z warszawską Fundacją
Pomocy Społecznej SOS Jacka Kuronia.
Jako mieszkaniec Karpacza zajął się
zawodowo turystyką, organizując
liczne kolonie i obozy integracyjne
w Sosnówce i Górach Izerskich. Swój
jubileusz świętować będzie 5 XII
w Książnicy Karkonoskiej podczas
Światowego Dnia Wolontariusza.
(Accipiter)
FOT. TEJO

Wstrząśnienia mózgu i złamania nogi doznał w sobotę
wieczorem mężczyzna, który
wpadł pod auto na ulicy Karola
Miarki w okolicy przejazdu
kolejowego. Pieszy był nietrzeźwy i – jak wynika z relacji
prowadzącego samochód oraz
świadków – niemal wbiegł pod
samochód. Śliska nawierzchnia nie ułatwiła hamowania
i auto potrąciło mężczyznę
bokiem. Poszkodowany został
odwieziony do szpitala, gdzie
go hospitalizowano z powodu
odniesionych obrażeń. Dokładne przyczyny zdarzenia ustali
policyjne dochodzenie.
(tejo)

Mechanik w remoncie

Dawny budynek internatu ZST Mechanik, gdzie powstanie nowoczesne centrum
kształcenia, nabiera nowego
oblicza. Prace idą tam pełną
parą. Co trzeba było, to wyburzono, położono nowy dach,
zamontowano okna, wybudowano nowe ścianki działowe,
zamontowano instalację elektryczną. Na dniach zakończy
się termomodernizacja.
(Angela)

Czeski sen w polskich sklepach
Jest taniej, jakość – lepsza, a wybór – większy:
tak Czesi argumentują
przyjazdy do Polski na
zakupy do Jeleniej Góry
i okolic.

– Za polskimi granicami ludzie mogą
spełnić „Czeski sen”. Niektóre produkty
żywnościowe kosztują tu grosze. – czytamy w iDNES.cz. W naszych sklepach
sąsiedzi z południa kupują coca-colę,
śmietanę, filety rybne i margarynę.
Płacą nierzadko o połowę mniej niż u

Niedoszła radna

siebie. Opłaca się też kupować tekstylia. W drodze powrotnej warto także
zatankować i choć benzyna nie jest aż
tak znacząco tańsza, daje się oszczędzić
koronę, dwie na litrze. Komentatorzy
podkreślają, że liczba Czechów, którzy
zostawią swoje pieniądze poza granica- Policjanci zatrzymali kobie- zygzakiem volkswagenem może być
mi kraju, rośnie.
tę, która kierowała samocho- pijany, zatrzymali pojazd od kontroli
(tejo) dem w stanie nietrzeźwości. drogowej. Za kierownicą siedziała
W wyborach samorządowych 27-letnia kobieta, od której czuć było
(21 listopada) kierująca była wódkę. Badanie wykazało ponad
promil w organizmie sprawczyni.
kandydatką na radną w Teraz za kierowanie pojazdem w
brakiem środków na ustawienie w
jednej z podjeleniogórskich stanie nietrzeźwości kobiecie grozić
tym miejscu przystanku z zadaszoną
miejscowości.
może nawet do dwóch lat więzienia.
ławeczką sugerując, że pasażerowie
Na jak długo straci prawo jazdy,
mogą sobie przecież posiedzieć na
Do zdarzenia doszło w nocy ze zadecyduje sąd.
znajdujących się w pobliżu ławkach i
środy na czwartek. Mundurowi
(tejo)
murkach. Tak było aż do minionego
podejrzewając, że kierujący jadącym
czwartku, kiedy ku zdumieniu wielu
służby miejskie zabrały się za montaż
wiaty! Na pracujących robotników
„zerkały” z plakatów uśmiechnięte
oblicza kandydatów na urząd prezydenta miasta.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

prowadziła pod gazem

I DOCZEKALI SIĘ WIATY PRZYSTANKOWEJ
Nie sposób zliczyć tekstów,
jakie w ciągu ostatnich lat
powstały w lokalnej prasie,
a dot yczyły przystanku
autobusowego przy ulicy
Bankowej pozbawionego
wiaty.

Przez ostatnie lata pasażerowie,
którzy musieli czekać na autobus w
różnych warunkach atmosferycznym,
mokli i marzli, a jedyną osłonę dawał
im daszek pawilonu z kurczakami i
kantorem wymiany walut.
Miasto z reguły tłumaczyło się

REKLAMA

W SKRÓCIE
Wbiegł pod auto

Kurt Scheller
mistrz kuchni

To nie był cud ani fatamorgana. Przystanek
stanął. Czy jego montaż ma związek z
trwającą wciąż kampanią wyborczą, czy też
wszystko dokonało się ot tak, spontanicznie?
Na to pytanie odpowiedzcie sobie Państwo
sami. Dodajmy, że nowe wiaty pojawiły się
w kilku innych punktach miasta.

Region pod pierzyną śniegu
Piątkowe wieczorne opady
deszczu szybko zamieniły
się w śnieżną zawieruchę. W
nocy biały puch pokrył grubą
warstwą południowo-zachodnią Polskę.
Zima zaatakowała, a na drogach
zapanowały bardzo trudne warunki. Do
akcji odśnieżania przystąpiły piaskarki
i pługi. Policja apeluje do zmotoryzowanych o bardzo ostrożną jazdę: pod
warstwą śniegu może być lód, który czyni jezdnię niebezpieczną. Tegoroczny
atak biologicznej zimy nastąpił miesiąc
przed początkiem zimy astronomicznej.
Prognozy nie są optymistyczne. W
najbliższych dniach temperatura będzie
spadała nawet poniżej minus dziesięciu
stopni. Synoptycy przewidują też obfite
opady śniegu, zwłaszcza w nocy z wtorku na środę.
(tejo)

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29

Fot. Archiwum
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Nie przechodźcie
na czerwonym!

W miniony czwartek policjanci
jeleniogórskiej drogówki prowadzili
działania prewencyjne pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego”.
Mandaty karne wlepiono siedmiu pieszym, a czterech pouczono .
Nagminnym wykroczeniem popełnianym przez pieszych było przechodzenie na czerwonym świetle
oraz w miejscu niedozwolonym.
Dodatkowo policjanci w ramach
prowadzonych ukarali dziesięciu
kierujących pojazdami za to, że nie
stosowali się do obowiązujących
przepisów ruchu drogowego.

Otwarty magistrat:

REKLAMA

Redaktor naczelny portalu internetowego Jelonka.com przeprasza
panów Jerzego Łużniaka i Jerzego
Pokoja za zamieszczenie w dniu
15 listopada 2010 roku tekstu
sponsorowanego pt. „Jak dostać
1.495.431, 88 złotych od przyjaciela?” i oświadczają, że zawarte
w nim stwierdzenia są kłamliwe,
zniesławiające i naruszające dobra
osobiste Jerzego Łużniaka i Jerzego
Pokoja.
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Bursa będzie jak nowa

bez tłumów w ratuszu
ta czekali mieszkańcy, aby móc
porozmawiać z
szefem miasta.
– Jak codziennie przyszedłem do pracy o godz. 7.
50. Kilka
osób już
oczekiwało
na spotk anie – mówi
Marek Obręb a l sk i , k t ó r y
– w świątecznej

Pijany desperat za kółkiem

Policjanci zatrzymali mężczyznę,
który upił się (2,3 promila) i kierował
pojazdem. Sprawca był poszukiwany
po tym jak jego rodzina zawiadomiła
mundurowych, że 36-latek z Kowar
zamierza popełnić samobójstwo. W
obawie o jego życie i zdrowie został
zatrzymany w policyjnym areszcie do
wytrzeźwienia i dalszych czynności.
Po wytrzeźwieniu 36-latek trafił pod
opiekę lekarzy. Za kierowanie pojazdem po pijanemu grozi mu kara do
dwóch lat więzienia.
(tejo)

scenerii swojego gabinetu wraz
z asystentką przyjmował interesantów.
Podkreślono, że w zamyśle
akcja nie miała na celu osiągnięcia efektu propagandowego, ale
danie możliwości zainteresowanym osobom rozmowy z prezydentem. Z reguły na „audiencję”
trzeba się zapisywać i czekać. W
sobotę M. Obrębalski przyjmował
jeleniogórzan bez wstępnych formalności.
Z pewnością na niską frekwencję
podczas ratuszowego dnia otwartego
nie sprzyja zimowa pogoda. Jednak
– jak podkreślił prezydent miasta –
ci, którzy mieli potrzebę kontaktu
z nim, do ratusza przyszli, a on ich
przyjął. A to jest najważniejsze.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Trwają intensywne prace remontowe w budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ulicy Kilińskiego w
Jeleniej Górze. Od wejścia ekip
na plac budowy minęły ponad
dwa miesiące, a postęp robót jest
już znaczący. Dawny dom opieki
społecznej zostanie gruntownie
odnowiony, przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych (winda)
oraz wyposażony w sprzęt infor-

Kilkanaście osób przyjął w
minioną sobotę prezydent Jeleniej Góry Marek Obrębalski,
który rozmawiał z interesantami w ramach dnia otwartego
zorganizowanego przez jeleniogórski urząd miasta.
Tłumów w magistracie nie było.
Jedynie przed gabinetem prezyden-

Pobił dłużnika i groził ludziom śmiercią
Policja zatrzymała osobnika
podejrzanego o uszkodzenia
mienia, groźby karalne oraz
próbę zmuszenia do zwrotu
wierzytelności.

23 listopada na drodze pomiędzy Wojanowem a Maciejową skopał stojący
samochód oraz zbeształ jego kierowcę
za to, że ten niewłaściwie zaparkował.
Tego samego dnia dwie godziny
później
w jednym z mieszkań agresor
Sprawca dopuścił się w mijającym
miesiącu co najmniej pięciu przestępstw. zniszczył drzwi wejściowe: skopał je i po-

dziurawił nożem, a ponadto lokatorom
groził, że ich pozabija. Z kolei kilka dni
wcześniej na jednej ze stacji benzynowych pobił mężczyznę, który rzekomo
był mu winien pieniądze. Agresor został
już tymczasowo aresztowany na dwa
miesiące. Grozi mu kara do pięciu lat
więzienia.
(tejo)

matyczny i nowe meble. Zagospodarowany zostanie zaniedbany
dotychczas terem wokół bursy. Na
czas remontu placówka nie została
zamknięta. Koniec prac, których
koszt oszacowano na cztery i pół
miliona złotych, przewidziano na
lipiec przyszłego roku.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Auta zasłaniają widoczność
W miniony czwartek po południu na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego z Grabowskiego w Jeleniej
Górze kierująca hondą wyjechała
z drogi podporządkowanej na
drogę główną, wymuszając pierwszeństwo przejazdu na prawidłowo jadącym samochodem marki

Opel. Nikomu nic się nie stało, a
sprawczyni dostała mandat. Być
może do stłuczki przyczyniły się
kierowcy, którzy tak zaparkowali
samochody, że te zasłoniły widok
na drogę główną.
(Agrafka)
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Sukcesy i klęski: kto wygrał, kto przegrał,

Wybory do rady miasta
wygrała PO. Jeśli
jej kandydat, Marcin
Zawiła, zostanie
prezydentem Jeleniej
Góry, Platforma będzie
miała sporą władzę,
ale do większości
Znamy już skład nowej
potrzebna okaże się
rady miasta, która zbierze się
koalicja.
na pierwszym posiedzeniu w
najbliższy czwartek lub piątek. Wybory samorządowe sprzed tygodnia potasowały
nieco scenę polityczną w naszym mieście, ale rewolucji
nie przyniosły. Personalia zmieniły się, ale niewiele, a
rządzące miastem ugrupowanie polityczne zachowało
władzę. Ostatecznie układ sił poznamy za tydzień, po
wyborze prezydenta Jeleniej Góry.
Smak zwycięstwa

uzyskał największe poparcie
21 listopada Zbigniew Ładziński pośród wszystkich kandydatów,
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej którzy wygrali wybory i zasiądą

w nowej radzie miasta. Na prezesa
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
głosowało 712 jeleniogórzan.
W czołówce osób z największym

Kto przewodniczącym?
Zgodnie z ordynacją wyborczą pierwsza sesja nowej rady miasta musi odbyć się w ciągu
tygodnia od oficjalnego ogłoszenia wyników. Poprowadzi ją najstarszy radny – Józef Gajewski
(69 lat). Dodajmy, że najmłodszym rajcą jest Oliwer Kubicki z PiS – skończył 24 lata. Na
pierwszym posiedzeniu rada wybierze przewodniczącego. Kandydata – zgodnie z tradycją
– wskazuje zwycięski klub.

Bolesławiec górą w sejmiku
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy
Łużniak – wbrew wstępnym
doniesieniom – nie dostał
mandatu w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Po ostatecznym przeliczeniu głosów okazało się, że byłego zastępcę
prezydenta Jeleniej Góry startującego z listy Platformy Obywatelskiej
RP wyprzedzili Józef Kozłowski oraz
Iwona Małgorzata Krawczyk (oboje
z regionu bolesławieckiego). I to
oni wywalczyli mandaty, których
PO zdobyła w sumie w naszym
okręgu trzy. Przypomnijmy, że z

okręgu nr 4 do Sejmiku Wybrano
także: Grażynę Malczuk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
Jerzego Pokoja z PO, oraz
Tadeusza Lewandowskiego z
Prawa i Sprawiedliwości, a
także Marka Obrębalskiego
z KKW Rafała Dutkiewicza.
Nie potwierdziły się także
wstępne doniesienia o zdobyciu mandatu przez Leszka
Gralę z PSL. Gdyby Marek Obrębalski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich, mandat
w sejmiku przypadnie Jerzemu
Zielińskiemu z Bolesławca.
(tejo)

KOGO ZABRAKNIE WŚRÓD RADNYCH
Nie obrażą się na wyborców
i wciąż pozostaną obecni w
życiu społecznym miasta,
choć poza instytucjami
samorządu. Przynajmniej na razie.

Grażyna Malczuk będzie radną Sejmiku,
Józef Kusiak pożegna się z samorządem

Prezydencka siła poparcia
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poparciem jest Jerzy Lenard z
Platformy Obywatelskiej (705
głosów). Trzecie miejsce zajął
Piotr Miedziński z PO, którego

poparło 582 wyborców oraz Zo- do rady miasta wszedł Krzysztof
fia Czernow z PO (570 głosów). Kroczak ze Wspólnego Miasta –
W dalszej kolejności jest Maria dostał 217 głosów.
Anna Ragiel z PO z poparciem 563
jeleniogórzan. Pięćset trzy głosy Gorycz klęski
dostał debiutant Oliwer Kubicki z
Niedzielne wybory samorządoPrawa i Sprawiedliwości.
we to z jednej strony sukces 23
W przedziale 400 – 500 głosów kandydatów, którzy dostali się do
znaleźli się: Wojciech Chadży z rady miasta, ale z drugiej – często
SLD (492), Józef Sarzyński z SLD niespodziewana porażka pewnia(433), Hubert Papaj (469) i Leszek ków, którzy – choć dostali głosy
Wrotniewski – obaj z PO (427), wielu wyborców – nie „awansoWiesław Tomera z PO (424). Tyle wali” do grona rajców.
samo głosów uzyskał Krzysztof
Józef Zabrzański, który przez
Mróz z Prawa i
cztery lata zaSprawiedliwosiadał w klubie
ści. Jerzy Pleskot FREKWENCJA WYBORCZA radnych Prawa
WYNIOSŁA 40,1 PROCENT
z SLD uzyskał
i SprawiedliwoI BYŁA NIŻSZA NIŻ
p o p a r c i e 4 21
ści, wystartoCZTERY LATA TEMU
wyborców a
wał tym razem
(OKOŁO
43
PROCENT)
na Andrzeja
ze komit etu
Grochalę z PO
Razem dla Jegłosowało 415
leniej Góry. Niestety, zmiana barw
jeleniogórzan.
nie pomogła panu Józefowi: dostał
W grupie kandydatów, na któ- 165 głosów i nie wszedł do rady
rych głosowało od 200 do 400 miasta. Podobnie jego ex-kolega z
mieszkańców są: Ireneusz Łojek klubu PiS Wojciech Leszczyk, któz PiS (399) Ewa Duziak z PO ry – choć przekonał do siebie 252
(381), Danuta Wójcik (Razem dla wyborców – musiał się pożegnać
Jeleniej Góry – 327). Jej klubowa z miejscem w radzie miejskiej:
koleżanka Bożena Wachowicz-Ma- przegrał z drugim na liście Rafakieła dostała 302 głosy. Na Rafała łem Szymańskim (poparło go 293
P. Szymańskiego z PiS głosowało jeleniogórzan).
293 wyborców, a na Józefa GaDo rady nie wszedł także Janusz
jewskiego z SLD – 298 wyborców. Lindner, który karierę radnego
Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis z zaczynał we Wspólnym Mieście
PO dostała poparcie 279 osób, a (w trakcie kadencji zmieniło
Miłosz Sajnog z RDdJ przekonał barwy na Jelenia Góra XXI, a
do siebie 232 wyborców. Z naj- zakończyło jako „dodatek” do
niższym procentowo poparciem klubu Platformy Obywatelskiej).

Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Marcin
Zawiła z Platformy Obywatelskiej, na którego
głosowało 9764 jeleniogórzan, co stanowi
35,46 procent ogólnej
liczby głosów. Zawiła
pokonał Marka Obrębalskiego, urzędującego prezydenta,
który zgromadził 7335 głosów (26,88
procent).
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Trzecie miejsce zajął Robert Prystrom
(Wspólne Miasto) z 4367 głosami
poparcia (16,01 procent). Na czwartej pozycji uplasowała się Marzena
Machałek z Prawa i Sprawiedliwości,
którą poparło 3124 mieszkańców
miasta (11,45 procent). Czwarte miejsce
przypadło Sylwestrowi Urbańskiego z
Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2448
głosów, czyli 8, 97). Na piątym miejscu
zakończyła wyborczy wyścig Elżbieta
Matiasz ze Wspólnoty Jeleniogórskiej
osiągając wynik 337 głosów, czyli 1,24
procent wszystkich.
(RED)

Marzena Machałek deklarowała, że jeśli nie zostanie
prezydentem Jeleniej Góry, w
będzie działała na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry, gdzie
ma biuro poselskie. Pozostanie
posłanką na Sejm RP z Prawa i
Sprawiedliwości.
W nowych organach samorządowych zabraknie – po raz pierwszy od
wielu lat – Józefa Kusiaka (przegrał
wybory do sejmiku samorządowego).
Jednak były prezydent Jeleniej Góry nie
zamierza odejść w cień. – Mój wynik
wyborów jest i tak bardzo dobry i cieszę
się z niego. Co będę teraz robił? Praca
w radzie jest dodatkowym zajęciem.
Każdy z nas ma swój zawód, tak jak
ja. W dalszym ciągu będą pracował
zawodowo jako wicekanclerz Wyższej
Szkoły Menadżerskiej w Legnicy. Będę
też działał społecznie.
Robert Prystrom, lider Wspólnego
Miasta, nie chce jeszcze wypowiadać
się o swojej przyszłości. Na pewno
będzie działał we Wspólnym Mieście,
pomagał mieszkańcom i patrzył na ręce
samorządowcom.
Sylwester Urbański z Sojuszu Lewicy

Demokratycznej będzie nauczycielem
akademickim oraz będzie pełnił funkcję dziekana Wydziałów Pedagogiki i
Socjologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Legnicy.
– Będę pomagać ludziom, którzy
się do mnie zgłoszą o pomoc. Nie
zamierzam już więcej startować, nigdy
nie zapiszę się do żadnej partii, a bez
poparcia polityków trudno myśleć o
prezydenturze. Pozostanę społecznikiem – mówi Elżbieta Matiasz, która
zajęła ostatnie miejsce w wyścigu o
prezydenturę Jeleniej Góry.
Wojciech Leszczyk z Prawa i Sprawiedliwości chce działać na rzecz
mieszkańców i uczestniczyć w życiu
miasta. Prowadził będzie własną działalność gospodarczą, którą zamierza
rozwijać.
(Angela)
FOT. TEJO

Cezary Wiklik przegrał
z Józefem Gajewskim
różnicą 12 głosów.
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kto zyskał, kto stracił
Były przewodniczący komisji
gospodarki komunalnej dostał
209 głosów, a takie poparcie nie
wystarczyło do zdobycia mandatu. 107 głosów poparcia okazało
się niewystarczające, aby mandat
utrzymał były radny PO Zbigniew
Sawicki.
Tylko dwanaście głosów poparcia zabrakło do utrzymania
mandatu Cezariuszowi Wiklikowi, kandydatowi SLD, którego
„przegonił” kolega z listy Józef
Gajewski z Jagniątkowa. Przegrał
stosunkiem głosów 286 do 298.
Misji radnej nie będzie także kontynuowała Ewa Olchówka, która
startowała z listy PO. Dostała 151
głosów, co nie dało mandatu.
Poparcie 110 osób nie pozwoliło
także utrzymać mandatu Monice
Filip, reprezentującej Wspólne
Miasto.
Analizując listy nazwisk po
kątem kandydatów, którzy –
teoretycznie – mogli liczyć na
spore poparcie, wnioskujemy,

Nie zawsze
jedynka
Wśród nowych radnych jest wiele
„jedynek” na listach, jednak są też
i osoby, które dostały się z dalekich
miejsc: Andrzej Grochala z PO startował
z 12 pozycji, a Krzysztof Kroczak – z
czwartej.

Elektoraty
łakomym
kąskiem
10 276 g ł o s ów – n a
takie poparcie mogą
liczyć Marek Obręb a l sk i o r a z M a r c i n
Zawiła, którzy 5 XII
zmierzą się w walce
o prezydencki fotel.
Tylu wyborców oddało
bowiem głosy na ich
kontrkandydatów.
Wiele zależy od tego, którego z dwóch kandydatów
wskażą swoim wyborcom
przegrani liderzy. Lokalne
PiS nie zdecydowało jeszcze,
kogo poprze w drugiej turze
prezydenckiego starcia. Decyzja zapadnie w poniedziałek, 29 listopada. Nie było
też oficjalnych wypowiedzi
ani ze strony trzeciego w wyborach Roberta Prystroma,
ani Sylwestra Urbańskiego.
Z informacji nieoficjalnych
wiadomo, że toczą się kuluarowe rozmowy z przegranymi kandydatami. Nie można
też wykluczyć, że liderzy
pozostawią swoim wyborcom wolną rękę. Dodajmy
także, że – teoretycznie – do
wyborów mogą iść jeleniogórzanie, którzy 21 listopada
pozostali w domach.
(tejo)
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JELENIOGÓRSKI KRAJOBRAZ POWYBORCZY

Obiecanki nowych radnych

cych na rzecz ludzi potrzebujących,
ośrodka sportów zimowych
poprawę warunków: leczenia i dow Sobieszowie i JagniątPierwsze PO, WM słabiutko
stępności do usług medycznych.
kowie.
Wybory do jeleniogórskiej rady wygrała Platforma Obywatelska (10 miejsc) uzyDla Józefa Gajewskiego
Andrzej Grochala,
skując 8889 głosów, co stanowi 33, 48 procent całości. Na drugim miejscu jest mieszkaniec Maciejo(emeryt, przedsięwej i były przewodSojusz Lewicy Demokratycznej (5 mandatów) (5667 głosów - 21, 34 procent),
a na trzecim - Prawo i Sprawiedliwość - cztery mandaty (4093 głosy - ponad 15 niczący rady miasta,
będzie dążył do rozprocent całości). Do rady swoich trzech przedstawicieli wprowadziło też Razem dla budowy cmentarza
Jeleniej Góry (3299 głosów, 12, 24 procent). Jednego radnego ma Wspólne Miasto, parafialnego w Maciejona które głosowało 2605 wyborców (9, 82 procent). W porównaniu do wyborów wej i przekształcenie go
sprzed czterech lat najwięcej straciło Wspólne Miasto, które rozpoczynało kadencję w cmentarz komunalny.
Leszek
2006 - 2010 z pięcioma radnymi. W trakcie kadencji klub przestał istnieć, bo radni Zamierza też przyczynić
biorca) praca w rasię do finalizacji obwodnicę
Wrotniewski
zmienili opcję polityczną.
dzie miejskiej będzie
swojej dzielnicy i będzie dążył
z
cukierkami
Andrzej
Poza radą znalazły się: Wspólnota Jeleniogórska (1015 głosów - 3, 82 procent), do przyspieszenie renowacji
głównym zajęciem
podczas
Grochala i
Polskie Stronnictwo Ludowe (947 głosów - 3, 57 procent) oraz Nasza Mała Ojczyzna, zabytkowych kamienic w Jei wyzwaniem. Zajprawyborów
Oliwer Kubicki
mie się sprawalenie Górze.
która uzyskała poparcie jedynie 38 osób (0,14 procent).
mi Jagniątkowa
Maria Anna Ragiel przed
i Sobieszowa, m.in. przy boisku Szkoły Podstawowej
wyborami zapowiadała, że będzie
że mieszkańcy nie podzielili Robert Prystrom. Jako kandydat dążyć do dalszego rozwoju miasta, z uporządkowaniem sprawy dotyczącej nr 10, zadba o powstanie nowych
przedwyborczych przewidywań. na prezydenta załapał się na basenem przy SP nr 10, bez dziur w zagospodarowania basenu przy ul. miejsc parkingowych oraz budowę
Bogusław Kempiński z Polskiego podium i zdobył trzecie miejsce z drogach, z ich oświetleniem, w większą Łazienkowskiej oraz poprawą szeroko placu zabaw przy parku przy ul. MorStronnictwa Ludowego uważany poparciem 4367 wyborców. Choć kwotą przeznaczoną na schronisko dla pojętej infrastruktury drogowej.
cinka.
za „czarnego konia listy” uzyskał startował z numerem jeden w zwierząt i na jego rozbudowę, oraz z
Zbigniew Ładziński za najważniej127 głosów w swoim okręgu i okręgu na Zabobrzu, 377 głosów miejscami pracy dla mieszkańców.
szą sprawę uważa rozwój gospodarczy Razem dla Jeleniej Góry
podobnie jak całe PSL poniósł poparcia nie wystarczyło, aby
Wiesław Tomera chce kontynuować miasta. Zapowiada też dalszą pracę
Danuta Wójcik będzie pracować
dotkliwą porażkę. Mateusz Ry- prezesowi WM powierzono man- uchwalenie miejscowych planów i wspieranie jeleniogórskiego sportu
na
rzecz modernizacji targowisk i
glowski, który wygrał konkurs dat radnego. Elektorat ma jednak zagospodarowania przestrzennego. oraz działanie na rzecz ludzi potrzebuumowami
wieloletnimi. Chce też
ogłoszony przez kandydata na pokaźny, a jego siła może prze- Chciałby też być w ramach komisji jących, których jest coraz więcej. Jak
nawiązać
i
rozwijać współpracę z
prezydenta Marcina Zawiłę do- chylić szalę zwycięstwa jednego kultury przeforsować m.in. przeorga- mówi pomocą takim ludziom zajmuje
Jeleniogórską
Spółdzielnią Mieszkatyczący spojrzenia młodych na z kandydatów w drugiej turze nizowanie Osiedlowego Domu Kultury się od lat i również teraz zamierza to
niową
by
wspólnie
ożywiać Zabobrze,
przyszłość Jeleniej Góry, dostał wyborów prezydenckich. Podob- na Zabobrzu wraz z jego remontem.
kontynuować.
zagospodarować
ulice
i skwerki. Deklaledwie 78 głosów. Przepadli także nie jak elektoraty pozostałych
Piotr Miedziński zapewnia, że będzie
ruje
też
wspieranie
tworzenia
klubów
wszyscy młodzi kandydaci zrze- kandydatów, którzy przegrali pracował nad poprawą estetyki miasta,
osiedlowych
dla
młodzieży.
Prawo
i
Sprawiedliwość
szeni w ruchu „alternatywa” po- bój o ratusz.
zarówno w kwestii architektury, jak i
Urzędujący zastępca prezydenta
Krzysztof Mróz chce stworzyć model
Konrad Przezdzięk
pierającym Roberta Prystroma.
zagospodarowania zieleni miejskiej. finansowania sportu i znaleźć dodat- Miłosz Sajnog zapowiada pracę nad
FOT. KONRAD
I chyba największym przegraObiecuje też wnioskować za rozszerze- kowe pieniądze na opiekę zdrowotną. oświatą i dostosowanie jej do trudnego
PRZEZDZIĘK
nym, choć paradoksalnie – z barniem strefy ekonomicznej miasta.
Ponadto zapowiada pracę nad otworze- okresu najbliższych dwóch lat. Mówi
dzo znaczącym poparciem – jest
Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis bę- niem nowych terenów inwestycyjnych, też o uporządkowaniu sytuacji w jelewłaśnie lider Wspólnego Miasta
dzie też wnioskowała o zapewnienie i co się z tym wiąże z przyspieszeniem niogórskim sporcie i stworzeniu jego
odpowiedniej miejsc w żłóbkach czy uchwalania planów zagospodaro- strategii, przygotowaniu miasta do
oddziałach żłobkowych. Zapowiada wania przestrzennego. Obiecuje też, Euro 2012. Zapowiada też optowanie za
przyczynienie się do likwidacji barier że będzie pilnował prolonaty dopłat przyjęciem przez miasto programu dla
architektonicznych w mieście i w bu- do wody.
wspólnot, który umożliwi rewitalizację
dynkach użyteczności publicznej.
Ireneusz Łojek przyjrzy się oświacie m.in. al. Wojska Polskiego.
Leszek Wrotniewski zamierza pra- zarówno w kwestii inwestycji i moderBożena Wachowicz-Makieła będzie
cować nad przygotowaniem terenów nizacji, jak i relacji personalnych oraz pracowała nad przyspieszeniem sprzeinwestycyjnych. Chce też pracować naborów do szkół. Będzie wnioskował daży mieszkań komunalnych, pełnej
nad podniesieniem jakości kształcenia o rozpoczęcie budowy mieszkań ko- reorganizacji zgl-ów, nad uspraww szkołach i doposażeniem placówek. munalnych i socjalnych w układzie nieniem rozliczania wody i ścieków
Będzie wnioskował o utworzenie ko- partnerstwa prywatno-publicznego w lokalach nieopomiarowanych,
mórki w urzędzie miasta, która będzie oraz zmianę sytuacji jeleniogórskich obniżeniem opłat cmentarnych oraz
Zbigniew Ładziński zdobył największe
pomagała mieszkańcom w zakładaniu dróg, a w szczególności o przebudowę nad rozwojem taniego budownictwa
poparcie spośród wszystkich kandydatów.
działalności gospodarczej.
ciągu od Podwala do Jana Pawła II z komunalnego i socjalnego.
budową nowego mostu.
Poprawa transportu, polepszenie finansowania sportu,
Rafał Szymański zamierza się zająć Wspólne Miasto
Sojusz
Lewicy
naprawa dróg, poprawa bezpieczeństwa: tym według
kwestią bezrobocia i zatrzymaniem
Krzysztof Kroczak postawi na mopierwszych powyborczych deklaracji będą zajmowali się Demokratycznej
Wojciech Chadży, właściciel fir- młodych ludzi w Jeleniej Górze poprzez dernizację dróg i ulic począwszy od
radni rady miejskiej nadchodzącej kadencji. Zachowaj ten
my przewozowej Krycha Bus, chce stworzenie koncepcji rozwoju miasta, najbardziej zdegradowanych, w tym
artykuł i przeczytaj przed wyborami za cztery lata!
zająć się transportem publicznym. Z jego promocję przez kulturę, teatr i ul. Karola Miarki do ul. Wojewódzkiej,
rozmawiać z mieszkańcami podczas zadłużonej spółki MZK chce uczynić artystów. Zamierza też pracować nad zagospodarowanie i przywrócenie
Platforma Obywatelska
rentownym, nowoczesnym przedsię- stworzeniem przyjaznej atmosfery dla do świetności terenu Rakownicy oraz
Ustępujący przewodniczący RM dyżurów.
uporządkowanie skweru z fontanną
Jerzy Lenard, urzędujący wciąż wzięciem. Będzie też walczył o zmiany inwestorów.
Hubert Papaj zamierza m.in. pracować
Oliwer Kubicki planuje wnioskować przy zbiegu al. Wojska Polskiego i ul.
na zmianą sytuacji w oświacie, by zastępca prezydenta miasta chciałby organizacyjne w sporcie. W jego wizji
nie trzeba było zwalniać nauczycieli doprowadzić do podjęcia uchwały w z wielu małych klubów starających się o zabezpieczenie w budżecie miasta na Wolności.
Angelika Grzywacz-Dudek
oraz by stworzyć bardziej przyjazne sprawie udzielania bonifikat osobom o pieniądze z miasta powstaną duże i nadchodzący rok środków na inwestyFOT. KONRAD
warunki dla uczniów. Chce także wska- przekształcającym użytkowanie wie- silne kluby sportowe osiągające odpo- cje. Zajmie się też dopilnowaniem by
w jego okręgu powstało profesjonalne
PRZEZDZIĘK
zania radnym lokali w mieście, gdzie czyste w prawo własności oraz uchwa- wiednie wyniki.
oświetlenie,
Józef Szarzyński chce doprowarajcy mogliby ły w sprawie skutecznego oddłużenia
dzić do budowy
zakładów gospowielofunkcyjnej
darki lokalowej
ZACHOWAJ TEN ARTYKUŁ
hali na Zaboz jednoczesnym
I PRZECZYTAJ PRZED
brzu. Powalczy
systemowym rozwiązaniem proble- WYBORAMI ZA CZTERY LATA! też o dostępność
przedszkoli i
mu chronicznie
żłobków dla
niedostatecznej ilości mieszkań komukażdego dziecka. Myśli o stworzeniu
nalnych i socjalnych.
Była prezydent miasta Zofia Czer- chodnika w ciągu ulic 1 Maja i Konow w pierwszej kolejności chciałaby nopnickiej, który zaakceptują kobiety
poprawić sytuację w zakresie gospodar- i osoby niepełnosprawne.
Jerzy Pleskot będzie zabiegał o
ki mieszkaniowej, segregacji odpadów,
obniżenia kosztów wywozu śmieci, zakończenie rozpoczętych inwestycji,
poprawy estetyki, zlikwidowania zabezpieczenia miasta przed powodzią,
Hubert Papaj i Jerzy
opóźnień w planowaniu przestrzen- pozyskiwanie dotacji dla instytucji i
nym. Chce też doprowadzić do zago- organizacji pozarządowych działająPleskot – obydwaj byli
spodarowania basenu w Sobieszowie
przewodniczącymi rady
oraz przystąpienia do realizacji budowy DWÓGŁOS O PRZYSZŁOŚCI – czytaj na stronie 12

Wojciech Chadży

miasta.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Poza schematem ławki szkolnej”.
W ramach prowadzonego od września 2009 projektu „Poza schematem ławki szkolnej”
realizowanego w „Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze uczestniczą w wielu nieszablonowych zajęciach.
„Pogotowie Matematyczne” służy
rozwijaniu niekonwencjonalnymi
metodami sprawności manualnych
i umysłowych, co docelowo ma pomóc
dzieciom w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności przedmiotowych.
Podczas zajęć uczniowie pracują
z tekstami i instrukcjami, rozwiązują
zadania, utrwalają umiejętności matematyczne poprzez zastosowanie ich
w praktycznych sytuacjach. Wykonują
ćwiczenia wpływające na poprawę
sprawności manualnych, koncentracji
uwagi , spostrzegawczości i pamięci,
pobudzające wyobraźnię przestrzenną
i umiejętność planowania na płasznależące do cyklu zajęć pozalekcyjnych czyźnie.
Spotkania w ramach „Pogotowia ma- dydaktyczno-wyrównawczych, ukierunkowanych na wyrównywanie szans tematycznego” mają na celu również
kształtowanie pozytywnego myślenia,
edukacyjnych uczniów klas IV – VI.
wencjonalny sposób bawią, uczą
i rozwijają.
W bogatej ofercie programu znaleźć można zajęcia pt. „Pogotowie
matematyczne” oraz „Ortofrajda”,

Planując je, kierowano się przede
wszystkim potrzebami środowiska
uczniowskiego. Dążono do wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz
stworzenia narzędzi, które zapewnią
dzieciom wsparcie na wielu płaszczyznach życia.
Wszystkie realizowane w ramach
projektu formy zajęć są prowadzone
za pomocą aktywizujących, niestandardowych metod. W niekon-

rozpoznanie i wzmacnianie mocnych
stron ucznia, a tym samym pobudzanie
wiary we własne możliwości.
Nad ważną, podstawową kompetencją człowieka kulturalnego - umiejętnością poprawnego pisania uczniowie
SP 10 mają możliwość pracować na

zajęciach „Język polski na co dzień.
Ortofrajda”.
Każde spotkanie rozpoczyna się ćwiczeniami z zakresu kinezjologii edukacyjnej, które poprawiają koncentrację
i wspomagają nauczanie ortografii. Do
realizacji programu wykorzystywane
są różnorodne formy pracy i środki
dydaktyczne : ortograficzna pralnia,
ortotarcza, ortokostka, ortomozaika,
ortopuzzle, ortograficzny Piotruś,
malowane dyktanda.
Ciekawe ćwiczenia, gry i zabawy
edukacyjne z użyciem technologii komputerowej, gł. programu „Kolorowa ortofrajda”, tworzenie gier planszowych
i pomocy dydaktycznych skutecznie
służą nabywaniu i stosowaniu w praktyce zasad poprawności językowej.
Podobnie jak inne realizowane
w ramach projektu zajęcia również
te mają na celu kształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku
intelektualnego, wzmacnianie postawy
kreatywności, uczenie samodzielności,

doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania
w zespole. Co najważniejsze - budują
u dzieci świadomość, że znajomość
i przestrzeganie na co dzień zasad
polskiej ortografii i interpunkcji to
szacunek do języka i kraju ojczystego.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bubel chodnikowy dla miłośników rowerów
Rowerzyści nie są zadowoli z
efektów dostosowania chodników wzdłuż alei Jana Pawła
II do potrzeb cyklistów. Ich
zdaniem prace wykonano
niefachowo i nieestetycznie. W
wielu miejscach pozostała też
stara, popękana nawierzchnia. Zarząd dróg tłumaczy, że
były to tylko prace naprawcze,
bo na kompleksowy remont
nie było pieniędzy.
W tym roku na naprawę nawierzchni
chodników wzdłuż al. Jana Pawła II od
ul. Różyckiego do Bacewicz przeznaczono 100 tys. zł. Wykonaniem zadania
zajęło się Kółko Rolnicze Siedlęcin. O
ile cykliści zadowoleni są z odcinków,

na których pojawiła się nowa asfaltowa nawierzchnia, o tyle w oczy kole
pozostawiony stary i często popękany
asfalt.
– To jest jakieś partactwo i bubel. Na
przejściu dla pieszych zamiast odmalowanych czerwonych pasów, tak jak w
całej Europie, sfrezowano asfalt. Pytam
po co i jak to wygląda? Odnowione
odcinki chodnika łączą się ze starym,
popękanym asfaltem, dziurami i zapadliskami. Co to są za standardy? – zastanawia się pan Paweł z Zabobrza.
Zbigniew Leszek, lider cyklistów jeleniogórskich mówi, że droga rowerowa
w takim wydaniu jest nie do przyjęcia.
Po interwencji rowerzystów sfrezowana
nawierzchnia na przejściu dla pieszych
ma zostać ponownie zalała asfaltem.
– Niemal wszystkie nasze drogi

rowerowe są w o wiele gorszym stanie
niż drogi dla samochodów. Remontuje
się jezdnie dla zmotoryzowanych, a nam
rowerzystom daje się jakieś „ochłapy”
i mamy się tym cieszyć. Po to robi się
drogi rowerowe by jazda rowerem
była przyjemna i komfortowa. Na
wyremontowanym odcinku wzdłuż al.
Jana Pawła II o komforcie jazdy mówić
nie można, szkoda było wydawać te 100
tys. zł – mówi Zbigniew Leszek, prezes
Izersko-Karkonoskiego Towarzystwa
Kolarsko-Narciarskiego w Jeleniej
Górze.
(Angela)
FOT. ANGELA

To nie remont, a dostosowanie
Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze wyjaśnia, że kwota 100 tys. zł wystarczyła
tylko na to, co zostało zrobione. Nie był to kompleksowy remont chodników czy budowa drogi rowerowej,
ale dostosowanie chodnika do potrzeb cyklistów polegające na usunięciu istniejących dziur i zagrożeń,
oznakowaniu i obniżeniu krawężników.
Zdaniem MZDiM cykliści mogą liczyć na gruntowny remont tych odcinków za dwa lata, kiedy ma być
remontowana cała Al. Jana Pawła II, wraz z chodnikami.

Cuchnące dymy nad śródmieściem
Swąd śmieci, którymi „ktoś”
napalił w piecu, dawał się
w miniony piątek we znaki
nosom mieszkańców i tych,
którzy odwiedzili centrum
Jeleniej Góry.

Ochłodzenie zrobiło swoje: z kominów z wielu posesji w mieście zaczął
wydobywać się ciężki i śmierdzący
dym. Nie wszystkie kamienice w

śródmieściu podłączone są do systemowego źródła ciepła, stąd zasłona
dymna, która – przy spadającym
ciśnieniu atmosferycznym – staje się
wyjątkowo nieprzyjemna dla nosów
przechodniów.
Pół biedy, jeśli dymy pochodzą z
opału normalnego (węgla, koksu lub
drewna). Gorzej gdy smród palonych
innych materiałów utrudnia oddychanie, co nie jest w centrum Jeleniej
Góry zjawiskiem rzadkim. Niestety:

na zanieczyszczających środowisko
naturalne nie ma sposobu. Straży
miejskiej brakuje uprawnień, aby
kontrolować zawartość paleniska i
mieszkańcy w praktyce mogą palić
w piecach, czym tylko chcą.
Warto dodać, że od pewnego czasu
mieszkańcom, którzy zamienią
źródło ciepła z tradycyjnego na ekologiczne (gaz, prąd, olej opałowy), nie
przysługują już ulgi od miasta.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Kocia trucizna
– Morderco kotów, życzymy
ci abyś zdychał w takich
męczarniach, jak zdychały
te wszystkie kotki – napisali
pod adresem nieznanych
sprawców, którzy otruli
zwierzęta, miłośnicy czworonogów z ulicy Kiepury na
jeleniogórskim Zabobrzu.

ków przy ulicy Kiepury 65. Wielu
mieszkańców uważa, że zwierzęta
łowią myszy oraz szczury i są pożyteczne. Miłośnicy kotów zbudowali
im domki, a także dbają o pełną
miskę. Jednak znaleźli się i tacy,
którym drapieżniki przeszkadzały.
Podłożono truciznę i kilka zwierząt
zdechło w męczarniach lub zostało
uśpionych przez weterynarza. –
Obok tych kotów znaleziono kilkaDzikie koty mają swe legowiska naście nieżywych gołębi – wyjaśnił
koło Carrefoura oraz koło śmietni- Adam Petryka, lekarz weterynarii z

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

jest masowa sterylizacja kotów.
Pomyślało o tym miasto jakiś czas
temu, ale bezpłatne talony już się
skończyły, choć akcja trwa do 15
grudnia.

przychodni „4 Łapy”.
– Wcześniej było około
16 kotów śmietnikowych,
teraz zostało ledwie kilka. Pozostałe zdychały na
oczach ludzi, zwisały z budek, w których mieszkają.
Nie była to trutka
na szczury. Ktoś
musiał wiedzieć,
jak je szybko załatwić. Znalazłam
kotka, który miał

Jeśli uda się
nam
Zabobrza, groz ierzyć sprawcę barbar zy
osobń
i mu odpowie
dzialność karn skiego uczynku z nika, który
więzienia) za
a
szczególne ok
rucieństwo w (grzywna i do roku p o s z a r p a ł
obec zwierząt
ją i zakazał
.
nożem wycięte
inicjały na brzuchu – mówi zastrzegająca sobie
anonimowość kobieta z sąsiedztwa.
Agresji nieznanych sprawców
doświadczyły nie
tylko zwierzęta.
Staruszka, która
dokarmiała koty
została napadnięta i poszarpana
przez pewnego

karmienia
zwierząt.
Bezdomne koty to problem. Są
nosicielami wielu chorób i bardzo
szybko się rozmnażają. W nocy
przeraźliwie miauczą. Lekarze weterynarii apelują tymczasem do
mieszkańców, aby nie dokarmiali
zwierząt. – Przyzwyczajają się i tracą
instynkt łowcy – ostrzega Dorota
Pussak, lekarz weterynarii. Dodaje,
że takie zwierzęta nie poradzą sobie
same ze zdobyciem pożywienia i
mogą paść z głodu, jeśli się im karmy
nie dostarczy. Zdaniem weterynarzy
pewnym rozwiązaniem problemu

– Będziemy się
starać o pozyskanie nowych funduszy na tego rodzaju działania od rady
miasta. Finansujemy je również ze
środków Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami. Jeżeli są osoby, które
zobowiązują się dokarmiać koty,
powinny również zadbać o ich sterylizację, ponieważ od jednej kotki, w
ciągu dwóch lat rozmnażającego się
potomstwa może się urodzić nawet
200 kotów. Jeżeli bezdomne koty
zostaną przywiezione do schroniska
na pewno pomożemy w ich sterylizacji – zapewnia Eugeniusz Ragiel,
kierownik Schroniska dla Małych
Zwierząt w Jeleniej Górze oraz prezes
zarządu głównego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
Agata Gallas
FOT. AGATA GALLAS

Ktokolwiek widział
Jeleniogórska policja poszukuje 21letniej Agnieszki Talar oraz 50-letniego
Jerzego Worobieja.
Agnieszka Talar
jest zameldowana w
Jeleniej Górze przy ul.
Gdańskiej. Zaginiona
11 listopada 2010 roku
ostatni raz widziana
była na ulicy Okopowej.
Od tego czasu ślad po niej zaginął. Kobieta ma ok.164 cm wzrostu, jest krępej
budowy ciała, włosy ma do ramion ,
kasztanowe, proste, oczy zielone.
W chwili zaginięcia ubrana była
w czarne getry do kostek i czarne
szpilki. Miała ze sobą brązową torbę na
pasku, w uszach kolczyki, a na rękach
pierścionki , dwa srebrne oraz jeden z
fioletowym oczkiem.
Z kolei Jerzy Worobiej mieszka w Lubinie przy ul. Kruczej.
Mężczyzna był pensjonariuszem Ośrodka
Leczenia Uzależnień w
Janowicach Wielkich,
skąd wypisał się na własną prośbę i ślad
po nim zaginął. Ostatni raz widziany
był w Janowicach Wielkich. Poszukiwany ma z wyglądu 50 lat, wzrost 180
cm, jest średniej budowy ciała. Włosy
blond, oczy niebieskie, nos prosty oraz
ma widoczne ubytki w uzębieniu.
Prosimy wszystkie osoby, które
posiadają jakiekolwiek informacje,
które mogą przyczynić się do ustalenia
miejsca pobytu zaginionych o kontakt z
policjantem prowadzącym sprawę poszukiwawczą w Komisariacie I Policji w
Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5 osobiście, bądź telefonicznie pod numer
75/75-20-651, 75/ 75-20-150 bądź pod
numer alarmowy policji 997.
KMP

Wyścig z czasem przy „Orliku”
Kiedy robiliśmy to zdjęcie,
śniegu jeszcze nie
było. Spadł w miniony weekend i
wiele wskazuje
na to, że Orlik
przy „trzynastce”
zostanie otwarty
w zimowej scenerii. Do dyspozycji

uczniów i mieszkańców będą boiska
do piłki nożnej i wielofunkcyjne.
Teren będzie ogrodzony i oświetlony.
Będzie można skorzystać z szatni
i natrysków. Koszt – 1 346 219 złotych. Pieniądze pochodzą w trzech
częściach z budżetu miasta, skarbu
państwa i budżetu województwa
dolnośląskiego.
(tejo)
FOT. TEJO

Trzeciego grudnia (piątek) odbędzie się uroczyste otwarcie
kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 zbudowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

ULUBIONY LEKARZ JELONKI!
Chciałbyś wyróżnić Twojego lekarza, a może znasz
takiego medyka, który na
takie wyróżnienie zasługuje? Weź udział w nowym
plebiscycie Tygodnika Jelonka.
com!
O lekarzach mówi
się różnie. Często przeważają opinie niepochlebne, które tyczą
znacznej mniejszości
medyków, ale kształtują negatywny obraz
lekarza w społeczeństwie. Warto postarać
się to zmienić i zauważyć tych doktorów, którzy z poświęceniem
i przyjaźnią wobec
pacjentów wypełniają
swoją misję.

Zapraszamy do głosowania w naszym plebiscycie! Wypełnijcie kupon i
przynieście go bądź wyślijcie na nasz
adres. Zabawa potrwa do końca lutego przyszłego roku. Zapraszamy!
Redakcja

KUPON
PLEBISCYTOWY
ULUBIONY LEKARZ TO:
………………...................
........................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
e-mail...............................

.......................................
.....................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

Interaktywny Plac
Zabaw okazuje się najliczniej odwiedzaną instalacją w Biurze Wystaw Artystycznych bodaj od czasów prezentacji
malarstwa lwowskich mistrzów. Codziennie BWA nawiedza tłum dzieci,
które mają okazję nauczyć się wiele
korzystając z interaktywnych zabaw.
Mogą malować światłem i ganiać
po kalejdoskopowym labiryncie.
– Oprowadzam do dziewięciu
grup dziennie – powiedział nam
Grzegorz Jędrasiewicz z BWA, którego spotkaliśmy, kiedy zapraszał
na plac dzieci z przedszkola z Kowar.
Ekspozycja będzie czynna do świąt, ale
wszystkie przedpołudniowe terminy są
już zaklepane.
(tejo)

Hit
w BWA

W trosce o panie

Nowa gamma kamera do określenia stopnia zaawansowania chorób nowotworowych piersi oraz rezonans
magnetyczny – to specjalistyczne urządzenia, które w
pierwszym kwartale przyszłego roku uzupełnią wyposażenie
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Gamma kamera
ma kosztować około 60 tys. zł. Połowę z tych pieniędzy jeleniogórskiemu szpitalowi przekazał Polsko-Niemiecki Krąg
Przyjaciół, druga będzie pochodzić z Fundacji Kazimierza
Pichlaka. W pierwszym półroczu 2011 roku szpital wzbogaci
się też o tomograf wielorzędowy.
(Angela)

ROZMAITOŒCI
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Kandydaci do rady miasta z
ramienia Prawa i Sprawiedliwości
mieli tak intensywną końcówkę
kampanii wyborczej, że wielu z nich
podłapało przeziębienie. Radnego

elekta Oliwera Kubickiego choroba
położyła na cztery łopatki, a bakcyl
dał się też we znaki radnym elektom
Krzysztofowi Mrozowi oraz Ireneuszowi Łojkowi, którzy rozmawiali
z dziennikarzami pokaszlując i
kichając. Liderka PiS posłanka
Marzena Machałek uciekła przed

jeleniogórską „zarazą” i schroniła
się w bezpiecznym gmachu Sejmu
przy ulicy Wiejskiej. Oczywiście nie
ze strachu przed choróbskiem, ale
z powodu obowiązków poselskich,
do których wróciła po kampanijnej
przerwie.
(Anzol)
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Fot. Konrad Przezdzięk

Działali, działali,
aż się pochorowali
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LAPSUS PRZYNIÓSŁ PECHA

Kandydat do Sejmiku Wojewódz- billboartwa Jeleniogórskiego – tej treści dach Józenapis widniał przez jakiś czas na fa Kusiaka

z SLD. Błąd zauważono dopiero
wówczas, kiedy wielkie plakaty już
zawisły w mieście. Dawną chlubę
Jeleniej Góry, czyli województwo,
zaklejono pospiesznie „dolnośląskim”, ale kandydat w wyborach, były
prezydent miasta
– niestety – przepadł. I nie załapał
się do żadnego
samorządowego
gremium.
(anzol)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

– Widzisz, Irek, gdyby tak
wszystkich naszych

– kandydatów wywalili z roboty…
… jak tego Szymańskiego…

„Billboard na kółkach” Marcina Zawiły
„Autobus, Zawiły, przez ulice mego miasta mknie...” – posługując się parafrazą słów
popularnej piosenki, tak właśnie wyglądało sobotnie popołudnie w Jeleniej Górze,
gdy na ulicach miasta pojawił się autobus Marcina Zawiły, „billboard na kółkach” –
jak sam to określił kandydat na prezydenta miasta.
Przyganiał kocioł
garnkowi

Podczas debaty kandydatów
na urząd prezydenta w Jelonce
TV Marcin Zawiła zasugerował,
że jeśli Marek Obrębalski zrzeknie się mandatu do Sejmiku Wojewódzkiego, to miejsce wciąż
panującego prezydenta zajmie
kandydat z Bolesławca, a Jelenia
Góra straci w tym gremium
ważnego przedstawiciela. Marek
Obrębalski odpłacił swojemu
adwersarzowi pięknym za nadobne. – Jeśli pan poseł zrzeknie
się mandatu w Sejmie, to nasze
miasto straci parlamentarzystę,
który od początku kadencji
broni jeleniogórskich interesów w Warszawie – odciął się
szef Jeleniej Góry. Wygląda na
to, że aby wilk był syty i owca
cała, przydałby się trzeci kandydat, który uwolniłby dwóch
pozostałych od jakichkolwiek
dylematów.
(anzol)

Jak się zdaje, autobus to dość szczególny element jeleniogórskiej kampanii wyborczej 2010. Najpierw Robert
Prystrom, teraz Marcin Zawiła, choć
w przypadku tego drugiego, autobus
nie stanowił konkurencji dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.
Jakie więc było jego zadanie? Pełnić
rolę ruchomego billboardu, mającego
„przenieść Zawiłę” wszędzie tam, gdzie
Zawiła zechce. Brzmi humorystycznie?
A i owszem, bo i kandydat na prezydenta
miasta do autobusu podchodził z dużym
humorem.
Ów „billboard” wyruszył spod hipermarketu Kaufland. Pasażerami
autobusu byli kandydat na urząd prezydenta miasta Marcin Zawiła, Marta

Zawiła-Piłat, córka kandydata, jak
również wolontariusze, którzy podczas
„przystanków”, jakie miały miejsce na
trasie „Zawiłobusu”, rozdawali nowe
materiały wyborcze, stworzone z myślą
o mieszkańcach konkretnych dzielnic
Jeleniej Góry.
– Z uwagi na niesprzyjającą aurę,
autobus pomógł nam logistycznie w
dotarciu do mieszkańców miasta. Uważam, że każdy moment i
każdy sposób jest dobry, by
wyjść do ludzi, a przy okazji jest realizacją faktycznej
cechy charakteru ojca,
który po prostu, kocha to
miasto i lubi się z ludźmi
spotykać – podsumowuje
Marta Zawiła-Piłat.
(Petr)
FOT. PETR

– to byśmy wzięli całą radę
miasta!

Krzysztof Mróz, Ireneusz Łojek, Eugeniusz Kleśta, Rafał Szymański – radni elekci Prawa i
Sprawiedliwości

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO

Bajki
dla dorosłych
W czasach, kiedy telewizja –
choć peerelowska – emitowała
programy ambitne docierające nie
tylko do klubu adoracji pustych
celebrytów, rekordy popularności
biła „Dobranocka dla dorosłych”. W
dziecięcą formułę bajki wkładano
treści ponadczasowe, które zupełnie
umykały ówczesnej cenzurze czujnej
jak pionier radziecki.
Choć program był przeznaczony
– jak sam tytuł wskazywał – dla
widzów pełnoletnich, niewiele ta
restrykcja mnie obchodziła. Mimo
wieku pacholęcego oglądałem te dorosłe dobranocki nawet bez konspiracji, bo pod tym względem panował
u nas całkowity liberalizm. Kto myśli
dziś, że na ekranie działy się w ich

trakcie sceny dantejskie, rozbierane
i inne obrazoburcze podskakiwania,
grubo się myli.
W „Dobranocce dla dorosłych” nie
było nawet skrawka gołego pośladka.
Agresja? Ostre mordobicie? Rzucanie
mięchem? Ależ skąd! Nic z tych
rzeczy i zjawisk. Rzecz działa się na
pewnym królewskim dworze. W rolę
Jaśnie Pana wcielał się niezapomniany Kazimierz Wichniarz, a Marszałka
grał Lech Ordon. Powiastka tyczyła
przekomarzań władzy z poddanymi,
którzy w swojej naiwności liczyli
bądź to na wyrozumiałość, bądź na
litość egoistycznego władcy.
Skaczący przy nim jak nerwowy
satelita Marszałek cwaniaczek i spryciula chciał jednocześnie podlizać się

Nie zauważono jedynie, że każda
królowi i nie stracić jego względów, a
z drugiej – być facetem poważanym władza – niezależnie od tego, czy
wśród ludu. Ten miał go kojarzyć z dana z Łaski Bożej, czy też z Woli
typem zawsze chcącym dobrze, któ- Narodu, czy też z nadania towarzyremu – wbrew chęciom – nie zawsze sza pierwszego sekretarza – rodzi
wszystko (poza włosami) wychodzi. podobny system uwarunkowań,
układów, układzików, trybików,
A na stołku siedzi zawsze.
Na tym schemacie budowano pleców i innych zależności, bez
historyjki różne, które w swoim których – wydawać by się mogło –
zamierzeniu miały ostrzem miecza żadne społeczeństwo nie jest w stanie
funkcjonować.
krytyki uderzać
Oglądając
w błędy przeszło- DO DZIŚ POKUTUJE AUTORYTETU
„Bajkę
dla dorości i – na podstaLUDZI, KTÓRZY W POCZĄTKU
słych” wystarwie systemu
LAT 90. BYLI U STERU.
WYDAJĄ SIĘ CHODZĄCYMI
czyło wysilić niemonarchistyczPOMNIKAMI NIEZALEŻNOŚCI,
co wyobraźnię,
nego – wytykać
MĄDROŚCI I PRAWOWITOŚCI.
aby zedrzeć z
beznadzieję inkróla jego szaty
nych ustrojów
i założyć mu wys p o ł e c z n yc h ,
poza socjalizmem – oczywiście. tarty garniak towarzysza Szmaciaka.
Nie mówiono tego wprost, jednak A Marszałka ubrać w czerwony
dydaktyzm polityczny, choć nie tak krawat drugiego sekretarza podstabardzo natrętny jak u politruków w wowej organizacji partyjnej. Jakże
Ludowym Wojsku Polskim, drapał w wówczas wymowa tych bajeczek się
zmieniała!
nozdrza delikatnym swądem.

Kiedy lat temu 20 „pożegnaliśmy” (w teorii tylko) Szmaciaków
i innych „samych swoich”, aluzje
na temat niedoskonałości nowej
władzy były niemile widziane. Była
w końcu „nasza”, wypieszczona,
ukochana, wywalczona, etosowa,
styropianowa i w sumie – święta
w swojej nieskalaności. Do dziś
pokutuje pewien mit autorytetu
ludzi, którzy w początku lat 90. byli
u steru. Jakoś nie pamięta im się
postępków złych. Wydają się chodzącymi pomnikami niezależności,
mądrości i prawowitości.
Oczywiście – z perspektywy
czasu – wiemy, że było to złudzenie,
bo każda władza popełnia błędy i
ulega pokusom. W mniejszym lub
większym stopniu. Każda władza
też stara się malować swój obraz idealny, a czyni to w sposób szczególny
podczas kampanii wyborczej, czego
świadkami w ostatnich tygodniach
byliśmy i wciąż jesteśmy.

Zaatakowały nas zewsząd bajki.
Już nie tak wyszukane jak tamta
„Dobranocka dla dorosłych”. Wciskały się w słuch i wzrok bajczydła
natrętne, pełne taniego i na odległość cuchnącego pseudo-idealizmu,
łatwych haseł i pustych obietnic. Z
małymi wyjątkami – nie było w nich
ani sprytnych marszałków, ani nadętych królów – za to pojawiali się
uśmiechnięci, jowialni i szczerzący
w szczerości zęby dobrzy wujkowie
i ciocie.
Nie chcą się z ludem kłócić, tylko
pragną zrobić wszystkim dobrze.
Po piątym grudnia będzie mniej
bajkowo. Szkoda tylko, że zamiast
plakatów wyborczych, nie zawisną
napisy: „Ciąg dalszy bajki za cztery
lata”. Przynajmniej wtedy byłaby
jasność, a tak wciąż nie do końca
wiadomo, o co chodzi. A kiedy nie
wiadomo, o co chodzi – to… No
właśnie.
Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

Rzecz o Żydach w Jeleniej Górze
wieku była na
tych terenach
gmina już za
p a n o wa n i a
Bolesława
Krzywoustego. Gmina nowożytna powstała w 1797
roku i 15 lat
Nieistniejąca już dziś synagoga przy ul. później miała
35 członków,
Kopernika (zdjęcie J. Wiklendta)
natomiast w
roku 1880 żyW Osiedlowym Domu Kultury odbyło się w minioną dowska społeczność liczyła 450 osób.
środę spotkanie w ramach W 1925 roku w mieście mieszkało
266 jeleniogórzan pochodzenia seKlubu Religioznawczego mickiego. Gmina użytkowała parcele
„Kastalia” pt. „Żydzi w Pol- ulokowane na dawnej Priesterstrasse
sce – Tradycja i współcze- (dziś Kopernika). Tam zbudowano
sność”. Zaproszony gość, synagogę i szkołę żydowską. Wierni
Jerzy Kichler mówił m.in. wyznania mojżeszowego mieli też
o historii jeleniogórskich cmentarz, którego
Żydów, a Elizeri Izrahi zapre- resztki przetrwały
zentował muzykę żydowską do dziś naprzeciw
nekropolii przy
Bliskiego Wschodu.
ulicy Sudeckiej.
Jak podkreślił
Żydzi pojawili się w Jeleniej Górze prawdopodobnie w XI wieku. gość spotkania
Na pewno na przełomie XI i XII prowadzonego
przez Sandrę

Jelenia Góra. Palimpsest* do odczytania

Nejranowską –Białkę, za rządów
nazistów liczba ta skurczyła się do
146 w roku 1937. Niektórzy Żydzi
wrócili do miasta po 1945 roku i
tymczasowo zajęli kamienicę przy
ulicy Głowackiego, gdzie mieściła
się bursa żydowska, ale ich gmina
nigdy już nie odzyskała pierwotnego
znaczenia.
Podczas spotkania „Kastalii” zaprezentowano jedyny w Polsce i
być może w Europie projekt muzyki
żydowskiej oparty na tradycji i
folklorze Żydów jemeńskich, marokańskich, syryjskich, sefardyjskich i
aszkenazyjskich.
Elizeri Izrahi opowiadał pieśnią o majestacie, dobroci i
potędze Stwórcy.
Agrafka
FOT. AGRAFKA,
TEJO, ARCHIWUM

Andrzej Więckowski i
goście Obserwatorium
Karkonoskiego w Biurze
Wystaw Artystycznych.

Jerzy Kichler to działacz społeczności żydowskiej w Polsce. W latach
Dawna bursa żydowska przy ul.
1997-2002 był przewodniczącym Związku Gminy Żydowskiej w RP,
Głowackiego
a w latach 1999 – 2003 przewodniczącym Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej we Wrocławiu. Jest współtwórcą dzielnicy
Czterech Świątyń we Wrocławiu, gdzie na niewielkiej
przestrzeni znajdują się świątynie czterech wyznań:
protestanckiego, prawosławnego, rzymsko-katolickiego
oraz judaistycznego.

Jerzy Kichler

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Elizeri Izrahi

W czwar tek ,
25 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze odbyła się debata „Tożsamość miejsca.
Zakorzenienie”, w której
udział wzięli dziennikarz
i podróżnik Grzegorz Kapla oraz poseł i historyk
Marcin Zawiła. Dyskusję
poprowadził Andrzej Więckowski.
– Kraina, po której chodzimy,
cały czas pozostaje nieodczytana.
Jej tożsamość jest uwikłana w
pogmatwane i zwykle nieczytelne
dla nas konteksty – rozpoczął debatę Andrzej Więckowski, który już

jakiś czas temu
zapoczątkował
paradygmat
mówienia
o tożsamości Jeleniej
Gór y oraz
Kotliny Jeleniogórskiej
w ramach
Obser watorium Karkonoskiego, tj.
cyklicznych spotkań odbywających
się właśnie w BWA.
Tym razem, w próbie
odpowiedzenia na pytania
związane z „tożsamością miejsca”
i jego mieszkańców, problematyką
„zakorzenienia” w regionie, którego genius loci zdaje się bezustannie
wymykać wszelakim interpretacjom i jakby broni się przed
rozszyfrowaniem, towarzyszyli
Więckowskiemu Grzegorz Kapla i
Marcin Zawiła – „niezakorzeniony”
dziennikarz-włóczęga oraz „zakorzeniony” historyk, jak powiedzieli
sami o sobie.
Wystąpienia Kapli oraz Zawiły, choć dotyczyły tego samego
problemu, stanowiły dwie różne
hipotezy interpretacyjne, mogące
nieco ułatwić zrozumienie „tożsamości” i „zakorzenienia” w Jeleniej
Górze czy Kotlinie Jeleniogórskiej.
Pierwsza, zwracała uwagę na pewne cechy charakterystyczne, dzięki

Na naukę (fotografii) nigdy nie jest za późno
Choć wyrośli już z wieku, w
którym chadza się na lekcje,
postanowili uzupełnić edukację łącząc naukę z pasją.
Od ponad roku uczęszczają na zajęcia w Policealnej
Szkole dla Dorosłych przy
Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. W czerwcu dostaną
dyplom fototechnika.
Słuchacze nietypowej
placówki mieli w miniony piątek okazję pokazać
swoje prace na wystawie
zorganizowanej w Klubie
Nauczyciela przy ulicy Bankowej. Jeden z wykładowców w placówce, Krzysztof
Zwoliński, podkreślił, że jego
uczniowie solidnie pogłębiają
wiedzę z zakresu fotografii.
W ten sposób ich pasja jest
nie tylko hobby, lecz także
daje możliwość zarobkowego
wykonywania zdjęć. Przy okazji
swoje horyzonty mogą rozszerzyć także wykładowcy.
Na wernisażu można było
obejrzeć fotografie Anety Drogowskiej, Anny Jandy, Dariusza

Jurowskiego, Jakuba Kaczmarskiego,
Pawła Kamińskiego, Tomasza Karasińskiego, Małgorzaty Krajewskiej,
Celiny Kubickiej, Ryszarda Literackiego, Dariusza Michalskiego, Marty
Panaś oraz Jadwigi Szeremety. – Niestety rozmiary wystawy pozwoliły na
zaprezentowanie niewielkiej ilości
zdjęć – dodał Krzysztof Zwoliński. Na
kilku z nich można zobaczyć czeską
Pragę, uwiecznioną w marcu tego
roku podczas wspólnego pleneru.
Słuchacze wiele czasu spędzają razem zaprzyjaźniając się i poznając
sekrety fotografowania podczas
wspólnych wypadów w teren z aparatami. W miniony weekend udali się
na kolejny plener do Michałowic.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Wystawa w Klubie Nauczyciela czynna
będzie do końca roku.

Klasa fototechniczna, która działa przy ZSRA
będzie jedyną taką grupą. Po zakończeniu
edukacji egzaminami i pracą dyplomową
nie przewiduje się naboru nowych słuchaczy. Jednak – jak poinformował Krzysztof
Zwoliński, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych planuje otwarcie klas o specjalności
fotograficznej dla młodzieży.

*<i> Tytułowy „palimpsest” to rękopis na
pergaminie, z którego usunięto pierwotny
tekst i zapisano go ponownie. Termin ma
także znaczenie medyczne: palimpsest to
także częściowy zanik pamięci powstały
wskutek upojenia alkoholowego. </i>
którym zarówno „tożsamość”, jak i
„zakorzenienie” – kwestie trudne,
bo wyjątkowo efemeryczne – można choć trochę uschematyzować,
jak dzieje krajobrazu, historia
regionu, emocje mieszkańców
znajdujące swoje odzwierciedlenie
w kulturze i sztuce, jak również
mity założycielskie.
Druga z kolei, podejmując problematykę „tożsamości”/„zakorzenienia” odwoływała się do
historii najnowszej (m.in. walki z
niemczyzną, jaka miała miejsce w
Jeleniej Górze i okolicach w okresie
PRL-u), emocji stricte związanych z
dzieciństwem, dojrzewaniem oraz
późniejszym życiem w Kotlinie
Jeleniogórskiej, a także kinematografii – podczas debaty Zawiła
zwrócił uwagę na takie produkcje
jak „Prawo i pięść” czy „Sami swoi”,
których akcja rozgrywa się w czasie, gdy ziemie zachodnie czekały
na swoich pionierów i osadników.
Do refleksji i nie tylko dla miłośników dyskursu.
Petr
FOT. COOLAZOOCH

„Sputnik” w Marysieńce
Do 2 grudnia w Kinie Marysieńka
w Jeleniej Górze odbywa się IV Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad
Polską”. – Atrakcyjność kina polega
przede wszystkim na tym, że jest ono
w stanie przenieść widza w inny wymiar, w inną przestrzeń, co pozwala
mu oderwać się choćby na chwilę od
otaczającej go rzeczywistości. Rosjanie
są w tym mistrzami – mówi Małgorzata Szlagowska-Skulska, Dyrektor
Festiwalu. Na IV Festiwalu Filmów
Rosyjskich z pewnością nie zabraknie
dobrze znanej i cenionej klasyki, na
którą złożą się m.in. retrospektywy
mistrzów Siergieja Parażdanowa i
Aleksieja Bałabanowa (jak: „Cienie
zapomnianych przodków” czy „To nie
boli”). Co więcej, gratką dla miłośników gatunku mogą się również okazać filmy konkursowe, czyli starannie
wyselekcjonowane i wielokrotnie
nagradzane na festiwalach w Wenecji, Berlinie czy Sundance produkcje
takie jak: „Półtora pokoju” Andrieja
Chżanowskiego, „Dzień bestii” Michaiła Konowalczuka czy „Ja” Igora
Wołoszyna. Dopełnieniem imprezy
będzie natomiast zbiór animacji „Wilk
i Zając” – ponad 180 min nieustannych gonitw sympatycznego Zająca i
złego Wilka, wyreżyserowanych przez
Wiaczesława Kotionoczkina w latach
1969-1995.
(Petr)

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Piękna i maski
Jej urody nie sposób nie
zauważyć: błysk w oczach,
obiecujący uśmiech i powab,
którego niejedna dama pozazdrościć może. Ale Dorota
Bąblińska-Korczycka często
– choć nie zawsze – skrywa
się za lalką bądź kostiumem i
maską przed oczami widzów
najmłodszych, młodych i nieco starszy.
Ze Zdrojowym Teatrem Animacji
związana jest od roku 1998, kiedy
otrzymała angaż jeszcze jako adeptka.
W 2002 roku zdała pomyślnie eksternistyczny egzamin aktorski.

W wizjach szefa teatru

Chojnik - Epos Rycerski Niezwykle
Komiczny” (1998), happeningu „Zaślubiny Emmy z Rzepiórem” (2000)
oraz „Hofmamania” (2001), spektaklu
zainspirowanym życiem i twórczością
Wlastimila Hofmana ze scenografią
Dariusza Milińskiego.
Umiejętnie sterowana przez Bogdana Naukę gra formą dała Dorocie
Bąblińskiej-Korczyckiej urzekającą
wyrazistość w klasycznej bajce Jana
Brzechwy „Kopciuszek” (1998) oraz
w opracowaniu scenicznym Agnieszki
Zaskórskiej „Calineczka” (2003) z
inspiracji baśnią Hansa Christiana
Andersena. Bąblińska-Korczycka lubi
uwyraźniać swe bohaterki poprzez
ich zewnętrzność sceniczną i lubi grać
przez kostium, czego przykładem jest
rola Małej Mi w sztuce „Potęga Teatru,
czyli Muminki” (2006) w reż. Nauki
na podstawie książki o Muminkach
fińskiej pisarki Jansson Tove.

stianowskiego w reż. Lidii Lisowicz
(1999) o podwórkowych perypetiach
niesfornych kurczaków. Zgrabnym
pretekstem do aktorskiego popisu była
rola królewskiej córki w udanej próbie
stworzenia rodzinnej inscenizacji
„Śpiąca królewna” w reż. Beaty Pejcz
(1999), która w atrakcyjny sposób
łączyła żywy plan aktorski z animacją
lalek.
Była ukryta za postaciami,
które pojawiają się w pomysłowej
scenografii widowisk lalkowych:
„Panieneczka z pudełeczka/
Przygody króla jegomości” Jana
Brzechwy
w reż.

Ewy Giedrojć
(2000), „Alibaba i czterdziestu
rozbójników”
Bolesława Leśmiana w reż.
Lidii Lisowicz
(2004), „Porwanie kaczą-

Prokofiewa w reż. Libora
Štumpfa (2010) w konwencji czarnego
teatru (animowanie lalek w całkowitej
ciemności i prezentowanie ich jedynie
w wąskich szczelinach światła).

W żywym planie

Scena jaśniała, kiedy pojawiała się
na niej ujmująca świeżością Dorota
Bąblińska-Korczycka, grając rolę
Królowej Małp w sztuce Franka
Bauma Lymana „Czarnoksiężnik z krainy
Oz, czyli Wyprawa do
Szmaragdowego Grodu” w reż. Czesława
Sieńko (2002) albo
jako Dorotka mieszkająca w miasteczku
Smętowo w sztuce
Aliny i Jerzego Afanasjewów „Czarodziejski młyn” w
reż. Petra Nosálka
(2003). Znakomicie wcieliła
się w postać
gospodyni Maryni w klasycznej komedii omyłek Jefima
Czepowieckiego „Ach, ta Mysia” w
tek” węgierskiego autora reż. Czesława Sieńko (2009).
W skierowanym do starszych wiGyuli Urbána w reż. Lidii Lisowicz
(2008) oraz „Piotruś i wilk” Sergiusza dzów spektaklu Giovanniego Boccac-

najmłodszą
publiczność w
pełnym humoru
przestawieniu
„Szałaputki” Janusza Ryla-Kry-

Spektakle: 10 XII (godz. 10 i 12), 11 XII (godz. 16), 12 XII (godz. 16),
14 XII (godz. 10), 15 XII (godz. 10) i 19 XII (godz. 16).

Już 10 grudnia na dużą
s c e n ę Te atru im. C.
K. Norwida
wraca familijne przedstawienie wg
nieśmiertelnej
powieści Karola
Dickensa „Scrooge. Opowieść wigilijna” z Jackiem
Grondowym w roli głównej. To świetna propozycja
na świąteczny czas.
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Bogdan Nauka dosyć szybko
dostarczył szansę młodej aktorce lalkarce, by zademonstrowała na scenie
swoje umiejętności. Była liryczna i W ukryciu za lalką
Właściwą sobie ekspresją ta aktorka
zadziorna w przedstawieniach dla dorosłych w reż. Bogdana Nauki, choćby lalkarka ekscytowała w kolejnych
w opartym na opowiadaniu noblisty propozycjach teatralnych. Bawiła

Izaaka Bashevisa Singera „Nas tu już
nic nie ma” (1999), czy prześmiesznej
muzycznej inscenizacji o kuracji królowej Marysieńki w Cieplicach „Aqua
sanitata” (2000).
Dobry kontakt z przypadkowym
widzem stworzyły występy w trzech
widowiskach plenerowych w
reżyserii szefa teatru:
„Legendy zamku

29 listopada 2010 r.

Stała się rozpoznawalna także po drugiej
stronie sceny. Jest jedną z instruktorek
warsztatów teatralnych „Lato w teatrze”,
w których przez cały okres wakacji brali
udział młodzi jeleniogórzanie. Podczas
Festiwalu Bajek Świata 2009 w Książnicy
Karkonoskiej wraz z Katarzyną Morawską
czytała powiastki z całego świata. Ponadto
w ubiegłym roku na III Zimowych Międzyszkolnych Konfrontacjach Artystycznych „Co
nam w duszy gra” w SP nr 7 czytała również
wiersze młodziutkich jeleniogórskich
poetów. Szczególnie dużo komplementów
zbiera nie tylko za urodę i wdzięk, lecz za
aktorską dojrzałość w eksponowaniu na
scenie swych naturalnych zalet.
cio „Dekameron” w reż. Petra Nosálka
(2005), który emanuje emocjami i
zmysłowością, Bąblińska-Korczycka
wznosiła się na wyżyny gry. Jest tu
żywy plan, animacja lalek, jest też
chowanie się za scenicznym kostiumem. Wystąpiła potem jeszcze w
dwóch kolejnych inscenizacjach Petra
Nosálka: „Gargantua i Pantagruel”
Franciszka Rabelais (2007) i „De
Regeneratione. Powtórne narodziny”
(2009), gdzie zagrała rolę mieszczki w
poruszającej historii losów wizjonera
Jakuba Boehme. Świetnie poradziła
sobie w widowisku historycznym „Pamiętnik z powstania warszawskiego”
(2010) wg książki uczestnika tamtych
wydarzeń Mirona Białoszewskiego
w reż. Tadeusza Rybickiego. Biją ze
sceny emocje, a wszystko to oparte
zostało na spokojnej, stonowanej grze
aktorskiej.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Scrooge już w grudniu!
Reżyserii spektaklu słynnego dzieła
podjął się i nadał mu ostateczny kształt
Henryk Adamek. Do wzruszającej opowieści o magicznych Świętach Bożego
Narodzenia przekonywać nie jest trudno. Jednak nie literacka oryginalność
jest tu ważna, lecz narracyjna sprawność, klarowność, zainteresowanie
widza. A wszystko to widać doskonale
w urokliwej pozbawionej zbędnego
nudnego moralizatorstwa inscenizacji,
która uniknęła nadmiernego patosu, a
jednocześnie nie otarła się o banał czy
uproszczenie. Gorąco przyjęta premiera

tego barwnego widowiska
miała miejsce 6 grudnia
2009 roku. Jesteśmy przekonani, że sztukę warto
zobaczyć jeszcze raz, a
ten kto nie widział, udać
się nań powinien koniecznie.
Grają: Magdalena Kępińska,
Iwona Lach, Anna Ludwicka, Marta Łąc- W roli tytuka, Małgorzata Osiej-Gadzina, Jarosław łowej zobaczymy Jacka
Góral , Andrzej Kępiński, Igor Kowalik, Grondowego.
(tejo)
Kazimierz Krzaczkowski, Robert Mania,
Jacek Paruszyński oraz Bogusław Siwko. FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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Dwugłos o przyszłości

Marcin Zawiła
O przemyśle i turystyce, sposobach na przezwyciężenie
bezrobocia w Jeleniej Górze
oraz „normalnym” MZK z
kandydatami na urząd prezydenta miasta – Markiem
Obrębalskim i Marcinem Zawiłą – którzy 5 XII zmierzą
się w drugiej turze wyborów,
rozmawiał Piotr Iwaniec.

Jednym z pilniejszych zadań jest
poprawa stanu i funkcjonowania
komunikacji miejskiej.

M.Z.: Trzeba stwarzać twarde miejsca
pracy, a
nie tylko Castoramę, jak
przez ostatnie cztery lata. Należy ściąPI: Jaki ma Pan sposób na prze- gnąć przemysł do specjalnej strefy, rozzwyciężenie bezrobocia w Jeleniej mawiać przedsiębiorcami obecnymi w
Jeleniej Górze – bo przecież to oni „dają
Górze?
M.O. : Bezrobocie w Jeleniej Górze pracę”, zapraszać nowych inwestorów
bez wątpienia wymaga ograniczenia. z różnych gałęzi przemysłu, słuchać
Można to zrobić na kilka sposobów. Po ich i wskazywać im, gdzie mamy
grunty gotowe
pierwsze, podejmę
pod inwestycje.
kolejne działania
OGLĄDAJ DEBATĘ
Co ważne, Jelemające na celu
KANDYDATÓW NA
nia Góra nie jest
stworzenie nowych
WWW. JELONKA.COM
miastem, w któmiejsc pracy, nie
rym należałoby
tylko w specjalnej
strefie ekonomicznej, lecz także w inwestować w jedną dziedzinę. Jej
strefach aktywności gospodarczej w kapitałem, podkreślam – kapitałem –
konkretnych regionach Jeleniej Góry. jest właśnie różnorodność.
Po drugie, podejmę kroki w zakresie
PI: Co zamierza Pan zrobić,
dostosowania kierunkowego kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego by usprawnić komunikację w
i regionalnego rynku pracy. Po trzecie, mieście?
M. O. : Ruch autobusowy musi
mam zamiar kontynuować podjęte już
w czasie poprzedniej kadencji działania zostać dostosowany do potrzeb ko-

Świetlna inteligencja i korki

Światła działają na
zasadzie podobnej jak te,
które uruchomiono trzy
lata temu na newralgicz-

Podobny system sygnalizacji świetlnej
włączono na przy Osiedlu Robotniczym
i Drzymały oraz Złotniczej i Wincentego
Pola, jednak tam zmiana nie spowodowała
perturbacji w ruchu ulicznym.

Fałszywi monterzy w blokach
Policja ostrzega jeleniogórzan, a zwłaszcza mieszkańców Osiedla Zabobrze
przed mężczyznami podszywającymi się pod pracowników jednej z firm
zajmującej się montażem
domofonów.
Sprawcy zapukali do mieszkania
właściciela, który miał zepsuty
domofon i informowali, że wymienią stary na nowy. Wymienili, tyle
tylko, że również na niedziałający,

a za taką usługę wyłudzili 80 zł.
Odnotowano kilka takich przypadków. Z relacji pokrzywdzonych
wynika, że jeden ze sprawców
to mężczyzna w wieku około 30
lat, włosy ma krótkie, ciemne,
jest średniego wzrostu. Policja
apeluje do mieszkańców Jeleniej
Góry, aby nie ufali obcym , którzy
przedstawiają się jako pracownicy
różnych firm i instytucji oraz nie
dawali im żadnych pieniędzy. W
razie wątpliwości należy zawiadomić dyżurnego (997).
(tejo)

szkoleniowe i
dokształceniowe, gdyż fakt pozostawania bez
pracy wiąże się
zwykle z nieposiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
Moim zdaniem,
szczególnie ważna
jest właśnie owa reorientacja zawodowa
osób bezrobotnych.

wszystkim nowych
miejsc pracy, dlatego stawiam na
jedno i drugie.

Fot. Konrad Przezdzięk

Od minionego wtorku zaczęła działać
zmodernizowana
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu
ulic Morcinka – Wolności – Powstańców
Wielkopolskich – Lipowa. Trudno nie
oprzeć się wrażeniu,
że zmotoryzowani
muszą się do nowego układu przyzwyczaić.

PI: Jeżeli zostanie Pan
Prezydentem Jeleniej
Góry, postawi Pan na
rozwój przemysłu czy
turystyki w naszym
mieście?
Marek Obrębalski:
Postawię na zrównoważony rozwój gospodarczy Jeleniej Góry.
Funkcje nieuciążliwego przemysłu,
turystyki, lecznictwa
uzdrowiskowego wzajemnie się
uzupełniają, stąd miasto w skali Jeleniej
Góry wymaga jednoczesnego rozwoju i
dziedzin produkcyjnych, i usługowych.
O ile po raz kolejny będę sprawował
urząd prezydenta miasta, swoje miejsce
będą mogły w nim znaleźć zarówno
zakłady wysokich technologii, jak i
ośrodki turystyki, lecznictwa uzdrowiskowego i handlu.
Marcin Zawiła: W przypadku stutysięcznej Jeleniej Góry, dywagowanie na temat: „Czy przemysł, czy
turystyka” wydaje się sztuczne
i nieuzasadnione. Obydwie
dziedziny: przemysł i nowoczesne
technologie oraz turystyka powinny
iść ze sobą w parze. Miasto nie byłoby
w stanie utrzymać się z samej turystyki.
Mamy dzielnice stricte turystyczne,
jak Jagniątków, Sobieszów Cieplice – o
czym pozostała część Jeleniej Góry
niejednokrotnie zapomina – których,
rzecz jasna, powinny dotyczyć właśnie inwestycje tego typu. W sensie
ogólnym, miastu potrzeba przede

nych skrzyżowaniach w
śródmieściu. I podobnie
jak wówczas – utyskiwań
nie brakuje. Piesi muszą
najpierw skorzystać z
czułego na dotyk „przycisku”, potem długo czekać
na zielone, a jak się już ono
zapali – przyspieszyć kroku, bo za
chwilę znów będzie czerwone.
Sygnalizację zmodernizowano,
aby – między innymi – ułatwić wjazd
w główną ulicę Wolności pojazdom
wyjeżdżającym z ul. Morcinka. Teoretycznie rzeczywiście jest to prostsze,
tyle tylko że problem rozwiązano
połowicznie. Kłopot z włączeniem się
do ruchu mają kierowcy wyjeżdżający
z ulicy Wyczółkowskiego w stronę Cieplic. Tam – co prawda – świateł nie ma,
ale niedogodność pozostała. Światła
„nie załatwiły” też ułatwionego skrętu
z ulicy Wolności (od strony Cieplic) w
ul. Powstańców Wielkopolskich. Pozostaje mieć nadzieję, że zmotoryzowani
przyzwyczają się do nowości.
(tejo)

munikacyjnych mieszkańców Jeleniej
Góry i okolic. Dlatego też, konieczne jest
ich stałe monitorowanie, a co za tym
idzie, wprowadzanie na bieżąco zmian
w ruchu autobusowym (dajmy na to,
co kwartał), a nie w cyklu rocznym.
Należy również pamiętać, że właściwa
komunikacja w największym stopniu
zależy od infrastruktury drogowej
– zamierzam wpłynąć na to, by
w mieście powstawały nowe
ronda, co więcej, znaczącym
usprawnieniem będzie oddanie do użytku obwodnicy południowej, która
obecnie jest w fazie
budowy (pierwszy
etap).
M. Z .: Komunikację
miejską, po
prostu, trzeba
poprawić. Pomocne w tym
względzie mogłoby się okazać
wykorzystanie
Marek
szansy, z jakiej do
Obrębalski
tej pory miasto nie skorzystało, tj. istniejącej i
zelektryfikowanej linii
rych pociągiem mogliby dostać się
kolejowej od Szklarskiej Poręby do Je- mieszkańcy Piechowic, Orlego czy Soleniej Góry, która obecnie nie odgrywa bieszowa. Jak mi wyliczono – trwałoby
żadnej roli w komunikacji wewnętrz- to ok. 20 min., czyli znacznie mniej, niż
nej. Uważam, że prócz autobusów w przypadku MZK.
należałoby wykorzystać właśnie tę oś
komunikacyjną jako główną w mieDziękuję Panom za rozmowę.
ście, stworzyć stacje PKP przy Kościele
Piotr Iwaniec
Łaski (centrum miasta) i Tesco, do któ- FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

SZPITALOWI AWARIA NIESTRASZNA
Staraniem Urzędu Marszałkowskiego w Szpitalu Wojewódzkim
w Jeleniej Górze zamontowano
wysokiej klasy agregat prądotwórczy. Do niedawna placówce
służył generator starszego typu,

który został zastąpiony przez
urządzenie wysokiej klasy marki
Herkules o mocy 570kVA. Agregat
w dużej mierze zabezpiecza szpital na wypadek braku napięcia.
Urządzenie włącza się automa-

tycznie, jeżeli zabraknie energii.
Agregat ze Słowacji sprowadziła
firma FAST Group z Warszawy
a zamontowała lokalna firma
KAROL.
(RED)

Parkridge Retail Development, deweloper galerii rozrywkowo–handlowych Focus
Mall i Multikino podpisały
umowę najmu powierzchni w
jeleniogórskiej galerii, która
powstanie na terenie dawnego targowiska Kiliński. W
placówce znajdzie się pięciosalowy multipleks.

że multipleks ten jest pierwszym tego
typu obiektem planowanym w Jeleniej
Górze. – Zgodnie z tym co zapowiadaliśmy, konsekwentnie realizujemy strategię uruchamiania multipleksów w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców.
Uważam, że miasta te posiadają duży,
niewykorzystany potencjał. Na dzień
dzisiejszy posiadamy podpisane umowy na 14 nowych multipleksów, które
uruchomimy w latach 2011-2013.
Intensywnie po-

szukujemy interesujących lokalizacji
pod kolejne nowe kina. Jednym z nich
będzie Multikino w Jeleniej Górze- podkreśla Piotr Zygo, prezes Multikina.
Jednak, aby powstało u nas nowoczesne kino, najpierw – co oczywiste
– trzeba zbudować galerię. Jak już
informowaliśmy, prace budowlane
mają się zacząć w przyszłym roku. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, Focus Mall zostanie otwarty latem 2012.
(tejo)
FOT. TEJO

Na powierzchni prawie półtora
tysiąca metrów kwadratowych
powstanie pięć nowoczesnych sal
kinowych wyposażonych w projektory cyfrowe. Otwarta też zostanie
kawiarnia Casablanca. Jarosław
Fijałkowski, prezes Parkridge
Retail Development, podkreśla,

Tylko do końca roku będzie działało kino Marysieńka, więc – zanim
wyświetlony zostanie pierwszy seans w Multikinie, miasto będzie
miało jedynie trzy tego typu placówki, o ile utrzymają się do 2012
roku na rynku.

Za dwa lata
na film do Multikina?

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

29 listopada 2010 r.
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KSON ma prężnego konkurenta
Walki z Kalectwem, Koła Chorych
na SM, Polskiego Związku Niewidomych - Koła w Jeleniej Górze i
„Klubu Amazonek” . Organizacja jest
już zarejestrowana w sądzie oraz ma
wszystkie dokumenty.
W miniony czwartek w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze odbyło
Forum powstało już w minionym się I Walne Zebranie, na którym
roku m.in. z inicjatywy Towarzystwa wybrano organy statutowe i podjęto uchwałę
programową.
Damski
JFOON jest alzarząd
ternatywą dla
Przewodniczącą JFO- działającego od
ON na kolejny rok prawie 10 lat
została Ligia Jamer, Karkonoskiego
Sejmiku Osób
wiceprzewodniczący- Niepełnosprawmi – Alicja Smereka nych. Forum
i W a n d a N o w a k . skupi wszystFunkcję sekretarza kie te mniejsze
pełnić będzie Mela jednostki, które
w KSON nie są
Bobik. Członkowie zrzeszone.
to: Danuta Musiał i
– AfiliowaMonika Adamkiewicz. nych jest ich
W komisji rewizyjnej bardzo dużo,
znalazły się trzy kobiety: przewodnicząca Elżbieta Petelska, ale w Walnym
Zgromadzeniu
sekretarz Bożena Szczepańska oraz Barbara Łuczycka.
wzięło udział
siedem: Polskie

Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniami Umysłowymi, Karkonoski
Klub Amazonek, Polski Związek
Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem i Koło w Jeleniej Górze
Stwardnienia Rozsianego. Ponadto
są też sympatycy forum czyli Polski
Komitet Pomocy Społecznej oraz
Pomocna Dłoń działającą na rzecz
osób niepełnosprawnych. Jeleniogórskie – powiedział Leszek Karbowski,
prezes oddziału Towarzystwa Walki z
Kalectwem w Jeleniej Górze.
Na I Walne Zebranie forum poza
przedstawicielami zainteresowanych
organizacji przybyli również Marek
Obrębalski, prezydent Jeleniej Góry
wraz ze swoim zastępcą Jerzym
Lenardem i pełnomocnikiem ds.
osób niepełnosprawnych Mirosławą
Cichocką. Obecna była również
Ewa Kasińska, naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta w Jeleniej Górze.
Wszyscy zaproszeni goście gratulowali organizacji powstania i
determinacji. Podkreślali rolę takich
jednostek we współpracy z urzędem i
instytucjami, deklarowali pomoc oraz
wsparcie. – Głównym celem forum
będzie dbałość o dobro wszystkich
zrzeszonych organizacji, a więc mó-

wienie o ich potrzebach. Integracja
naszych środowisk ma posłużyć do
pogłębienia współpracy między sobą,
uaktywnienia prac w organizacjach,
motywacji ich członków do uczestniczenia w gremiach opiniodawczych
i decyzyjnych – powiedziała Ligia
Jamer, przewodnicząca JFOON w
Jeleniej Górze.
Szefowa forum dodała, że organizacja zamierza doskonalić usługi np.
poprzez kursy komputerowe oraz
pozyskiwać pieniądze na nasze po-

trzeby. Forum pomoże też rozwinąć analizą zmian w prawie w kontekście
współpracę z uczelniami wyższymi, osób niepełnosprawnych.
Angela
przedsiębiorcami, innymi organiFOT. ANGELA
zacjami pozarządowymi w Polsce i
poza jej granicami. Zajmie się także

Napadł z siekierą, posiedzi w celi

Feralnego dnia wieczorem Artur D.
wszedł do sypialni Weroniki Balickiej
i zażądał pieniędzy, a kiedy lokatorka
nie chciała ich wydać, uderzył ją
dwukrotnie siekierą. Kobieta broniła
się na tyle skutecznie,
że obrażenia nie
zagroziły życiu.
Kiedy napastnik
zabrał portfel z
pieniędzmi, na
drodze stanął
mu jednak 88
– letni Jan Z.,
które-

Argumenty prezentowane przez obrońcę
w pierwszej części nie przekonały sądu.

zdarzenia i drogę ucieczki podczas
eksperymentu procesowego i przesłuchania. Pełnomocnik poszkodowanych żądała dokładnie takiej
samej kary jak prokuratura. Mówiła
o lękach, jakie do tej pory odczuwa
starsza kobieta. Przekonywała, że
zachowanie oskarżonego było naganne, bestialskie i brutalne, przez
co całkowicie zniszczyło poczucie
bezpieczeństwa napadniętych.
Mecenas Mariusz Starosta, obrońca oskarżonego, wnioskował o uniewinnienie. Wykazywał na brak
wyraźnych dowodów, jak nieodnalezienie siekiery czy brak odcisków
palców w mieszkaniu poszkodowanej. Nawiązał do
wątpliwości,
które miała
poszko-

Dziurę na drodze
przez Miłków na
wysokości pałacu Spiż zna już
każdy, kto jeździ
t ą trasą. Obok
zapadniętej studzienki już ponad
dwa miesiące stoją znaki objazdu
utrudniające ruch
samochodowy.

dowana podczas okazania oskarżonego. Równorzędnie wnosił
też o zmianę kwalifikacji czynu,
próbując przekonać sąd, że jego
klient nie chciał nikogo zabić, bo
jego celem była kradzież, a nie
zabójstwo.
Argumenty prezentowane przez
obrońcę w pierwszej części nie
przekonały sędziów. Sąd uznał,
że Artur D. jest winny zadania
dwóch ciosów siekierą Weronice
Balickiej i kradzieży portfela o
wartości około 40 zł. Zmienił jednak kwalifikację czynu uznając, że
skazany nie chciał bezpośrednio
zabić Weroniki Balickiej. Łączna
orzeczona kara wyniosła 13 lat
więzienia i 30 tys. zł nawiązki dla
Weroniki Balickiej.
(Angela)
FOT. ANGELA

Krzyż jak szubienica

Na ogłoszeniu wyroku poszkodowani nie
pojawili się. Zdaniem pani pełnomocnik
byłoby to dala nich za duże przeżycie.
Wyrok nie jest prawomocny. Po wyroku
prokuratura zapowiedziała, że zastanowi się
nad apelacją, co do której wątpliwości nie
miała natomiast obrona Artura Z.

Trzydziestotrzyletni desperat
próbował powiesić się na pasku
na krzyżu milenijnym w Jeleniej
Górze. Od zamiaru pozbawienia
siebie życia odwiodła niedoszłego
samobójcę policjantka.
23 listopada około północy
oficer dyżurny Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze otrzymał
telefoniczne zgłoszenie od kobiety,
która powiadomiła, że jej mąż
pokłócił się z nią i najprawdopodobniej zamierza popełnić samobójstwo . Desperat pozostawił list,
w którym pożegnał się z rodziną.
Był w złym stanie psychicznym.
Funkcjonariusze, którzy pojechali
szukać mężczyzny, znaleźli go kiedy wspinał się na krzyż milenijny
na Zabobrzu. Niedoszły samobójca
miał już przewieszony pasek, na
którym zamierzał się powiesić.
Policjantce po rozmowie udało
się nakłonić desperata do zejścia
na ziemię. Mężczyzna był pijany.
Kiedy wytrzeźwiał na „dołku”,
zajęli się nim lekarze.
(tejo)

dokumentów nie mogła znaleźć gmina –
poinformował Adam
Trznadel z Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu.
– Prawdopodobnie
była źle wykonana, gdyż
zapadła się. Wpływ na to
miały też z pewnością
samochody ciężarowe,
które często kursują tą
trasą. Przyjęliśmy, że studzienka
należy jednak do nas. Wybieraliśmy
również wykonawcę, który ma ją
przemurować i założyć nowy właz,
dlatego tak długo trwa jej naprawa.
W ciągu tygodnia studzienka zostanie naprawiona, chyba, że spadnie
śnieg. Postaramy się ją naprawić
jak najszybciej, o ile nie spadnie
śnieg – dodał A. Trznadel.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

– Przejeżdżam tamtędy codziennie. W połowie września do dziury
zostały włożone biało-czerwone
tyczki, dookoła biało czerwone
oznakowania i koniec na tym –
poinformowała nas pani Lidia
Krawczyk.
Pracownicy Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei w Wrocławiu, z Placówki Terenowej w Jeleniej Górze
zapewniają, że
w najbliższym
czasie studzienka zostanie naprawiona. – Nie
mogliśmy dojść,
czy należy do
nas, czy do gminy. Szukaliśmy Śnieg jednak spadł, a więc felerna
również wyko- studzienka będzie przeszkodą co
nawcy, którego najmniej do następnej odwilży.
Fot. Tejo

Trzynaście lat więzienia: na
taką karę skazał 24 listopada Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze Artura D. z Kopaczowa. Mężczyzna 11 września
zranił ciężko siekierą dwie
osoby, które utrudniły mu
kradzież pieniędzy z mieszkania.

mu złodziej również zadał dwa ciosy
siekierą i uciekł. Obrażenia 88 latka
okazały się na tyle poważne, że gdyby
nie natychmiastowa pomoc medyczna, zmarłby. Sprawca początkowo
przyznał się do winy, szczegółowo
opisał przebieg zdarzenia podczas
eksperymentu procesowego i spójnie
opisywał sposób i ilość zadanych
ciosów. W trakcie śledztwa wycofał
się jednak z tych zeznań i twierdził,
że jest niewinny.
W minioną środę w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze przesłuchano
ostatniego ze świadków w tej sprawie. Jego zeznania nie miały jednak
istotnego znaczenia. W ostatniej
mowie prokurator Katarzyna
Wójcik-Kurcio, która żądała dla
oskarżonego łącznej kary 15
lat więzienia, szczegółowo
omówiła przebieg działania
sprawcy, jego motyw i bezwzględność.
Za dowody potwierdzające
winę oskarżonego przytoczyła
pierwotne zeznania Artura
D., dwukrotny szczeg ó ł ow y o p i s

GROŹNA STUDZIENKA

REKLAMA

Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych to nowa organizacja
pozarządowa, która skupia
siedem jednostek z tych
środowisk i wielu sympatyków.

h

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

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

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

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Metaforyczne podróże kulinarne
K a p i t a l n e z n a c z e - którą uruchomiliśmy w portalu
nie ma tutaj fakt, że to Jelonka.com, i która zawiera cztenie głównodowodzący ry przykładowe opcje związane,
lokalem zdecydują o rzecz jasna, z kuchnią bliskich, lub
tym, jaka kuchnia bę- naszych dalekich sąsiadów.
– „Podróże kulinardzie obowiązywała w
Metaforze przez
we e ke n d , t y dzień lub
miesiąc, w
zależności
od potrzeb
i zainteresowania
k l i e n t ó w,
lecz właśnie
jeleniogóJacek Jacak i Katarzyna i Katarzyna Lenio, kelnerka z
„Metafory”. W przyszłym roku, w styczniu, pani Kasia będzie rzanie. –
„Podróże
serwowała potrawy jednej z czterech kuchni: ukraińskiej,
kulinarne”
szwedzkiej, greckiej lub meksykańskiej. Której? Zależy od
to projekt dla
Państwa.
jeleniogórzan
w pełnym tego
Jak się dowiedzieliśmy, tym razem przygotowali dla jele- słowa znaczeniu. To oni wybiooferta „Metafory”, restau- niogórzan właściciele lokalu?
rą, do jakiego kraju „wybierzemy
Otóż wkrótce w Metaforze w się” w danym miesiącu i jakie, ne” z Metaforą
racji a zarazem pubu, który cieszy się największą ciągu dwunastu miesięcy bę- wyjątkowe dania będziemy serwo- to starannie przygotowywany
popularnością wśród wy- dzie można spróbować dwunastu wać – mówi Jacek Jacak, manager projekt, który z pewnością mile
kuchni świata! Co więcej, daniom
szynków gastronomicz- serwowanym w myśl, dajmy na to, Metafory. W jaki sposób można połechta kubki smakowe tych,
no-rozr ywkowych w na- kuchni greckiej, ukraińskiej czy tego dokonać? Za sprawą sondy, którzy w najbliższej przyszłości
szym mieście, już wkrótce meksykańskiej w pubie w Rynku
wzbogaci się o tajemnicze będzie towarzyszyła wyjątkowa
Ranga Metafory w gronie jeleniogórskich pubów i restauracji jest dzisiaj niepodważalna, to
„Podróże kulinarne”.
oprawa muzyczna – ideą „Podrópewne. Na czym, posługując się kolokwializmem, polega „recepta na sukces” akurat tego
ży kulinarnych” z Metaforą jest
Co kryje się za nazwą kolejnej bowiem nie tylko umożliwienie
lokalu gastronomiczno-rozrywkowego? Na wzajemnej współpracy, w którą zaangażowani
z „atrakcji” (tych wszakże Me- klientom „zasmakowania” w
są „wszyscy z Metafory”, od najmniejszego, do najwyższego stopniem „żołnierza”. – Atutem
tafora oferuje naprawdę wiele, potrawach, które na co dzień są
Metafory są jej pracownicy, świetnie dobrany, kreatywny zespół młodych ludzi. Jakikolwiek
począwszy od menu drinków raczej trudno dostępne w naszym
mój zamysł, projekt, choćby najlepszy, nie miałby szans na realizację, gdybym nie miał ludzi u
czy wyszukanych koktajli, przez mieście, lecz także „zasmakowaboku, otwartych i znajdujących się w każdej sytuacji. Dziękuję im za to i serce, które wkładają
cykliczne jam session, imprezy nia” w klimacie krajów, których
okolicznościowe, na wieczorach być może nigdy nie będzie nam
w swą pracę – ocenia Jacak. Dobra robota.
poetyckich skończywszy), którą dane odwiedzić.

DROŻSZE BIAŁE SZALEŃSTWO
W Szklarskiej Porębie trwają przy- sekcji wyciągu na Szrenicę. Górna
Gospodarze wyciągów, stostacja znajduje się nieopodal Świąków i wypożyczalni szykują gotowania do otwarcia nowego
tecznego Kamienia, powyżej rozjuż sprzęt dla turystów oraz wyciągu
widlenia nartostrad Lolobrygida
fanów białego szaleństwa.
i Śnieżynka. W ciągu godziny
W Szklarskiej Porębie już
na górę wyjedzie prawie dwa
w grudniu ruszy nowy, najtysiące osób.
dłuższy w Polsce wyciąg. Od
Bilety zdrożeją o inflację oraz
stycznia 2011 wzrosną ceny
wyższy VAT, jaki obowiązywać
biletów.
będzie od stycznia 2011. CaMiłośnicy sportów zimowych powinni już wcześniej przygotować swoją
kondycję do zbliżającego się sezonu
narciarskiego poprzez częste spacery,
ruch, trucht ogólnorozwojowy, aerobik
dla kobiet.
W Karpaczu znajduje się 21 wyciągów narciarskich: orczyk jednoosobowy, dwuosobowy, natomiast
na wyciągu „Czarodziejski Dywan”
znajduje się taśma wwożąca narciarzy
na stok. Na Kopę można wjechać najdłuższym wyciągiem krzesełkowym
jednoosobowym (2229 metrów), a na
stoku Liczykrupa funkcjonuje wyciąg
krzesełkowy dwuosobowy o długości
924 metrów.

krzesełkowego na
SkiArena Szrenica. Kolej linowa Karkonosze Express będzie najdłuższą tego
typu w Polsce: 2.393 m. Narciarze wjadą na górną stację w zaledwie osiem i
pół minuty. Dolna stacja wyciągu powstaje tuż obok
istniejącej
pierwszej

Gospodarze wyciągów już teraz przestrzegają narciarzy, aby podczas sezonu jeździli
ostrożnie i nie pili alkoholu podczas uprawiania białego szaleństwa.

odwiedzą nasz lokal. Aby sprostać
wymaganiom najbardziej wybrednych smakoszy, odbyliśmy szereg konsultacji i wyjazdów poza
granice kraju, zarówno w celu
zdobycia konkretnych przepisów i
produktów, jak i podpatrzenia, jak
podaje się dane potrawy w hotelach i restauracjach – tłumaczy
Bartłomiej Michniewicz,
szef kuchni w Metaforze.
Czy rzeczywiście tak
będzie? Biorąc pod
uwagę ostatnie propozycje pubu (choćby
„Dni Kuchni Czeskiej”
czy mini „Oktoberfest”
połączony z „Wielkim
turniejem Paulanera”)
zaiste trudno jest wątpić, że i ta okaże się
strzałem w dziesiątkę.
„Podróże kulinarne”
z Metaforą ruszą z początkiem stycznia przyszłego
roku. Dlaczego nie w grudniu
2010? Jak zauważa Jacak, ostatni
miesiąc kalendarzowy to okres
świątecznej gorączki, w którym
wyjścia do pubu czy restauracji są
stosunkowo mało popularne, i w
którym nowe przedsięwzięcia nie
mają szans na zyskanie właściwego wydźwięku. To również czas, w
którym projekt zespołu z Metafory
zostanie dopięty na ostatni guzik.
Tak czy owak, wybierać kuchnie
świata można wchodząc na portal
www.jelonka.com
Petr
FOT. PETR

SLD rządzi powiatem

Siedmiu kandydatów z Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, pięciu z
Platformy Obywatelskiej, czterech z
Prawa i Sprawiedliwości oraz z trzech
z komitetu wyborczego Razem dla
Regionu, zasiądzie w radzie powiatu
przez najbliższe cztery lata. Z SLD do
rady powiatu dostali się: wójt Podgórzyna Anna Latto, ustępujący starosta
Jacek Włodyga, Jerzy Wroński, strażnik
miejski Grzegorz Rybarczyk, były
burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz
Wichniak, Maria Kuczaj i Andrzej
Sztando. Z Platformy Obywatelskiej w
radzie powiatu zasiądą: dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Robert Tarsa, Andrzej Kubczyk,
Rafał Mazur, Grzegorz Truchanowicz,
szef ośrodka kultury w Mysłakowicach
oraz Anna Konieczyńska. Z Prawa
i Sprawiedliwości do rady weszli:
Jarosław Kotliński, Julian Lachowicz,
Eugeniusz Kleśta i Bogusław Chodak.
Z komitety wyborczego Razem dla
Regionu weszli Anna Zębik, Jolanta
Peciak i Zbigniew Jakiel, ustępujący
przewodniczący rady powiatu.
(Angela)

PiS gotowe do koalicji

– Wystąpimy do Platformy Obywatelskiej z propozycją koalicji – zapowiada Eugeniusz Kleśta, radny rady
powiatu jeleniogórskiego z Prawa i
Sprawiedliwości. Radny Kleśta oświadczył, że partia jest gotowa do wejścia
w koalicję z Platformą Obywatelską
bezinteresownie. – Chcemy pokazać,
że nie zależy nam na stanowiskach w
zarządzie. Dla dobra regionu chcemy
rządzić razem, bo pojawił się sprzyjający statystyczny układ – wyjaśnił
Eugeniusz Kleśta. Jeśli radni PO-PiS
dogadaliby się „koalicyjnie”, lewica
straciłaby większość.
(tejo)

Dzieci bardzo kochają misie

Najmłodsi jeleniogórzanie z
Przedszkola nr 11 Krasnala Hałabały uczcili w miniony czwartek
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia przypadający w 108
urodziny najbardziej ulubionego
przez dziewczęt a i chłopców
pluszaka. Dzieci poznały historię
zabawki, która powstała w USA na
pamiątkę gestu prezydenta Roosełodniowy karnet w sezonie velta, który nie
2010/2011 będzie kosztował dopuścił do
79 złotych. Dla porównania
w Harrachovie i Rokietnicach nad Izerą całodniowy
bilet po sezonie kosztuje 81 złotych, a
w szczycie sezonu 93 złote.
Na nowy sezon zimowy 2010/2011
przebudowane zostaną nartostrady.
Lolobrygida, Śnieżynka i FIS zostaną
poszerzone – czytamy na www.szklarskaporeba.pl. – Na Hali Szrenickiej,
w miejscu starego basenu, powstaje
zbiornik. Jest on niezbędny dla zapewnienia wody do armatek. Dośnieżanie
będzie prowadzone na całej długości
nartostrad, Hali Szrenickiej oraz tzw.
„dojazdówkach”.
(Agrafka)
FOT. WWW.
SZKLARSKAPOREBA

zastrzelenia małego niedźwiadka i
rozpowszechnił sprzedaż maskotki
obrazującej zwierzątko. Przedszkolaki od Hałabały wraz z paniami
wychowawczyniami świetnie bawiły się w miniowych klimatach:
były konkursy, między innymi, na
wyjadanie miodu z talerzy. Trzeba
było też

Dzieci miały wiele radości podczas
Międzynarodowego Dnia Pluszowego
Misia.

narysować portret misia, który
pozostaje w wielu dziecinnych
pokojach nawet wówczas, kiedy
ich gospodarze już wydorośleją.
(RED)
FOT. ARCHIWUM
PRZEDSZKOLA

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Klekoczący i opóźniony tramwaj dotarł wreszcie do
końcowego przystanku przed dworcem głównym.
Czekali już tam przetokowi, którzy mieli „nadać”
pojazdowi kierunek odwrotny. W półmroku wyraźnie rysowała się imponująca sylwetka gmachu
jeleniogórskiej stacji kolejowej. Jerzy wyskoczył z
wagonu zanim ten jeszcze definitywnie zgrzytnął
hamulcami i st anął. Motor niczy Mazurkiewicz
widział w lusterku jak spieszący się pasażerowie
podążają ku dworcowemu wejściu.
stę, skaczą przez tory na drugi peron
oszczędzając może minutę i kilkaset
kroków, które muszą postawić chcąc
przejść pod ziemią, nieświeżym
pasażem.
Podczas wakacji – robotnicy wracający z pierwszych zmian w przybrudzonych smarem kraciastych
koszulach flanelowych – mruczą
pod nosem złorzeczenia pod adresem
nadgorliwych brygadzistów. W dłoniach co poniektórych butelki z ciepławym piwem kupionym na wynos
w beczułce na ulicy 1 Maja. Inni żują
spóźnione drugie śniadanie: czarny
chleb z lekko zjełczałym masłem i
suchym żółtym serem odwijając te
osobliwe kanapki z papieru gazetowego starannie zawiniętego przez
troskliwe żony. Kroczą do sapiących
pociągów, które odwiozą wszystkich
do Szklarskiej Poręby, Lwówka,
Janowic czy Marciszowa.
I później – da capo al fine – czyli
od początku do końca. Allegro! Znów
powroty: osobowy z Wrocławia
wysypuje tłumek, wśród którego
zobaczymy pana inżyniera ze sfatygowaną teczką, niegdyś brązową, i
wymiętym garniturku z MHD. Kroczą paniusie z wyniosłymi kokami –
pewnie wracają z porannej delegacji
lub kursokonferencji zakończonej
o poranku późnym śniadaniem.
Szczebioczą swoje wrażenia rozdarte
między poza domową przygodą w
innym mieście, a chęcią powrotu do
własnych czterech kątów: do mężów
i dzieci.
Po południu dworzec znów zwalnia majestatycznym lento. Gdzieś na
bocznicach robotnice udają, że myją
wagony zabierając do pokaźnych
worów wszystko to, co pasażerowie
zostawili: gazety, niedopałki, butelki,
resztki jedzenia, brudy. W noclegowni – interludium chrapania drużyn
konduktorskich, kolejarzy, których
ukołysał rytm nocnej jazdy i już nie
mieli sił, aby spożytkować swoją
witalność i udać się na spacer, na
obiad i piwo, do mniej lub bardziej
znanego miasta. Trzeba odpocząć,
bo przecież w nocy czeka powrót i
kolejne nocne kołysanie oraz użeranie się z gapowiczami.
Wreszcie wieczór. To –
po po-

ranku – najbardziej ruchliwy czas na
dworcu. Znów brzmi vivace animato.
Zwłaszcza podczas wakacji – przed
kasami piętrzą się tłumy: ojcowie
rodzin kuksańcami przebijają się do
okienka chcąc kupić bilety dla siebie,
żon i dzieci. Jadą na wczasy! Tak.
Ludowe państwo zapewnia tanie
wakacje nad morzem – w domkach
z dykty lub w wagonach! Ta wielka
zdobycz socjalna nakręciła dworcowi
koniunkturę i sprawiła, że
pasażerowie – niczym nutki szesnastki w kadencji
partii solowej fortepianu
w Koncercie Cesarskim
Beethovena – dwoją się
i troją po całym dworcowym hallu.
W taki właśnie
koncertowy zamęt
wkroczył Jerzy. Odetchnął z ulgą, bo
w tym momencie
bardzo liczył, że
skryje się gdzieś
w tłumie, a takiej
rzeszy ludzi jak na
dworcu w Jeleniej Górze w lipcowy wieczór nie było nigdzie! Jerzy
przeciskając się przez podróżnych,
zmierzał ku miejscu, skąd mógł
spojrzeć na rozkład jazdy. Ogromną i
podświetloną planszę nad okienkami
kasowymi.
Co rusz szturchał go jakiś facet.
Krzycząca kobiecina, która wydarła
mu się prosto do ucha kapryszące
dzieci. – Tatuś poszedł na peron, żeby
nam zająć miejsce! Chcesz całą drogę
na korytarzu stać! To przestań się
mazać, do jasnej cholery! – perlisty
sopran zdenerwowanej, dość otyłej
i śliskiej od potu mamusi przerodził
się w wyobraźni Jerzego w Arię
Papagena z „Czarodziejskiego fletu”
Mozarta. Włączył się w nią chrypiący
głos ze szczekającego głośnika. – Pociąg osobowy ze Szklarskiej poręby
Górnej do Gdyni Głównej Osobowej
wjeżdża na tor trzeci przy
peronie
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Symfonia dworcowa

Rano rozpoczyna dzień cichutkim
allegretto zwiastującym ożywienie
i burzliwe vivace, czyli nadejściem
pierwszych tłumów: robotników,
a – poza czasem kanikuły – uczniów,
którzy ze śladami nocnych marzeń
na zmęczonych twarzach w porannej malignie kroczą ku peronom,
gdzie sapią pociągi czekające na
pasażerów, aby dowieźć ich do pracy
i do szkół.
Później – lento cantabile – wolne i śpiewne powroty i przyjazdy
ludzi spoza miasta. Na torowiska
wtaczają się pociągi nocne, które
przez kilka godzin przemierzały
kraj, aby dotrzeć w końcu do stolicy
Karkonoszy i tu wysadzić tłumy
pasażerów – zwłaszcza podczas
wakacji. Na obliczach zmęczonych
podróżą lub nocnym piciem wódki
w przedziałach – dla zabicia czasu
dłużącej się w nieskończoność podróży – wyraz ulgi. Dotarli! Nawet
bez opóźnienia! I szczęśliwie. Cali
i zdrowi, choć mocno znużeni, idą
w różnym rytmie ku nieświeżemu
przejściu pod torami, aby zdążyć na
tramwaj lub – piechotą – udać się na
„podbój” miasta.
W godzinach południowych –
dostojne largo: przestój, animowany od czasu do czasu zbłąkanymi
podróżnymi, którzy a to czekają na
połączenie, a to przyszli zawczasu
kupić bilet, bo wieczorem mogą być
długie kolejki. Pojawiają się wciąż
rozmaite typy, dla których dworzec
jest jednocześnie mieszkaniem – stąd
ich nikt nie wypędzi. Zakamuflują się
gdzieś za ławką i tylko będą wodzić
wzrokiem za kobieciną, która przybrudzoną szmatą maczaną w czarnej
brei i owijaną na szczotkę z kijem,
przejedzie od czasu do czasu po kaflach naznaczonych śladami tysięcy
stóp anonimowych pasażerów.
Dworcowa symfonia ożywia się
około godz. 14. Brzmi scherzando.
W roku szkolnym rozgwar młodzieńców, którzy dojrzewającymi tenorkami wychwalają zalety koleżanek i
psioczą na nauczycieli żaląc się jednocześnie nad swoim uczniowskim
losem. Mają bilety miesięczne, więc
nawet nie zatrzymują się przed kasami. Co bardziej odważni, ryzykując
zatrzymanie przez
groźnego
soki-
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drugim. Proszę odsunąć się od toru!
– echo powtarzanej zapowiedzi zniknęło w rozgardiaszu, który powstał
wśród podróżnych. Część z nich w
pośpiechu ruszyła ku peronom, na
polowanie na wolne miejsce pozostawiając pozostałych członków rodzin
z walizami w kolejce po bilety.
Jerzy rzucił okiem beznamiętnie na
rozkład jazdy. Nie wiedział, do końca,
co robić. Czy nie wsiąść czasem do
pociągu i nie wrócić do Wrocławia,
gdzie na pewno będzie

bezpieczniejszy? Czy może
pojechać dalej? Do Władka do Sopotu, gdzie od czasu do czasu spędzał
tydzień, dwa latem? Ale nie. Nie
zostawi przecież Inge, zwłaszcza
Inge. Odwrót byłby wyrzeczeniem
się miłych i niezapomnianych chwil,
które przyniosły zapowiedź – dość
mglistą – ale jednak, mocnego uczucia. – Zostanę – pomyślał. Skręciło go
w żołądku. Nie wiedzieć, dlaczego
zgłodniał, choć przecież przez całe
popołudnie coś wcinał ze Starzeckim
w jeleniogórskich knajpach. Może
głód odezwał się sprowokowany
zapachem garkuchni ścielącym się
z pobliskiej restauracji Dworcowej?
Czynnej 24 godziny na dobę i nadającej aromat całej symfonii stacji
kolejowej.
W środku było nieco mniej gwarno
niż w przepełnionym podróżnymi
hallu. Podstarzałe kelnerki w czepkach i fartuszkach – w półmroku
nie bardzo było widać, czy są czyste
– kręciły się ślamazarnie między
stolikami, przy których siedzieli
podróżni. Tacy, którzy donikąd się
nie spieszyli. A może to byli mieszkańcy, którzy po prostu wpadli do
Dworcowej na późną kolację? Ale nie:
przy każdym z kilku facetów stały
niemal jednakowe walizki o różnym
stopniu zużycia. Niektórzy przeżuwali wolno mielone kotlety, których

zapach uderzył w nozdrza Jerzego.
Inni czekali na zamówione danie
popijając parzoną w szklankach
kawę i kopcąc papierosy. Jerzy usiadł
przy wolnym stoliku. Zlustrował
ladę barową, przy której ustawiono
rzucającą się w oczy tabliczkę: DZIŚ
POLECAMY FLACZKI.
Flaczki – z pozoru niewiele warte
podroby z zabitego wołu – były
potrawą deficytowa i pożądaną.
Jerzemu aż oczy zaświeciły się z apetytu, który zalał raptem jego kubki
smakowe imaginowanym aromatem
flaczków po warszawsku.
Rozbudził przy
okazji inne,
mniej przyjemne wspomnienie związane
z dworcowym
obiadem sprzed
10 lat, w tuż powojennym Wrocławiu,
do którego dotarł
wraz z rodzicami i
rodzeństwem.
Wygłodniałym pasażerom, którzy – w
podróży na ziemie odzyskane – spędzili sześć
dni
w bydlęcym wagonie,
zaserwowano zupę z wielkiego
kotła. Był tak głodny, że nie bardzo
zastanawiał się, co je. Pałaszował
z atawistyczną chęcią zapełnienia
żołądka czymkolwiek. Dopiero,
kiedy w talerzu natrafił na fragment
czegoś pokrytego gęstym futerkiem,
ze zgrozą odłożył łyżkę.
Nie zdążył z odruchem wymiotnym i całą połkniętą w pośpiechu
zupę zwrócił zanieczyszczając nią
biesiadników. Zobaczył okiem wyobraźni kucharza, który – pomieszawszy zupinę w kotle – oddalił się
od kuchni, do której przyskoczyły
wygłodniałe szczury. Jeden z nich
skończył żywot jako składnik tej
niecodziennej kartoflanki. Otrząsnął się z tego wspomnienia, kiedy
dworcowa szczekaczka chrapliwym i
monotonnym głosem zapowiedziała
wjazd osobowego z Wrocławia.
***
Pociąg świszcząc, gwiżdżąc, piszcząc i stękając kolebał się właśnie
przed jeleniogórską nastawnią,
którą lustrował wzrokiem Morowski
stojący na śmierdzącym papierosami
korytarzu wagonu zmierzającego w
stronę stacji Jelenia Góra. Za chwilę
zgrzyt hamulców. – Stacja Jelenia
Góra, stacja Jelenia Góra, pociąg
osobowy z Wrocławia Świebodz-

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.
Tymczasem z Wrocławia jedzie do Jeleniej
Góry Zenobiusz Morowski, który dostał
specjalną misję.
kiego skończył bieg – zachrypiała
szczekaczka. Morowski wyskoczył
na peron. – Cóż oni teraz porabiają
ci moi „studenciaki”? Co z Jerzym i
Starzeckim – myślał krocząc po peronie w stronę podziemnego pasażu.
Zgłodniał. Pójdzie do restauracji na
późną kolację.
Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy nastąpi
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WILSON SQUARE –
“Ghosts Behind the
Curtain”

wydawnictwo: Mystic Production
Plac Wilsona na warszawskim
Żoliborzu to miejsce pod wieloma względami wyjątkowe. Tu w

AKTUALNOŒCI

2003 roku narodził się Wilson
Square – uznawany za jeden z
najciekawszych zespołów polskiej
estrady. Wystartowali od razu z
wizerunkiem pastiszu rockowej
grupy z lat 70. Muzycy zespołu
z klawiszowcem Bartkiem Rzeczyckim na czele mają więcej
wspólnego z klasyką rocka niż z

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

The Rolling Stones,
Supertramp, Thin
Lizzy – słowem klasyką szeroko pojętej
muzyki rockowej. Na
debiutanckiej płycie
„Ghosts Behind the
Curtain” uchwycili
jak największą daw-

muzyką klasyczną.
Szczęśliwie udaje im
się jednak uciec od
dość nudnej estetyki
zwanej alternatywą.
Ich muzyka jest efektem fascynacji takimi zespołami jak:
Queen, The Beatles,

kę energii, która towarzyszy im
na koncertach. Już otwierający
album kawałek „People In Love”
dowodzi, że mamy do czynienia
ze ś wietnym zespołem. Tymi
utworami udowodnili, że dobra
muzyka obroni się zawsze I dziś
są gotowi na dalsze wyzwania
ze strony słuchaczy jak i swoich

POP ROCK & JAZZ
fanów, których przybywa coraz
więcej. Okazuje się że nie trzeba
wielkiego Londynu, bo i w kraju
nad Wisłą można znaleźć świetnych odtwórców przecudownej
klasyki lat 70.
Andrzej Patlewicz

Ujmujący szklany świat
Wernisaż podwójnej wystawy
w Muzeum Karkonoskim
zgromadził w miniony piątek
w salach muzealnych licznych
miłośników szkła artystycznego. Przybyli także dobroczyńcy placówki, którym dyrektor
Gabriela Zawiła podziękowała
w szczególny sposób za uzupełnienie muzealnych kolekcji
o bardzo cenne eksponaty.
Najnowsza ekspozycja w Muzeum
Karkonoskim podzielona jest na dwie
części. Jedną z nich stanowi wystawa
szklanych dzieł oraz projektów witraży, wytworów Beaty StankiewiczSzczerbik.
Eksponaty to zarówno szklane rzeźby, niektóre o poruszającym znaczeniu
mistycznym, choćby nawiązujący do
dance macabre obracający się wokół

Już siódmy raz Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze
zorganizowała integracyjną
konferencję, ułatwiającą
wymianę doświadczeń placówek nauczających niepełnosprawne
dzieci i młodzież.

własnej osi kościotrup. Jak podkreśliła
Stefania Żelasko, kustosz MK, autorka
ekspozycji interesuje się
sztuką nie tylko
w znaczeniu
codziennym,
lecz także
nadaje swoim wiele
aspektów
symbolicznych. Artystka, która
jest absolwentką Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu, uprawia
także malarstwo na szkle oraz projektuje i wykonuje witraże. W Muzeum
Karkonoskim można obejrzeć plansze
witraży, które zdobią okna kościoła św.
Mikołaja we Wrocławiu.
Druga część wystawy to „Nowe
Nabytki”, czyli eksponaty, jakie udało
się Muzeum Karkonoskiemu pozyskać

dzięki sponsorom, a także ofiarności
osób prywatnych i szefów różnych
instytucji. Dyrektorka MK Gabriela Zawiła długo wymieniała przedmioty,
które w mijającym
roku uzupełniły muzealną kolekcję. Jednym z
najcenniejszych eksponatów jest XIX-wieczny
kielich z wyrytą sceną
śmierci księcia Józefa Poniatowskiego.
Do muzeum powrócił
także jeden z czterech (trzy
zaginęły) monumentalnych obrazów
Maxa Wislicenusa z końca XIX wieku.
Pejzaż zatytułowany „Zima. Śnieżka
od strony Lisiej Góry” przez niemal pół
wieku wisiał w gmachu I LO im. Żeromskiego. Z inicjatywy szefa placówki
Pawła Domagały Muzeum Karkonoskie
wykonało kopię tego płótna, a w zamian
otrzymało oryginał.

zdrowe jak i ich niepełnosprawni
rówieśnicy. Była też debata prowadzona przez Mirellę MichalewskąPająk z Kolegium Karkonoskiego, w
której udział wzięli gospodarze, jak i
i uczniowie ze wszystkich zaproszonych szkół:
Zespołu
Szkół
z
Łomnicy, z gimnazjum
nr 3 i 4 z Jeleniej
Góry oraz z Zespołu
Szkół i Placówek Spe-

Fot. Angela

platały się z występami uczniów.
kierowniczki literackiej Teatru im.
Wśród nich pojawił się śpiew, gra na
C.K. Norwida w Jeleniej Górze oraz instrumentach i fenomenalny występ
Gabrieli Zawiły, dyrektorki Muzeum taneczny zespołu „Ósemeczki”. W
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, prze- grupach uczestniczą zarówno dzieci

NATU – „Gram Duszy”
wydawnictwo : Mystic
Production

Ta urodziwa niewiast a ma
jeden z najlepszych głosów w
naszym kraju, czego najlepszym
przykładem jest jej najnowsza
płyta zatytułowała „Gram Duszy”.

Wśród darczyńców G. Zawiła
wymieniała także, między innymi,
Bolesława Osipika, który przekazał
do muzealnej kolekcji dokumenty
związane z przeszłością tramwa-

Integracja jest jak sztuka

Tematem tegorocznej konferencji
była „Rola sztuki w
kształceniu i wychowaniu uczniów niepełnosprawnych”. Wykłady
i prelekcje m.in. Urszuli Liksztet,

POP ROCK & JAZZ

Gabriela Zawiła wręczyła przy okazji dyplomy z podziękowaniem i pamiątkowe upominki dla
wszystkich sponsorów i ofiarodawców.

Muzyka duszy to Muzyka
Soul, którą znamy z wykonań Arethy Franklin, Donny
Hathawaya, Otisa Reddinga i wielu
innych. Zauroczona gwiazdami
soulu Natu spróbowała przełożyć
ich muzykę, wrażliwość na własny
język. Głębokie teksty poszczególnych kompozycji zapadają w

cjalnych z ul. Grottgera w Jeleniej
Górze. Uczniowie wypowiadali się na
temat talentów i roli sztuki, a jeden z
uczniów ze szkoły specjalnej zatańczył
pamięć. Już pierwszy
utwór zatytułowany
„Gwiazdy” powoduje,
że przy minimalnej
oprawie instrumentalnej na pierwszy
plan wychodzi niesamowity głos Natu
i urok gwiaździstej,

do muzyki Michaela Jacksona.
Równorzędnie z prelekcjami na korytarzu szkoły odbywał się kiermasz
świąteczny, na którym znalazły się
przepiękne choinki i bożonarodzeniowe dekoracje wykonane
przez nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 8 oraz
kartki, aniołki i wiele
innych elementów,
które wyszły spod ręki
uczniów. Zaproszeni
goście wzięli też udział
w warsztatach plastycznych, złożonych z ucznia
niepełnosprawnego
i pełnosprawnego,
których zadaniem
było namalowanie baśniowego
świata.
(Angela)

– Jesteśmy szkołą integracyjną, poprzez
tą konferencję chcemy dzielić się z innymi
szkołami i placówkami swoimi doświadczeniami, wspólnie się wspierać. Takie
konferencje organizujemy od siedmiu lat, za
każdym razem z innym tematem przewodnim – mówi Marzena Hryniewicka, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i
organizator konferencji.
letniej nocy. Relaksująco wypadają też
pozostałe kawałki
opowiadające o magii słów. Te utwory
Natu śpiewa w dość
czuły sposób a jej
zawartość traktuje
o niezdefiniowanej

jów jeleniogórskich, a także Ewę
Andrzejewską i Wojciecha Zawadzkiego. Dwoje jeleniogórskich artystów fotografików sprezentowało
placówce należącą do Jeleniogór-

skiego Centrum
Kultury kolekcję zdjęć
– wieloletni plon plenerów fotograficznego w Karkonoszach
wpisanych w Biennale Fotografii
Górskiej.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Jubileuszowe hity Teatru Naszego
Michałowicki Teatr Nasz w
przyszłym roku świętować
będzie 20–lecie swojej działalności artystycznej. Już
teraz ukazała się płyta „Piosenki Teatru Naszego” z kompozycjami Jacka Szreniawy i
ze słowami Tadeusza Kuty.
Teatr Nasz ma na swoim koncie
trzy albumy. Po ukazaniu się krążka
„Pastelowa Jadwiga Kuta”, wraz z autobiograficzną książką „To jest nasza
Ameryka…czyli krótka historia Teatru
Naszego” pojawiała się płyta pod tym
samym tytułem. 10 listopada br. światło dzienne ujrzał najnowszy album
pt. „Piosenki Teatru Naszego”. Teksty
napisał Tadeusz Kuta. Kompozytorem
wszystkich tych dziewięciu utworów
odpowiedzialnym również za ich aranżację jest
Jacek Szreniawa.
Na wydanej ostatnio
płycie znajduje się sześć
songów z przedstawień:
„Kabaret z Kącikiem”
(„Święto każdego
dnia”), „Nasza klasa”
(„Ślady”, „Charty” i „Łabędzi Rock & Roll”) oraz

„Pralnia” („Jedwabna koszula” i „Są
takie miejsca”). Krążek zawiera także
trzy utwory instrumentalne z dwóch
spektakli - „Pytam” i „Wigilia”.
Accipiter
FOT. TEJO

Teatr Nasz zaistniał dokładnie 7 lipca 1991 roku w Michałowicach. Jego założycielami jest
aktorskie małżeństwo z 25-letnim stażem - Jadwiga (z domu Sowa) i Tadeusz Kutowie.
Oboje ukończyli wydział lalkarski we Wrocławiu – filii Krakowskiej Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego i debiutowali na jeleniogórskiej scenie Teatru im.
Cypriana Kamila Norwida. Występowali potem także w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu
i Państwowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Z okazji 20-lecia istnienia Teatru Naszego
został wydany także okolicznościowy kalendarz na rok 2011. Zarówno płytę „Piosenki Teatru
Naszego” jak i kalendarz można zdobyć wyłącznie w wewnętrznej dystrybucji Teatru Naszego
w Michałowicach lub drogą internetową.
przez nikogo bezbłędnie miłości
do kochanka, oraz miłości do
muzyki, o pożądaniu i o ulotności
chwili. Album kończy się tajskim
masażem niepowtarzających się
fraz pod postacią „Ocean Prayer”
– modlitwy o bezpieczeństwo
dla miłości. Poza głosem Natu
utrwalono głosy Staszka Soyki i

Pinnawelly (Pauliny Przybysz).
Wspólnie z siostrą Natu śpiewa
mocno kobiecy utwór „Joy In Her
Belly”. Artystce towarzyszą Hubert
Zemleć (perkusja), Wojciech Traczyk (bas) i Piotr Zabrodzki (inst..
kl.). Ta płyta to balsam dla uszu.
Andrzej Patlewicz
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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
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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

Uczniowie „dziesiątki” w naszej redakcji

W minioną
środę dotarli
do redakcji
„Jelonki.com”.
Odwiedziło nas
trzynaścioro
uczniów klas 5
– 6 z grupy „Młodzi Jeleniogórzanie”,
którzy biorą udział
w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe,
tj. porozumienia
się w języku ojczystym, poznawan ie okolic,
wanie
społeczeństwa
i mieszkańców, a także
k s z t a ł c ą c yc h
ko m u n i k a c j ę ,
postawę prospołeczną i wykorzyst ywanie technik
medialnych.
Zajęcia prowadzone są w ramach projektu unijnego
„Poza schematem ławki szkolnej”.
Nasi goście podzielili
się na sześć grup, a
każda z nich miała do

wykonania przygotowane przez
nas zadania: nadanie ogłoszenia,
zamieszczenie reklamy, omówienie
tygodnika, zgłoszenie ważnego
tematu dla dziennikarza, przekonanie nas do objęcia imprezy patronatem medialnym oraz wcielenie
się w role dziennikarzy. Przewodniczk ą była

Na pamiątkę – wspólna fotograﬁa
w redakcji Jelonki.com

Angelika Grzywacz-Dudek,
zastępczyni redaktora naczelnego. Z dziećmi rozmawiała
także Lena Aksonowa z działu marketingu.
Wszystkie grupy poradziły sobie ze swoim zadaniem
doskonale i przy okazji poznały zasady
funkc jonowania
redakcji. Na koniec
goście zarzucili
pytaniami redaktora naczelnego,
Konrada Przezdzięka, pytaniami. Jakimi?
Dlaczego został dziennikarzem, czy dziennikarstwo jest trudne, ile
osób pracuje w redakcji,
jak powstaje gazeta i o
wiele innych spraw.

– Byliśmy i będziemy w najważniejszych miejscach w Jeleniej
Górze: w kinie Marysieńka, w
Muzeum Karkonoskim i Teatrze
im. Norwida, gdzie teatralną lekcję przeprowadzi aktor, Tadeusz
Wnuk. Odwiedziliśmy też ratusz
i widzieliśmy salę rajców. W
najbliższym czasie zajrzymy
do pałacu Schaffgotchów
(siedziby Politechniki
Wrocławskiej), gdzie
porozmawiamy ze studentami. Pójdziemy
też do Jeleniogórskiego
Centrum Kultury i będziemy uczestniczyć
w jakieś sekcji
– mówi
Mariola
We r d a ,
nauczycielka
języka
polskiego oraz nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach
projektu „Poza
schematem
ławki szkolnej”
w Szkole PodstaW PROJEKCIE „POZA SCHEMATEM ŁAWKI SZKOLNEJ”
wowej nr 10 w
BIERZE UDZIAŁ OKOŁO 300 UCZNIÓW „DZIESIĄTKI”.
Jeleniej Górze.

Przedszkolaki

i czarodziejski ołówek

Fot. Konrad Przezdzięk

„Poza schematem ławki
szkolnej” – to nazwa projektu realizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 10
im. M. Skłodowskiej-Curie
w Jeleniej Górze. Dzięki
niemu dziewczęta i chłopcy
z grupy „Młodzi jeleniogórzanie” poznają nasze
miasto
odwiedzając
poszczególne inst ytucje i
placówki.

00

Jak podkreśla nauczycielka, takie zajęcia dzieciom
się bardzo podobają. Uczniowie
rozwijają się, nabierają pewności
siebie, coraz ładniej mówią w
języku ojczystym, a przy okazji
poznają historię i rzeczywistość
naszego miasta.
(Angela)

W Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach odbyła się uroczystość
pasowania na przedszkolaka. Etap
adaptacji trzylatków do nowych
warunków w zespole, pokonanie
stresu czy negatywnych przeżyć przy
przekraczaniu progu przedszkola jest
już za nimi. Przedszkolne wydarzenie rozpoczęto od powitania gości i
przedstawienia krótkiej części artystycznej. Maluchy zaprezentowały
swoje umiejętności, które nabyły
przez uczęszczanie do przedszkola,
śpiewały piosenki i tańczyły. Po części
artystycznej, dzieci obiecały zgodnie
bawić się, przychodzić do przedszkola każdego dnia z uśmiechem,
słuchać panie i pomagać swoim
kolegom. Obecna na imprezie
dyrektorka placówki Zdzisława
Dulak za pomocą „czarodziejskiego ołówka” włączała każdego trzylatka w poczet przedszkolaków.
Uroczystość, która odbyło się przy
udziale licznie zgromadzonych
mam i tatusiów, zorganizowana była przez wychowawczynie
grup: Dorotę Kuczaj i Małgorzatę
Kuczyńską.
(Accipiter)

Fot. Organizatorzy
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Zwycięstwo było bardzo blisko
W 9. kolejce spotkań III-ligi
siatkarzy ekipa Kolegium
Karkonoskiego Jelenia
Góra poniosła dziewiątą
porażkę w tegorocznych
rozgrywkach. Tym razem
po dramatycznym meczu
nasi zawodnicy ulegli na własnym parkiecie Chrobremu
Głogów 2:3.

grali otwierającą partię 25:17.
Początek drugiej odsłony zaskoczył
wszystkich, jeleniogórzanie dzięki
skutecznym blokom i błędom gości
objęli prowadzenie 7:2, a chwilę
później 13:7. Wtedy do głosu doszli
głogowianie, zdobywając 4 punkty z
rzędu zmniejszyli straty i uwierzyli,
że ten set nie jest jeszcze przegrany.
Objęli nawet prowadzenie 18:17, ale
nasi siatkarze pokazali charakter i
to oni mieli pierwszą piłkę setową,
Pierwszy set nie zapowiadał emo- której niestety nie wykorzystali.
cji w tym spotkaniu. Co prawda do Swoją szansę mieli także zawodnicy
stanu 12:12 walka była wyrównana, Chrobrego (24:25), ale ostatecznie to
to jednak goście w porę poprawili akademicy z Jeleniej Góry wygrali tą
skuteczność w ataku i pewnie wy- zaciętą partię 27:25.
W kolejnym secie siatkarze obu drużyn zaciekle
1. REN-BUT		
9
25 26:8 walczyli o każdy punkt, od
2. Dziekan 		
8
18 22:12 stanu 15:15 goście zdobyli 3
3. Razem		
9
18 23:14 punkty z rzędu, na szczęście
4. Młodzik		
9
16 21:15 nasi siatkarze odrobili straty
5. Chrobry		
9
14 21:20 doprowadzając do kolejnej
wojny nerwów. Lepsi w niej
6. AKS		
8
13 18:15 po raz kolejny okazali się je7. Ikar		
9
10 14:20 leniogórzanie, wygrywając
8. Bielawianka
9
10 13:20 tą partię 25:23 i wychodząc
9. Pogoń		
9
5
9:25 na prowadzenie 2:1.
Zawodnicy Chrobrego
10. Kolegium		
9
3
9:27
rozpoczęli czwartą część

Dzięki zwycięstwu na własnym parkiecie ze Śląskiem
Wrocław 80:63, a także porażce WKK Wrocław z Nysą
Kłodzko 58:79, koszykarze
jeleniogórskich Sudetów
awansowali na drugą pozycję
w tabeli II-ligi.
Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej walki, obie drużyny nie odskakiwały więcej jak na 2 punkty. Skuteczny
w ataku był Czech, jednak już w 8
min. miał na koncie trzy faule i trener
Taraszkiewicz był zmuszony posadzić

go na ławkę. Przy
stanie 14:16 dobrą
serię zanotowali
gospodarze zdobywając 8 punktów z
rzędu, a pierwsza
kwarta zakończyła
się wynikiem 27:21.
Wrocławianie rozpoczęli drugą odsłonę od wielu niecelnych rzutów, a
nasi koszykarze wykorzystali niemoc
strzelecką rywali i objęli 19-punktowe
prowadzenie (47:28). W ostatniej minucie przed przerwą zawodnicy Śląska
zdołali zmniejszyć straty zdobywając

Potwierdzili swoją dominację

na Dolnym Śląsku
Z bardzo dobrej strony
pokazali się uczniowie
jeleniogórskich szkół na
rozgrywanym w ubiegłym
tygodniu we Wrocławiu finale Dolnośląskich Igrzysk,
Gimnazjady i Licealiady w
Badmintonie.

3".:
Serafin

REKLAMA

W kategorii szkół podstawowych
SP 3 w Jeleniej Górze reprezentowane przez Oliwię Sochę, Joannę
Heinke, Szymona Kowalskiego, a
także Piotra Gajdę jak burza przeszło fazę grupową wygrywając po
3:0, kolejno z SP 1 Kamienna Góra
i SP Gniechowice. Podopieczni
Renaty Puluj wygrywając gładko
kolejne dwa spotkania bez straty
seta wylądowali w finale, w którym
po zaciętym boju musieli uznać
wyższość zawodników z SP 3 w
Bogatyni przegrywając 2:3.
Jeszcze lepiej poszło naszym
gimnazjalistom reprezentującym

ZSRZA grającym w składzie: Paulina Kaczorowska, Klaudia Socha,
Piotr Martyński, Jędrzej Nowak,
którzy stanęli na najwyższym
stopniu podium. Nasi zawodnicy
grający pod okiem Jakuba Kiślańskiego wzięli odwet na bogatyńskich badmintonistach pokonując
ich w finale 3:2.
Po medal z najcenniejszego
kruszcu sięgnęli także uczniowie II
LO w Jeleniej Górze, jednak zwycięstwo nie przyszło im tak łatwo. Już
w pierwszym spotkaniu grupowym
przegrali w derbowym starciu z
ekipą ZSRzem.Art. w wymiarze 2:3.
Później przyszedł już czas na same
zwycięstwa, w finale podopieczni
Pawła Heinke pokonali pewnie 3:0
zespół z Milicza. Zwycięzcy zagrali
w składzie: Melania Kozdra, Urszula Nowak, Wojciech Chanas, Jacek
Figuła. Zawodnicy SZRzem.Art.
odpadli w półfinale po porażce 0:3
z późniejszymi wicemistrzami.
(MDvR)
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gry od kilkupunktowego prowadzenia, którego nie oddali
nawet na chwile. Od wyniku 9:10 głogowianie zdobyli 6 kolejnych punktów i bez
problemu zwyciężyli 25:17,
doprowadzając tym samym
do tie-breaka.
W każdym rozegranym
do tej pory secie drużyna,
która zdobywała punkt na
otwarcie – wygrywała całą
partię. W finałowym rozdaniu to siatkarze Kolegium
Karkonoskiego zdobyli nie
tylko pierwszy punkt, ale
prowadzili nawet 5:1. Gdy
wydawało się, że w końcu
doczekamy się pierwszego
zwycięstwa naszej ekipy,
goście poprawili grę w
ataku i od stanu 8:7 zdobyli 4 punkty pod rząd i na
trybunach było słychać jęk
zawodu. Przegraliśmy tą
partię 12:15, a cały mecz
2:3.
AZS Kolegium Karkono9. kolejka (27.11): AZS Kolegium Oławska – Ikar Legnica 3:0, Bielaskie Jelenia Góra – SPS Chrobry
Karkonoskie
Jelenia Góra – Chrobry wianka Bester – Pogoń Góra 3:0
Glogow 2:3 (17:25, 27:25, 25:23,
(Przemo&MDvR)
Głogów 2:3, REN-BUT Złotoryja –
17:25, 12:15)
Fot. R. Ignaciak
Razem Wołów 3:1, Młodzik Bystrzyca

Sudety wiceliderem!
6 punktów w ciągu
minuty i do szatni
obie drużyny zeszły
przy stanie 47:34.
W trzeciej kwarcie
do gry wrócił Czech, który przez 4
minuty jako jedyny zdobywał punkty
powiększając naszą przewagę o kolejnych 6 „oczek”. Niestety po dobrej
serii znowu faulował i było to jego
czwarte przewinienie w tym meczu.
Jeleniogórzanie kontrolowali wynik
wygrywając w tej części gry 18:13.
Do końca spotkania nasi zawodnicy
utrzymywali wysokie prowadzenie, a
na parkiecie zobaczyliśmy wszystkich
podopiecznych trenera Taraszkiewicza, których tego dnia miał do
dyspozycji. Koszykarze Sudetów
udowadniają nowemu sponsorowi,
że warto w nich inwestować i będą
walczyć o powrót do I-ligi. Bardzo
dobre zawody rozegrał cały zespół, a
w szczególności Rafał Niesobski, który
został wybrany ponadto najlepszym
zawodnikiem całej 10. kolejki II-ligi
koszykarzy.
– Zagraliśmy swoje, wypełniliśmy
założenia taktyczne, graliśmy zespoło-

wo i zasłużenie pokonaliśmy młodych Góra – WKS Śląsk Wrocław 80:63, GTK
zawodników Śląska – powiedział po Fluor Britam Gliwice – Księżak Łowicz
94:73, AZS KU Politechniki Opolskiej –
meczu Jakub Czech.
Focus Mall Sudety Jelenia Góra KK A-Bild Bytom 61:85
(Przemo&MDvR)
- WKS Śląsk Wrocław 80:63 (27:21,
Fot. R. Ignaciak
20:13, 18:13, 15:16)
Sudety: R. Niesobski (19), Samiec
(17), Czech (14), Wilusz (8), Cierzniewski (6), Urbaniak (5),
Minciel (4), Kozak (3), Ł. 1. Florentyna		
10
19 1.271
Niesobski (2), Klimek (2),
2.
Sudety
		
10
18  1.118
Maryniewski, Kiełbasa
10
17 1.126
Śląsk: Leszczyński (12), 3. Stal		
10
17 1.075
Suprun (12), Bochenkie- 4. WKK		
wicz (11), Zyskowski (10), 5. Nysa		
10
17 1.044
Kulon (6), Fiks (5), Sęk (4), 6. MKS		
10
17 1.037
Raczek (3), Kapias, Kubik,
7.
Britam		
10
16 1.052
Kowalski
10
15 1.021
10. kolejka: Open Flo- 8. Alba		
10
14 1.016
rentyna Pleszew – Pogoń 9. Pogoń P.		
Prudnik 87:74, Alba Cho- 10. Politechnika P.
10
14 0.983
rzów – Pogoń Ruda Śląska 11. KK		
10
13 0.921
84:71, MKS Skierniewice
12.
Politechnika
O.
10
13 0.918
– AZS Politechnika Często10
13 0.879
chowska 76:56, WKK Wro- 13. Politechnika Cz.
10
13 0.874
cław – Nysa Kłodzko 58:79, 14. Księżak		
Stal Ostrów Wlkp. – AZS 15. Śląsk		
10
12 0.896
Politechnika Poznań 62:44, 16. Pogoń R.		
10
12 0.878
Focus Mall Sudety Jelenia

Sezon futsalu rozpoczęty
Piłkarze występujący w I i
II–lidze jeleniogórskiej piłki
halowej zainaugurowali już
swoje rozgrywki. O ligowe
punkty walczą w sumie 32
ekipy.

Marceluk), Lotnik Jeżów Sudecki
– Restauracja u Ducha Gór 4:5 (Lotnik: Binisiewicz, Kościński, Badecki,
Suchanecki – Duch Gór: Lis, Kosek,
Wojciechowski, Mójta, bramka samobójcza), Kolegium Karkonoskie
– Gwardia 5:1 (Kolegium: Serwa (2),
Stępień, Jurkowski, Biały – Gwardia:
I-liga:
bramka samobójcza), Maracana –
Budom – MOS-jg24.pl 4:4 (Bu- Pub Gol 5:5 (Maracana: Strzałkowski
dom: Organistka (2), Palewicz, (2), Wójcik (2), Gurgul – Pub: Grzyl
Janecki – MOS: Krupa (3), bramka (2), Bakaszyński, Dutka, Chromik.
samobójcza), Karkonosze JG – Street
Squad 6:0 (Bednarczyk (3), Pelowski, II-liga:
Rudnicki, Herman), Łomnica – Wod
Energia Pro – Pub Chojnik 2:9
Instal 4:5 (Łomnica: Płuciennik (2), (Energia: Winiarski (2) – Pub: GaKrupa, Młodziński – Wod Instal: dzimski (3), Zaleśny, Gierasimuk,
Szymczak (2), Miotk, Drenkowski, Kołodziej, Hutnik, Czurejno, bramka
Lisowski), Krycha Chadży – Pogoń samobójcza, Karkonosze J JG – PEC
Wleń 4:2 (Krycha: Gawlik (3), Wi- 9:4 (Karkonosze: Szczepaniak (2),
chowski – Pogoń: Świętochowski, Gąsiorowski (2), Szaraniec, Nogaś,

Tyrawa, Chwederowicz, Maryszczak
– PEC: Eszrych (4), GEO-LINE – Santos 3:2 (GEO: Adamczyk (2), Barczyk
– Santos: Pietrzykowski, Tokarz),
Draexlmaier – KKS JG 6:2 (Draexlmaier – Szkuta (3), Wojtas (2),
Zieliński – KKS: Bałkun, Detyna),
Firma Wojdyła-Jurex – UKS Sosnówka 3:0 (Pawluk, Pelichowski, Janik),
Ultra Jelenia Góra – Gimnazjum nr
3 1:8 (Ultra: Malko – Gimnazjum:
Cudyk (5), Berażnicki, Krzeszowski,
Kondrat), Straż Pożarna – Hurtownia
Duko 4:0 (Wrotecki (2), Zakrzewski,
Sikora), Castorama – Joga Bonito 1:4
(Castorama: Hardel – Joga: Macur
(3), Krystecki), Rybnica – Grand
Karpacz 1:14 (Rybnica – Żydowicz
– Grand: Skowron (5), Kiec (4),
Woźniczak (3), Szpila (2)
(MDvR)

Wieści różnej treści
Karkonosze wygrywają w
Bolkowie

Zwycięstwem naszych zawodników zakończył się III Halowy
Turniej Orlików (rocznik 2000 i
młodsi) w piłce nożnej. W finale
Karkonosze Jelenia Góra rozbiły
w wymiarze 3:0 ekipę Victorii
Świebodzice. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jarosław
Szymanowski, reprezentujący
świebodzicki zespół. W turnieju
oprócz Karkonoszy i Victorii wzięły udział jeszcze: Śląsk Wrocław,
Javoria Jawor, Górnik Wałbrzych,
Olimpia Kamienna Góra oraz
dwie drużyny gospodarzy – Piasta
Bolków.

KPR będzie szlifował
formę na Słowacji

Jeleniogórskie szczypiornistki
trenowane przez Martę Oreszczuk
między 6, a 8 stycznia 2011 roku
wystąpią na międzynarodowym
turnieju drużyn młodzieżowych
Kempa 4 Sport Cup 2011, który odbędzie się w miejscowości Presov.
KPR Jelenia Góra będzie jedynym
przedstawicielem naszego kraju
na turnieju, który będzie toczyć
się na Słowacji. Oprócz młodych
jeleniogórzanek na parkiecie w
Presov zaprezentują się: DYSSH
no. 17 Kiev (Ukraina), HC Herno
More Varna (Bułgaria), TJ Sokol
Nove Miasto (Czechy), AZ Mahlema Handball (Algieria), Handball
Academy Verovitica (Chorwacja),
HC Vilnus (Litwa), LCS Bistritia
(Rumunia), Celja Pivovarna Lesko (Słowenia), Tatran Presov,
Iuventa Michalovce, MHK Kosice,
UDHK Nitra (Słowacja), Dinamo
Pancevo (Serbia).

Dawid Bil brązowym
medalistą Pucharu Polski

Zawodnik jeleniogórskiej sekcji
Judo JSS Gwardia efektownie
zakończył tegoroczne starty.
Podczas Pucharu Polski Młodziczek i Młodzików rozgrywanego
w Centrum Sportu i Rekreacji
Oaza w Kórniku Dawid Bil stanął
na najniższym stopniu podium
w kategorii wagowej –81 kg.
Nasz zawodnik większość pojedynków wygrał przed czasem tj.
przez ippon stosując dźwignie na
staw łokciowy, trzymania oraz
rzuty. Puchar Polski Młodzików
zakończył sezon startowy judoków Gwardii trenowanych przez
Kazimierza Piecucha i Adama Finstera. Ogółem w Pucharze wzięło
udział ponad 200 zawodników i
zawodniczek z całej Polski, a całe
zawody stały na bardzo wysokim
poziomie, tym bardziej cieszy
zatem brązowy medal, który
przyjechał do Jeleniej Góry.

Wrocław zdobyty

Ósmy i zarazem ostatni turniej
z cyklu Otwartych Mistrzostw
Wrocławia w badmintonie odbył
się w ubiegłą sobotę 20 listopada.
Bardzo dobrze wypadli zawodnicy
Chojnika, którzy wystąpili w
składzie: Łukasz Piśnicki, Adam
Górniak, Robert Bany oraz Sławomir Kowalski. Udany występ
zanotował przede wszystkim ten
ostatni badmintonista, który nie
miał sobie równych i zwyciężył
w kategorii wiekowej +36. Drugie miejsce w tej kategorii zajął
dodatkowo Adam Górniak, który
cały cykl zawodów zakończył na
trzeciej pozycji.
(MDvR)
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Groźne wypadki podczas Cieszyńskiej Barbórki
Tegoroczna 36. edycja popularnej Barbórki, będącej
też ostatnią eliminacją Rajdowego Pucharu Polski nie
będzie mile wspominana
przez kierowców. Na trasie
doszło do kilku niezwykle
groźnych wypadków, do
mety szczęśliwie dojechała jednak nasza cieszyńsko–jeleniogórska załoga.
Duet Jerzy Tomaszczyk/
Łukasz Włoch zameldował
się na trzeciej pozycji w
klasyfikacji generalnej i
na drugim miejscu w swojej
klasie A6.
– Na trasie panowały bardzo
ciężkie warunki, trzykrotnie
przejeżdżaliśmy każdy z trzech
podmokłych i niezwykle śliskich
odcinków. Zapanować nad
autem było naprawdę trudno.
Podczas rajdu doszło do kilku
groźnych wypadków, przede
wszystkim Pawła Hankiewicza
i Teodora Stolarka. U Pawła
prawdopodobnie wystąpił błąd
w opisie trasy, jechał na otwartym gazie nie widząc naprawdę

wrednego i mało widocznego
w tych warunkach zakrętu.
Byliśmy pierwszą załogą jadącą
bezpośrednio za nim, widok był
wstrząsający, bo auto znajdywało się w ogródku, a w takim
miejscach zazwyczaj znajdują
się kibice. W miejscu, w którym
udział w rajdzie zakończył Teodor też mieliśmy duże problemy, jednak cało wróciliśmy na
trasę – wyznaje Łukasz Włoch.
Nasi zawodnicy wygrali kilka
odcinków i na mecie zameldowali
się na trzeciej pozycji uznając wyższość jedynie pary Mariusz Nowocień/Bartłomiej Jakubowski oraz
załogi Wojciech Chuchała i Ryszard
Ciupka, którzy stanęli ponadto na
najwyższym stopniu podium w
generalnej klasyfikacji Rajdowego
Pucharu Polski. Nasi rajdowcy za
sterami Hondy Civic VTI ukończyli
tegoroczne zmagania w Pucharze
Polski na czwartej pozycji.
– Dużym utrudnieniem podczas Cieszyńskiej Barbórki
była moja choroba, lekarze z
Cieszyna postawili mnie na
nogi, za co chciałem im bardzo podziękować. Z powodu
kiepskiego stanu zdrowia nie
byłem w stanie dotrzeć na

niedzielne wybory, ale
druga tura już mnie
nie ominie. Cieszymy
się dodatkowo, że w
tej dla nas bardzo ważnej imprezie pomagali
nam ludzie z ogromnym
doświadczeniem m.in.
Giovanni Bernacchini
dwukrotny wicemistrz
świata w rajdach i Maciej Maciejewski. Dodatkowo chciałbym życzyć
szybkiego powrotu do
zdrowia Pawłowi i Teodorowi, a także znajdującemu się w bardzo
ciężkim stanie Tomkowi
Harczukowi. Razem z
Jerzym Tomaszczykiem
oddajemy swoje puchary
zdobyte na Barbórce do
licytacji i wśród całej
społeczności rajdowej
i nie tylko postaramy
s i ę t a k i c h g a d że t ó w
zdobyć jak najwięcej.
Młody człowiek walczy
przecież o życie – dodaje
Łukasz Włoch.
(MDvR)
Fot: użyczone

Pokazali się w Polsce
Młodzicy Chojnika Jelenia
Góra wrócili z Krakowa z
ogólnopolskiego turnieju
Errea Cup. W niezwykle silnie obsadzonej imprezie, w
której zmierzyli się m.in. z
Wisłą Kraków, czy też Odrą
Wodzisław podopieczni
Dariusza Michałka zajęli
12 lokatę.
Jeleniogórzanie w dniach od 19
do 21 listopada przebywali w Krakowie na turnieju Errea Cup, wraz
z nimi Kacper Sutor z SP Gol oraz
Sylwester Wersocki reprezentujący
Karkonosze Jelenia Góra. W turnieju

uczestniczyło 16 zespołów. W grupie eliminacyjnej obok ciepliczan
znalazły się takie zespoły jak: Wisła
Kraków, Garbarnia Kraków oraz
Odra Wodzisław. Tylko w meczu
z Garbarnią zawodnicy Chojnika
odnieśli zwycięstwo 3:2. W dwóch
kolejnych meczach pokonani zostali przez Wisłę Kraków oraz Odrę
Wodzisław po 1:3.
Drugiego dnia zawodów ciepliczanie wystąpili w finale B walcząc
o miejsca 9-16. W pierwszym meczu
Chojnik wygrał 1:0 z Bronią Radom
i przegrał z Lechią Dzierżoniów
0:2.W spotkaniu o 11 miejsce musiał
uznać wyższość BKS-u Lublin, tracąc
gola na 40 sekund przed końcem

Powalczyli na siatce
Kolejny udany start zanotowali zawodnicy jeleniogórskiego Chojnika na krajowym turnieju badmintona
w kategorii junior młodszy
oraz senior rozgrywanym
21 i 22 listopada w Słupsku.
Turniej zaliczany był do punktacji
krajowej listy rankingowej. Dodatkowo były to zawody preferowane
czyli z podwójną liczbą punktów
za wygrane mecze. Po raz kolejny
dobre wyniki odnieśli nasi zawodnicy w kategorii junior młodszy
trenowani przez Adama Słomkę.
– Ciężka praca, systematyczność,
zaangażowanie na treningach a
potem skuteczna gra na turnieju
bardzo mnie cieszy – wyznał krótko Adam Słomka po świetnym
występie swoich podopiecznych.
Jeleniogórski klub na zawodach
reprezentowali: kategoria junior
młodszy – Oliwia Socha, Klaudia Socha, Paulina Kaczorowska, Jędrzej
Nowak, Piotr Martyński, Arkadiusz
Słupek oraz w kategorii senior
Paweł Słomka.

Gra pojedyncza juniorka
młodsza

1. Edyta Metła – MKS Spartakus
Niepołomice
2. Karolia Janowska – UKS Hubal
Białystok
3. Kinga Rogalska – UKS 2 Sobótka
5. Paulina Kaczorowska – KS Chojnik Jelenia Góra

Gra podwójna junior
młodszy

1. Krzysztof Jakowczuk – UKS Hubal
Białystok/Piotr Wsiluk – LUKS Badminton Choroszcz
2. Arkadiusz Słupek – KS Chojnik
Jelenia Góra/Jakub Szukała – UKS
Orkan Przeźmierowo
3. Piotr Martyński – KS Chojnik
Jelenia Góra/Marcin Nowak – UKS
Smecz Bogatynia
Gra mieszana
1. Arkadiusz Słupek – KS Chojnik
Jelenia Góra/Kinga Rogalska – UKS
2 Sobótka
2. Jakub Szukała – UKS Orkan Przeźmierowo/Paulina Kaczorowska
– KS Chojnik Jelenia Góra
3. Patryk Jas/Kornelia Kowalczyk –
UKS Kometa Sianów
(MDvR)

konfrontacji. Ostatecznie jeleniogórzanie przegrali 1:2 zajmując
12 miejsce. W klasyfikacji króla
strzelców dobrze wypadł Patryk
Michałek, który zdobył 5 goli.W
meczu finałowym wystąpiły zespoły
BBTS-u Podbeskidzie Bielsko-Biała
oraz Motoru Lublin. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 na korzyść
Podbeskidzia.
– Byliśmy na bardzo fajnej imprezie w doborowej obsadzie, miejsce
nie do końca pozwala mieć powody

do dumy. Zdobyliśmy kolejne doświadczenie, co powinno w przyszłości zaprocentować. Przegraliśmy
dość wyrównane mecze drobnymi
detalami, które często, gdy gra się
z zespołami wyżej notowanymi pozwalają zgarnąć całą pulę. W swoich
szeregach mieliśmy zawodnika,
który był w gronie piłkarzy, którzy
zdobyli najwięcej bramek. Chłopcy
i ja jesteśmy bardzo zadowoleni
z tego wyjazdu pokazaliśmy, że
jest w Polsce taki klub jak Chojnik

Jelenia Góra. Udało
nam się również wygospodarować trochę
czasu na zwiedzanie. Odwiedziliśmy
Wawel oraz kryptę
pary Prezydenckiej i
sukiennice. Byliśmy
także na premierze
Harrego Pottera. Taki
wyjazd, to nie tylko
rywalizacja sportowa,
to również integracja zespołu. Gorąco
dziękuję Sylwkowi i
Kacprowi, którzy zdecydowali się pojechać
z nami oraz ich prezesom i trenerom za
zgodę. Bardzo gorąco
dziękuję Państwu Zaleszczyk, rodzicom
Norberta, którzy nas
dopingowali i wspierali oraz Firmie
Mar-Mat i Szeluks, które pomogły
nam w realizacji wyjazdu – wyznał
Dariusz Michałek, trener zespołu.
Skład Chojnika: Marcel Mielniczuk, Bartosz Szyrwiel, Kirył Pietruczuk, Aleksander Dulak, Dominik
Banaś, Norbert Zaleszczyk, Fabio
Proietti, Łukasz Mężyk, Wojciech
Paradowski, Wiktor Staszak, Benjamin Łyczak, Michał Krzysztofiak,
Patryk Michałek, gościnnie Sylwe-

Wśród żaków najlepsza Olimpia
KKS Jelenia Góra zorganizował w ostatnią niedzielę
21 listopada Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków
(rocznik 2002 i młodsi) o
Puchar Prezesa klubu. W
zawodach wystartowało 8
drużyn podzielonych na 2
grupy eliminacyjne. Dobry
start zanotowały jeleniogórskie ekipy.
Zespół Olimpii Kamienna Góra
bez trudu przeszedł fazę grupową
wygrywając trzy spotkania, przy
czym strzelając 11 bramek i nie

tracąc ani jednej. W finale ekipa
z Kamiennej Góry zmierzyła się z
drużyną KKS-u Jelenia Góra I, wygrywając 5:1 i kończąc rywalizację
na najwyższym stopniu podium.
Oprócz KKS-u na podium znaleźli się
jeszcze młodzi piłkarze Karkonoszy
Jelenia Góra, którzy w spotkaniu o
brąz pokonali Basztę Wałbrzych 3:0.
Na siódmej pozycji start zakończył
drugi zespół KKS-u Jelenia Góra.
Skład KKS-u: Grzegorz Bartkowiak, Zuzanna Bartkowiak, Oskar
Bednarzewski, Dawid Bęc, Kacper
Biernat, Maciej Busłowicz, Jakub
Góra, Jakub Firmanty, Bartosz
Jarząbek, Kamil Juszczyk, Mateusz

Karpiński, Wojciech Łada, Jakub
Niewiadomski, Paweł Pietraszek,
Kamil Piętka, Marco Ricotone,
Bartosz Rudy, Mateusz Rutkowski,
Oskar Smak, Mateusz Wilski, Kamil
Ziemniewicz, Dawid Zientek. Trener: Grzegorz Królikowski.
Najlepszy zawodnik – Jakub Góra
(KKS MOS Jelenia Góra I)
Najlepszy bramkarz – Marcin
Romanowski (Karkonosze Jelenia
Góra)
Najlepszy strzelec – Patryk Rzeszotko (Olimpia Kamienna Góra)
– 8 bramek
(MDvR)

ster Wersocki (KSK) Kacper Sutor
(SPGol).

Klasyfikacja końcowa
mistrzostw (rocznik 98)

1. BBTS Podbeskidzie BielskoBiała
2. Motor Lublin
3. Odra Wodzisław
4. Raków Częstochowa
5. Hutnik Kraków
6. Wisła II Kraków
7. Wisła I Kraków
8. Unia Warszawa
9. Garbarnia Kraków
10. UKS TAURON Lechia Dzierżoniów
11. BKS Lublin
12. KS Chojnik Jelenia Góra
13. Broń Radom
14. Halniak Maków Podhalański
15. MFK Bańska Bystrzyca (SK)
16. Wieczysta Kraków
(MDvR)
Fot. Chojnik

Dawid Bil brązowym
medalistą Pucharu
Polski

Zawodnik jeleniogórskiej sekcji Judo JSS Gwardia efektownie
zakończył tegoroczne starty.
Podczas Pucharu Polski Młodziczek i Młodzików rozgrywanego
w Centrum Sportu i Rekreacji
Oaza w Kórniku Dawid Bil stanął
na najniższym stopniu podium w
kategorii wagowej –81 kg.
Nasz zawodnik większość pojedynków wygrał przed czasem
tj. przez ippon stosując dźwignie
na staw łokciowy, trzymania oraz
rzuty. Puchar Polski Młodzików
zakończył sezon startowy judoków Gwardii trenowanych przez
Kazimierza Piecucha i Adama
Finstera. Ogółem w Pucharze
wzięło udział ponad 200 zawodników i zawodniczek z całej
Polski, a całe zawody stały na
bardzo wysokim poziomie, tym
bardziej cieszy zatem brązowy
medal, który przyjechał do Jeleniej Góry.
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OG£OSZENIA

29 listopada 2010 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2010.11.19 godz. 13.40 – 2010.11.26 godz. 19:30

OGŁOSZEŃ - 800
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
Praca wysokościowa - zebranie informacyjno-organizacyjne dla chętnych
dni 26.11.2010 r. Piotr - 698 409 900
Szukasz dodatkowej pracy? - zostań
konsultantką AVON - 723 529 222
Szukam nauczyciela języka angielskiego - w zamian za lekcje języka
francuskiego - 691 688 237
Płytkarz - regipsiarz - proszę dzwonić
do godz. 18.00 - 662 324 830

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

20 letnia studentka pedagogiki - wczesnoszkolnej i przedszkolnej... - 508
364 669
Do odśnieżania - podejmę się pracy
przy odśnieżaniu oraz przy drobnych
pracach porządkowych - 724 776
770
Emeryt - dyspozycyjny, kulturalny,
bez nałogów, z prawem jazdy - szuka
zajęcia - 793 657 899
Emeryt - jako kierowca - z badaniami
na przewóz osób. Praktyka na autobusach i ciężarowych. Dyspozycyjny
- 669 569 669
Jako budowlaniec - wykończenia,
regipsy itp. - 697 034 933

Błotniki zderzaki lampy - najtaniej
wszystkie części karoserii i blacharki.
zderzaki, maski, błotniki, reﬂektory,
progi i inne. Wszystkie części do
twojego auta - 509 231 320
Części samochodowe - wszystkie
części karoserii. VW, Daewoo, Mercedes, Ford, Nissan, Opel, Mazda,
- 509 231 320
Daewoo Lanos - 1999 rok, 3 drzwiowy.
Wszystkie części z demontażu - 510
242 940
Ford Escort MK6 - wszystkie części
- 665 454 039
Ford Mondeo - głowica, turbina pompa wtryskowa, blok i inne części
z oraz zawieszenia. 1996 rok - 788
371 982
Karoseria Audi 80 - model B3 z przodem B4. Cena do uzgodnienia - 505
802 725
Lampy, kierunkowskazy przód tył oprócz Mercedesa, BMW, Audi, VW
- tylne klapy do Lanos, Punto, Rover
- 788 097 447
Opel Omega B kombi - katalizator,
lampa i zderzak tył błotnik lewy, komputer, lusterko prawe, airbagi, listwy
progowe i pod lampy, zamki, drzwi,
rozrusznik - 606 508 723
Osłony pod silnika - najtaniej w Polsce
osłony pod silnik i nadkola antykorozyjne/ Jelenia Góra / - 509 231 320
Peugeot 306 - wszystkie części - tanio
- 790 303 603
Poduszka powietrzna kierowcy Renault Laguna, Megane, Seat
Toledo do 1998 r., Ibiza od 1999 r.,
Berlingo, Boxer, Brawa, Escort, Fiesta,
VW Passat B5 - 788 097 447
Renault Laguna I - wszystkie części
- 726 112 561
Seat Toledo - 1992 rok, 1,8 benzyna
- tanio - 511 209 408
Skoda Felicja 97 rok - wszystkie
części - tanio - 511 209 408
Volvo V40 1.9 TD - 90 KM. Przekaźnik
świec żarowych, zawór podciśnienia
turbiny, napinacz paska wielorowkowego - 660 312 408
VW Passat 1.6 D kombi - 1984 rok 698 275 441
VW Passat B4 1.9 TDI - 90 KM. Posiadam wszystkie części blacharskie
oraz kompletny silnik w 100% sprawny
i felgi aluminiowe - 505 083 787

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.

Mężczyzna poszukuje pracy - w
budownictwie, hydraulice lub inne 699 901 787
Mężczyzna, średnie ekonomiczne
- prawo jazdy, niemiecki, angielski,
dyspozycyjny. Doświadczenie w
budownictwie, hydraulice, czytanie
planów - 511 572 319
Podejmę każdą pracę - dyspozycyjność od 7:00-16:00 - 667 019 228
Pracujesz w Niemczech jako opiekunka - potrzebujesz wolne na święta
i nie ma kto Ciebie zmienić? Zadzwoń
- 665 099 176
Regipsy, panele, malowanie - remonty
- 885 742 245
Socjolog, wykształcenie wyższe
pełne - komunikatywny, zaradny, 28
lat - podejmie pracę na stałe lub na
umowę zlecenie - 667 315 675

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.

FELGI, OPONY
KUPIĘ
Skup opon i felg - opony zimowe
oraz felgi stalowe i aluminiowe - 693
245 008

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
4 felgi aluminiowe - gwiazdy 13 do
Fiata Punto. Cena 150 zł za komplet
- 660 312 408
4 felgi stalowe 15 do BMW - cena 100
zł - 507 408 393

4 opony zimowe Goodyear - Eagle
Ultra Grip 205/55/16. Stan dobry.
Cena 60 zł/szt., do ustalenia - 500
220 142
Alufelgi 15 z oponami - 205/55/15,
szeroki rant, rozstaw 4x108. Opony
zimowe 13 i 15. Tanio - 512 965 694
Felgi aluminiowe 18 - 5x120 do BMW,
od MPOWERA 15 - 665 996 755
Felgi stalowe - do Octavia 1 70 zł/
szt. - 691 081 217
Felgi stalowe - do VW, Skoda, Audi.
Stan bdb. Cena 40 zł/szt. - 609 319
456
Felgi stalowe 3 szt. - 5x114et45, Peugeot 407 - 2 szt. 5x108et44 i mam też
4x108 - 2szt. - 512 965 694
Felgi stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
Felgi z oponami zimowymi - 4x100
(Polo, Golf, Corsa itp.): 2 x Fulda
13x145x80 i 2 x nadlewane 13x155x80
- w idealnym stanie - 695 979 127
Koła zimowe - 14 do Megane, Seat,
VW. 13 do Civic, Colt, Seat, VW,
Mazda. Alufelgi 195/50/15r do Renault
Megane coupe za 600 zł - 604 895
864
Koła zimowe 13 - plus gratis opony
zimowe R13 175/70. Stan dobry, z felgami. Bieżnik na 2 sezony. Cena 200
zł. Gratis łańcuchy - 695 659 696
Nowe opony zimowe - 205/70/R15
Michelin Alpin 4x4. Nieużywane,
idealne do aut typu Suv i terenowych.
Cena 500 zł za 2 szt. - 601 450 454
Opony 13 - nowe - tylko 120 zł/szt.,
również używane, w super stanie,
różne rozmiary. Także nacinanie do
busów, ciężarowych, wulkanizacja
i mechanika. Zapraszam - 515 291
992

Opony 195/65r15 - bieżnikowane,
super jakość. Bieżnik Nokian. Cena
110 zł/szt. - 508 222 781
Opony Dębica - nowe, na gwarancji.
175/65/14 do Opla Astry, za 420 zł,
felgi za 160 zł - komplet 4 szt. - 693
374 916
Opony nowe i używane - 757 893
651
Opony zimowe 14, 15, 16 - używane,
pary, komplety. 14x165-175-185,
15x185-195, 16x205-215. Posiadam
również felgi - 783 032 842
Opony zimowe do busa - Continental
195/60R16 C - wzmacniane - 504
199 005
Opony zimowe z felgami - stalowymi
do VW Golf IV, 195/65R15 oraz felgi
stalowe 14” do VW Golfa IV - 513
655 297

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto do 200 zł - stan obojętny, może
być bez OC i przeglądu - 695 529
031
Auto do 300 zł - gotówka od reki wlasny transport - 887 279 884
Auto za rozsądną cenę - cale, uszkodzone stan obojętny, odbiór własny
- 511 209 408
Autoskup - gotówka z góry - skup aut
całych i uszkodzonych, osobowych,
dostawczych, ciężarowych, rolniczych. Odbieram własnym transportem, płacę gotówką od ręki. Kontakt
całodobowy - 604 899 303,698 707
299
Autoskup - każde auto - gotówka
natychmiast - 727 227 917

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
Autoskup - każde auto powypadkowe,
w całości na części. Gotówka od ręki.
Odbieram własnym transportem. Jelenia Góra i okolice - 531 588 345
Dostawcze-skup - VW LT 2.4 Jumper
Boxer Ducato i inne. 1980-2002 r.
Powypadkowe, w całości, na części.
Gotówka od ręki. Odbieram własnym
transportem - 531 588 345
Każde auto - do 300 zł - własny transport - 888 696 309
Każde auto - uszkodzone, powypadkowe i całe. Odbieram własnym
transportem. Również angliki - 721
721 666
Powypadkowe - skup - również całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
Skup aut wszystkich - gotówka od
ręki - 790 303 603
Urzędowe złomowanie aut - samochody powypadkowe osobowe
dostawcze, odbieram własnym transportem zaświadczenia do wyrejestrowania i ubezpieczalni. - 531 588 345
VW lub Audi - kupię - 607 162 320
Wielki skup aut - bezwzględnie wszystkie auta skupię, całe i powypadkowe,
osobowe i dostawcze, angliki również
odbieram własnym transportem, możliwość WYZŁOMOWANIA - 604 899
303,698 707 299
Wszystkie auta - skup - całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki
- 510 522 968
Zezłomuję każdy samochód - motor,
przyczepę, wozy i inne. Zdecydowanie. Zapewniam własny transport.
Zadzwoń, na pewno się dogadamy.
Szybko i solidnie - 889 177 436

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi 100 2.6 V6 - 150 KM, sekwencja,
pełna elektryka, klimatyzacja. Ważne
OC i ubezpieczenie. Przebieg 377 tys.
km. Cena 6200 zł - 721 582 681
Audi 80 B4 - 1994 rok, pojemność
silnika 1984 cm3. Klimatyzacja, szyberdach, wspomaganie kierownicy,
alufelgi. Przegląd do 10.2011 r. Cena
do uzgodnienia - 512 324 907
Bmw E30 1200 zł - zarejestrowany,
rok 1991, pojemność 1.6 benzyna,
auto technicznie w dobrym stanie, proszę o telefony w godzinie od 8 do 18
w sobotę do 16,nie odpowiadamy na
sms-y - 604 899 303/698 707 299
BMW E36 316 - 1995 rok, zadbany,
stan dobry - 509 565 185
BMW E36 316 - 1997 rok, benzyna +
gaz sekwencja, pełna elektryka. Stan
bdb. Po wymianie amortyzatorów,
oleju i ﬁltrów. 2 komplety opon. Kolor
granatowy, ładny. Polecam. Pilne - 723
605 977
BUS 8 osobowy - Mitsubishi Space
gear. 1997 rok, silnik 2.5 TDI. Elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie, centralny zamek, alufelgi, radio
CD. Zarejestrowany, opłacony. Cena
6500 zł - 517 812 269
BX diesel - zarejestrowany, sprawny
do jazdy, mało pali, 5,5 l - cena 1150
zł - 604 899 303,698 707 299
Chrysler Grand Voyager 3.3 - Minibus 7 osobowy. 1991 rok, automat,
benzyna, z rocznym gazem. Bordowy
metalik. Siedzenia skórzane - 515
095 558
Cinquecento 900 - zarejestrowany,
ubezpieczenie do marca 2011,
radio, pojemność 900, bez korozji, zadbany, alufelga, stan bardzo
dobry, ekonomiczny, cena 1750 604899303/698707299

Citroen - samochód osobowy. Po
kapitalnym remoncie. Opłaty aktualne
- 662 446 166
Citroen Saxo 1.1 - 1997 rok, stan bardzo dobry. 3 lata w kraju. Kolor ceglasty. Cena 4450 zł - 698 661 270
Citroena ZX 1.4 - benzyna, stan silnika
bdb. Alufelgi, elektryczne szyby. Do
remontu przód auta. Atrakcyjna cena
- 782 446 782
Daewoo Lanos - z gazem. Stan dobry.
Cena 2900 zł - 664 390 288
Daewoo Lanos 1.5 - 1999 rok, van z
LPG. W całości lub na części. Cena
850 zł - 510 242 940
Daewoo Nexia sedan 1.5 16V - 1996
rok, kolor bordowy. Cena 1500 zł do
uzgodnienia - 695 653 260
Daewoo Tico 800 - 1998/2010 rok.
Stan techniczny bdb. Przebieg 127
tys. km, nowy akumulator Bosch.
Wymienione ﬁltry, olej. Zielony. Pali
5,5 l/100 km - 883 943 511
Daihatsu Feroza 1.6 16V - terenówka
- 1996 rok, 97 KM, 4x4, zielony metalik. Blokada mostów. Sprowadzony,
zarejestrowany. Stan idealny. Cena
14000 zł - 515 115 032
Dodge Grand Caravan 3.8 lpg - 1996
rok produkcji, pełne wyposażenie,
zielony metalik, ubezpieczone i zarejestrowane. Cena 10500 do negocjacji
- 502 721 952
Fiat 126 p - 1980 rok. Zabytek, stan
bardzo dobry. Ważny przegląd i OC.
Cena 1800 zł - 601 924 778
Fiat 126p elx - 1997 rok - 697 194
306
Fiat Bravo 1.4 12V - 1996 rok, stan
dobry - 501 131 263
Fiat CC 700 - 1994 rok, benzyna +
LPG. Ważne OC i przegląd, w ciągłej
eksploatacji. Spalanie ok. 7l/100 LPG.
Cena 1200 zł do negocjacji - 691
387 333
Fiat Cinquecento 700 - 1994 rok, czerwone. Ważne OC i przegląd. Przebieg
250 tys km, z nowym silnikiem.
Uszkodzony alternator. Cena 600 zł
do negocjacji - 721 631 548
Fiat Cinquecento 700 - 1994 rok.
Cena 450 zł. Karpacz - 503 984 663
Fiat Cinquecento 700 - 1997 rok. Części + 2 komplety kół. Ubezpieczenie
ważne do 28.02.2011 r. Przegląd do
28.07.2011 r. Do wymiany uszczelka
pod głowicą. Cena 950 zł do negocjacji - 661 648 517
Fiat Ducato Maxi 2.5 TDI - 1998 rok,
biały. Stan dobry. Cena 8000 zł - 511
794 144
Fiat Ducato Maxi 2.5 TDI - 1998 rok.
Kolor biały, stan dobry. Cena 8000
zł - 511 794 144
Fiata Bravo 1.4 - benzyna + LPG.
Cena 3500 zł - 501 544 868
Fiesta rok 96 - 1450 zł - zarejestrowana, radio, pojemność 1100
benzyna, zadbana, ekonomiczna,
opłaty do sierpnia 2011 rok - 604 899
303/698 707 299
Ford Escort 1.4 - 1993 rok, przebieg
172000 km, benzyna, bordo. Przegląd
i ubezpieczenie do poprawek lakierniczych. Wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, radio/CD. Cena
1400 zł - 605 450 073
Ford Escort 1.6 16V - 1998 rok,
benzyna + gaz. Sekwencyjna instalacja gazowa BRC, szyberdach, elektryczne szyby, welurowa tapicerka, 2
poduszki powietrzne. Cena 4700 zł do
negocjacji - 504 199 077

Ford Fiesta 1250 zł - zarejestrowany,
rok 93, pojemność 1.100, ważne
opłaty, c-zamek, elektryczne szyby,
poduszka powietrzna, szyberdach,
ekonomiczna - 604 899 303/698
707 299
Ford Focus 1.6 kombi - 2002 rok,
benzyna, przebieg 158000 km. Cena
10900 zł do negocjacji - 668 426 885
Ford Focus GHIA 1.6 sedan - zielony,
pełna opcja, klimatyzacja, drewno.
Przebieg 87 tys. zł, I właściciel, książka
serwisowa. Sprowadzony, stan idealny. Cena 9900 zł - 505 945 973
Ford Mondeo - 1998 rok. Cena 5000
zł - 515 368 051
Ford Mondeo 1.8 TD kombi - 1997
rok, centralny zamek, klimatyzacja,
alufelgi, koła zimowe. Cena 6200
zł - 785 104 070
Ford Mondeo kombi - 1997 rok,
benyzna, w dobrym stanie. Cena 4700
zł - 693 539 968
Honda Civic 1.4 - 1996 rok, stan
techniczny bardzo dobry. Aluminiowe
felgi, dwa komplety opon. Cena 5500
zł - 665 839 207
Honda Civic 1.5 sedan - 1992 rok,
benzyna + gaz. Opłaty do 10.2011 r.
Opony zimowe jak nowe. Po wymianie
świec i przewodów - 796 600 947
Kia Pride - 2000 rok. 2 komplety
opon, nowe części. Cena 700 zł - 783
542 545
Lancia Y 1.2 - 1996 rok, benzyna,
automat, dwa komplety kół. Cena
2900 zł - 509 233 086
Mazda 121 - 1996 rok. Posiada 2
poduszki powietrzne, wspomaganie,
centralny zamek. Ważne opłaty. Cena
3200 zł - 660 181 460
Mazda 323F 1.5 - 1995 rok, przebieg
213000 km, zielona. 2 poduszki
powietrzne, alufelgi 15. OC i przegląd
01.2011 r. 6 lat w moich rękach 47000 km. Zalecane kilka poprawek
blach./mech. Cena 4500 zł do negocjacji - 503 109 050
Mazda 626 1.8 - na gazie. Autko jest
opłacone. Na felgach stalowych i oponach zimowych - 888 276 880
Mazda 626-1900 zł - z 1993 roku w
pełni sprawna, alufelga, wspomaganie
kierownicy, klimatyzacja, centralny
zamek, elektryczne szyby, ABS, radio,
alarm, spalanie do 7l - 604 899 303,
698 707 299
Mercedes 190E - stan bdb. Cena
6000zł - 7823 34 557
Mercedes E 220 - 1997 rok. Sprzedam za 10000 zł lub zamienię na
busa - 782 250 742
Mercedes E300 TD - 1997 rok, automatic - 511 029 366
Mercedes Sprinter 212 TDI - stan
techniczny i wizualny bardzo dobry.
Cena 18500 zł - 600 031 504
Mercedes-Benz W124 - z instalacją
gazową. 1988 rok, hak, nowe opony
zimowe. Cena 2900 zł. Stan dobry 796 856 121
Mieszkanie Noskowskiego 2 pokoje
- 54 m2, IX piętro Zabobrze II, lub
zamienię z dopłata na 3-y pokoje.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Nissan Serena 2.0 - 7 osobowy.
Benzyna. Ważne OC oraz przegląd.
Użytkowany przez kobietę - 697 434
739, 782 158 840
Opel Astra 1.6 - 19 93 rok. Pełny
wtrysk. Przebieg 150 tys. km. Elektryczne szyby, centralny zamek.
niewybita, zadbana. Cena do uzgodnienia. Warto - 530 376 954
Opel Astra 1.6 - 1994 rok. Stan
ogólny dobry. Zimówki. Przegląd i
OC do 09.2011 r. Cena 1500 zł - 513
059 436
Opel Astra 1.6 - sedan - 796 600
947
Opel Astra 1.6 sedan - 1995 rok,
benzyna. Zarejestrowana, opłacona.
Kolor bordowy. Cena 3500 zł - 796
600 947
Opel Astra II 1.4 - 2008 rok, benzyna,
granatowy, stan idealny. Przebieg
24000 km, ABS, centralny zamek,
radio CD. Cena do negocjacji - 603
228 180
Opel Astra III kombi diesel - 2006
rok, bogato wyposażona. Pilnie - 511
699 191
Opel Corsa - 1995 rok, stan dobry.
Ważne opłaty. Cena 2800 zł - 609
991 989
Opel Kadett 1.6 - automat. Cena do
uzgodnienia - 602 194 520

Opel Vectra B 1.8 kombi - 1998 rok,
benzyna, klimatyzacja, alufelgi. Cena
6900 zł - 509 233 086
Przyczepa bagażowa - kremowa, z
klapą - jak nowa. Cena 1400 zł - 601
924 778
Renault Clio 1.2 - 1991 rok, 5
drzwiowy. Ważne opłaty i przegląd.
Jasna czerwień. Cena 1200zł do
uzgodnienia. Dzwonić po godz. 17:00
- 518 876 607
Renault Clio 950 zł - zarejestrowany,
rok 1993, pojemność 1.100 benzyna,
ekonomiczny, radio, nowe amortyzatory - 604 899 303/698 707 299
Renault Clio II - XI.2002 r, elektryczne
lusterka i szyby, klimatyzacja, centralny zamek na pilota. Koła lato i
zima - 501 398 739
Renault Clio za 890 zł - zarejestrowany,
ważny przegląd i OC do 25.03.2011,
blacharsko zadbane, ekonomiczne,
technicznie w dobrym stanie, po
wymianie pasków klocków, cena 890
zł - 604 899 303/698 707 299
Renault Kangoo 1.4 - 1999 rok, benzyna. Cena do uzgodnienia. Wersja
Pampa, wzmocnione zawieszenie
- 510 175 522
Renault Laguna kombi 3.0 - 1997 rok,
benzyna + LPG, granat perła, bogate
wyposażenie. Stan bdb. Cena 5600
zł - 697 690 914
Renault Twingo 1.2 - 1994 rok. Cena
2600 zł do negocjacji. Stan bardzo
dobry - 723 710 755
Samochody od 600 zł - posiadamy
wiele zarejestrowanych aut różnych
marek i modeli - 604 899 303, 698
707 299
Seat Cordoba 2150 - zarejestrowany,
rok 94, poj 1.6 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, bez korozji - 604
899 303/698 707 299
Seat Ibiza - 1991 rok. Stan dobry. Bez
opłat. W całości lub na części. Cena
650 zł - 510 242 940
Seat Toledo 1.6 - 1992 rok, benzyna.
Stan dobry. Wspomaganie kierownicy,
elektryczne lusterka i szyby. Kolor
niebieski metal. Właściciel niepalący.
Ważne OC i przegląd do 05.20.2011
r. - 665 547 859
Seat Toledo 1.6 - 1998 rok, elektryczne
szyby, bordo - 791 532 834
Seata Toledo 2.0 - 1993 rok, benzyna
+ LPG, wersja GT. Cena 2000 zł do
negocjacji. Posiada elektryczne szyby
i lusterka oraz klimatyzację. Przebieg
260 tys. km - 663 981 724
Skoda Fabia 1.4 16V - wersja Fresh
+ oryginalny Visualpakiet - 504 199
005
Subaru Forester 2.0 - 2000 rok, 4x4,
benzyna + nowy LPG. Po pełnym
serwisie. Cena 22999 zł do negocjacji
- 782 779 997
Subaru Justi - cena 1200 zł - 505
419 776
Suzuki Swift 1.6 16V - 1990 rok,
sedan. Opłacony. W całości lub na
części. Cena 750 zł - 510 242 940
Suzuki Swift 1.6 16V - 1990 rok,
sedan. Opłacony. W całości lub na
części. Cena 750 zł - 510 242 940
Suzuki Swift sedan 1.6 16V - 1990
rok. Opłacony. Po spotkaniu z sarną
(lampa i maska). Cena 800 zł - 510
242 940
Trabant 1.1- 1991 rok, przebieg 85000
km, kolor biały. Ważne OC i przegląd
- 757 644 043
Uno - na chodzie, ważne OC, radio,
rok 1993, pojemność 1,0 - cena 550
zł. - 604 899 303,698 707 299
VW Golf 3 za 2450 zł - zarejestrowany,
rok 93, pojemność 1.8 benzyna,
wspomaganie kierownicy, c-zamek,
pilot, alarm, zadbany blacharsko, czyste wnętrze, ważne opłaty do marca
2011 - 604 899 303/698 707 299
VW Golf II 1.6 - 1987 rok, benzyna +
gaz. 4 opony zimowe +4 letnie. Cena
800 zł - 665 012 031
VW Golf II 1.9 - VW Polo 1.6 benzyna,
Mercedes Benz 2.0. Małe przebiegi.
Cena do uzgodnienia - 784 805 582
VW Golf III 1.4 - 1997 rok, benzyna.
Ważne OC i przegląd rejestracyjny.
Cena 2000 zł - 691 434 999
VW Golf IV 1.4 - 1999/2000 rok,
benzyna, niebieski. Klimatyzacja,
centralny zamek. Do opłat. Cena
11000 zł - 505 223 708
VW Golf IV 1.9 TDI - 1998 rok, szyberdach, blokada drzwi, elektryczne
szyby, zielony metalik. Do opłat. Cena
12500 zł - 882 476 548

VW New Beetle 2.0 - 1999 rok, skórzane fotele Recaro, pełne wyposażenie, szyberdach. Przegląd i OC do
2011 r. Cena 14900 zł - 601 924 778
VW Passat B3 1.6 TDI - 1991 rok.
Ważne przegląd i OC. Stan dobry.
Alufelgi, opony lato i zima. Cena 3200
zł do negocjacji - 698 435 725
VW Passat B3 1.9 D kombi - 1990
rok, hak, zielony. Zarejestrowany,
ubezpieczony. Cena 1800 zł - 504
199 007
VW Passat kombi - 1999 rok. Cena do
uzgodnienia - 661 783 155
VW Passat kombi 1.9 TD - 1991 rok.
Przegląd i ubezpieczenie do listopada
2011 r. - 608 337 583
VW Polo 1.0 - 1996 rok, czarny metalik, atrakcyjny wygląd. Karpacz. Cena
4450 zł - 503 984 663
VW Transporter T5 1.9 TDI - 2003 rok.
Przebieg 80000 km - 513 145 280

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
Dom 25 km od Wrocławia - atrakcyjny,
zamienię na mieszkanie 2poziome
w Jeleniej Górze za dopłatą - 512
275 145
Dom 350 m2 - nowy, z dwoma apartamentami. Działka 1900 m2. W Cieplicach na Karpacz - 602 800 090
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 40 m2 - suche, słoneczne,
ciepłe. Nowe okna. Wysoki parter.
WC. Mieszkanie ogrzewane piecem.
Zamienię na większe - 507 073 267
Mieszkanie 90 m2 - na dwa osobne.
Jedno mniejsze, a drugie kawalerka 605 145 792
Mieszkanie komunalne - możliwy
wykup od miasta. 74 m2, 3 pokojowe
na mniejsze 2 pokojowe. Ładna
okolica. Z dopłatą dla mnie - 691
258 991
Mieszkanie na Zabobrzu - 72 m2 na
1 lub 2 pokojowe - mały metraż. Z
dopłatą - 669 569 669
Pół bliźniaka - w Jeleniej GórzeCieplicach. 6 pokoi, garaż. Dobra
lokalizacja. Działka 4 ary. Balkon +
duży taras. Może być 2 pokoleniowy
- 603 139 918

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Apartamenty, mieszkania - lokale
użytkowe. Bez pośredników - 723
079 300
Działka - Mysłakowice - 1100 m2, płaska, nasłoneczniona z widokami, obok
centrum. Wszystkie media. Cena
95000 zł. Rychlewski Nieruchomości.
Numer licencji 9549 - 602 732 135
Kawalerka - umeblowana. 45 m2, w
Sobieszowie. 600 zł + liczniki - 757
554 448
Kawalerka - w nowym budownictwie.
Umeblowana + lodówka + telewizor.
700 zł w tym czynsz + media i kaucja
1000 zł. Kontakt po godz. 17:00 - 798
523 541
Komfortowe 52 m2 - umeblowane
i wyposażone. Cena 1500 zł w tym
media. N.Ż- Alicja Żebrowska Numer
licencji 998 - 509 156 552
Lokal biurowy, 500 zł/m-c - 94 m2,
3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, WC, centrala telefoniczna, okablowanie sieciowe.
Wojcieszyce - 2 minuty od Ciep
Numer licencji N.Ż Numer licencji
998 - 697 707 401
Lokal użytkowy - po remoncie, 90
m2 okna od strony ruchliwej ulicy, w
pobliżu centrum Jeleniej Góry. 2440 zł
brutto. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Lokal za 1000 zł - 2 pomieszczenia po
remoncie, na parterze około30 m2, w
Jeleniej Górze. 1000 zł z licznikami. 889 898 898
Lokale użytkowe - od 30 do 100 m2 w
Jeleniej Górze - 501 090 928
M-3 Piechowicach - umeblowana
kuchnia - cena najmu 800 zł. + media
Partner. Numer licencji 4917 - 604
508 308
Magazyn - 330 m2, rampa, plac
manewrowy, dozorowane JG ul.
Okopowa - 604 569 485
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Magazyn 220 m2 - duża brama, biuro,
pomieszczenie socjalne dozorowane
Jelenia Góra ul. Okopowa - 604
569 485
Mieszkanie 2 pokoje Karpacz - Do
wynajęcia od zaraz - 501 090 928
Mieszkanie 2 pokoje na Zabobrzu
- bardzo ładne mieszkanie po remoncie, kompletnie umeblowane. Dobra
lokalizacja. Rozkładowe i słoneczne.
NM. Numer licencji 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokoje, Zabobrze Kompletnie umeblowane, mieszkanie
po remoncie. Rozkładowe słoneczne.
Bliskie sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej. Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - 44 m2 - 506
861 282
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2, na
parterze z balkonem, w pełni umeblowane i wyposażone, Zabobrze II. 900
zł plus liczniki. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - 51 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni, łazienki
oraz przedpokoju. Na I piętrze kamienicy. 900 zł + liczniki - 500 122 446
Mieszkanie 2 pokojowe - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry w nowym
budynku z windą, 50m2, 1 piętro,
wyposażone - nowe sprzęty, garaż
pod budynkiem, czynsz 169 zł.
KODEX. Numer licencji 10721 - 513
060 568
Mieszkanie 3 pokoje - bardzo ładne po
remoncie, częściowo umeblowane. 2
piętro, miejsce parkingowe. 72 m2.
Bardzo atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045
- 790 418 318
Mieszkanie apartament 1400 zł - 2
pokojowe w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. Powierzchnia 50m2, 1 piętro,
budynek z windą i garażem podziemnym. Mieszkanie wyposażone
z nowymi sprzętami. KODEX 10721
- 513 060 568
Mieszkanie Kiepury - 52 m2 - Kompletnie umeblowane, nowoczesne
mieszkanie na wysokim parterze do
zamieszkania od zaraz. Cena 950 zł
+ media. Zapraszam do obejrzenia.
Numer licencji 5524 - 503 111 466
Mieszkanie M3 po remoncie - 85 m2
na 1 piętrze w nowym bloku. Duży
taras, balkon, miejsce garażowe okolice Wzgórza Kościuszki. Piękne,
słoneczne mieszkanie. Numer licencji
5524 - 503 111 466
Mieszkanie na Moniuszki - dwupokojowe umeblowane, koszt 950 zł.
Numer licencji 5524 N.City - 662
112 344
Mieszkanie Piechowice M3 - w centrum na parterze pow. 67 m, umeblowana kuchnia. 790 zł z + opł.
licznikowe Nieruchomości Partner.
Numer licencji 4917 - 604-508-308
Mieszkanie w Cieplicach - ul. Staszica, 40 m2. Dwa pokoje + kuchnia
+ łazienka. 700 zł/m-c + kaucja - 795
024 719
Mieszkanie willowe dla ﬁrmy - cały
parter domu w Jeleniej Górze. Niezależne wejście, parking, 3 duże pokoje,
łazienka, kuchnia - umeblowane. Duży
grodzony ogród - 75 75 215 89
Nowe m2 - 649 zł - plus czynsz 186 zł
(w tym ogrzewanie) Nowe mieszkanie
na ulicy Noskowskiego. Wyposażona
kuchnia wraz z AGD. Wysoki standard
nowej łazienki. Zadbany budynek,
nowa elewacja. Numer licencji 4917
- 604 906 257
Piechowice M3 - w centrum Piechowic- umeblowana kuchnia- opłaty z
czynszem (w tym ogrzewanie) 790
zł + liczniki Nieruchomości Partner.
Numer licencji 4917 - 604 508 308
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Pokoje, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej Górze - blisko
UE - 606 360 443
Pokój - dla studenta/studentki, w
mieszkaniu 2 pokojowym - ul. Staszica
8. 400 zł + media - 795 024 719
Pokój - możliwy dostęp do Internetu 75 75 215 95, 695 605 043

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka w Gryfowie Śl. - najlepiej
od zaraz - 726 508 846
Mieszkanie 3 pokojowe - pilnie poszukuję dla klienta. Na Zabobrzu, najlepiej
przy ul. Moniuszki. Numer licencji 998
- 695 534 000
Pilnie poszukuję mieszkania - w
Leśnej - 697 340 809

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom - pilnie poszukuję ładnego domu
w Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy do
650 000. Numer licencji 5877 - 515
285 788
Dom do remontu - z budynkami
gospodarczymi. Bez pośredników 607 220 606
Dom lub szeregówka - na Zabobrzu
lub w Jeżowie Sudeckim, w cenie do
650000 zł. Pośrednikom dziękuję 501 082 141
Dom w Karpaczu - dom w Karpaczu
Dolnym do kwoty 500 000 zł - 505
649 043
Dom, połowa domu - w Jeleniej Górze,
bliskiej okolicy, dla zdecydowanych
klientów. N. Rychlewski Numer licencji
9549 - 667 219 752
Kawalerka - tanio w Jeleniej Górze.
Zdecydowany klient gotówkowy.
Numer licencji 5877 - 515 285 788
Kawalerka Jelenia Góra - parter lub I
piętro, może być do remontu. Nieruchomości Karkonoskie Numer licencji
6327 - 501 090 928
Mieszkanie - do 115 000 zł może być
do remontu. Dla klienta z gotówką.
Bardzo Pilne. NM. Numer licencji
13045 - 607 797 911
Mieszkanie - Zabobrze 2 pokoje - po
remoncie do 54 m2, dla zdecydowanej klientki z gotówką. N. Rychlewski
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 lub 3 - pokojowe w
Jeleniej Górze lub bliskiej okolicy dla
zdecydowanego klienta. NPartner
- Iwona. Numer licencji 3198 - 693
539 968
Mieszkanie 2 lub 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze, w rozsądnej cenie.
Iwona Szumska, Numer licencji 3198
N. Partner - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - do remontu.
Zabobrze i okolice. Cena ok. 90000 zł.
Bez pośredników - 603 573 980
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu do trzeciego piętra. Pilnie zdecydowana klientka z gotówką. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach
Os. Orle lub XX-lecia na parterze dla
klienta z gotówką. Marles Numer
licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokoje na Zabobrzu pilnie dla klienta z gotówką. Może być
do remontu. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie min 80 m2 - Poszukujemy mieszkania o powierzchni min
80-100 m2 w ścisłym centrum miasta.
Najchętniej okolice ulicy Bankowej.
KODEX. Numer licencji 10721 - 513
060 568
Pensjonat - w Szklarskiej Porębie,
pokoje z łazienkami. N. Rychlewski
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Warsztat, stolarnia lub hala - murowana, ok. 100-250 m2, z działką min.
1000 m2, w Łomnicy lub pobliskiej
miejscowości - 795 849 394

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
1/2 willi - piękna willa, duża działka w
Jeleniej Górze - 604 262 580
2 działki w Miłkowie - przy drodze do
Karpacza, nad rzeka naprzeciwko
Karczmy Skalnej, łącznie 6000 m2
po 55 zł, sprzedam lub zamienię na
mieszkanie, dom lub inne propozycje
e-mail:dzialka2010@hotmail.com 504 699 338

og£oszenia
2 pokoje blisko centrum - 44 m2,
drugie - ostatnie piętro kamiennicy.
130 000 zł. Bardzo atrakcyjna oferta.
Nieruchomości Marles Numer licencji
13045 - 607 797 911
Apartament - Mysłakowice - 50 m2, 2
pokojowe. Wysoki standard. Wymienione wszystkie instalacje. Bardzo ciepłe i ciche. Widok z okna na panoramę
Karkonoszy. Tylko 199000 zł. N.Ż.
Numer licencji 998 - 697 707 401
Bardzo duży 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
Bliźniak w Cieplicach - w bardzo
dobrej lokalizacji, 362 m2 działki,
garaż w bryle budynku NM. Numer
licencji 5877 - 500 122 447
Cieplice 74 m2 - II piętro 2 sypialnie,
salon z aneksem kuchennym, po kapitalnym remoncie b. wysoki standard.
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Dom - 135 m2, 5 pokoi, 1200 m2
działki, 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Dom - budynek w Cieplicach w zabudowie bliźniaczej o Pu - 195,19m2,
3-kondygnacyjny, 6 pokoi, 15 m od
Parku Zdrojowego, do wprowadzenia, okazja tylko 2029 zł/m2 - 513
059 468
Dom - nowy, mały dom w Podgórzynie, 121 m2 powierzchni, 1085 m2
działka. Numer licencji 5877 - 500
122 447
Dom 100 m2 - 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, mały ogródek - 506 031
097
Dom 120 m2 - w Jeleniej Górze na
działce 1400 m2. Cena 250000 zł. N.
Żebrowscy - Alicja Żebrowska. Numer
licencji 998 - 509 156 552
Dom do remontu - w Jeleniej Górze,
na działce usługowo- mieszkalnej.
1103 m2. Cena 350000 zł. Numer
licencji 5124 - 601 551 213
Dom do remontu 99000 zł - duży dom
poniemiecki do kapitalnego remontu,
działka 3100 m2, budynki gosp., 19
km od Jeleniej Góry. Nieruchomości
Żebrowscy. Numer licencji 998 - 697
707 401
Dom do zamieszkania - 270 m2,
nowy, w Piechowicach. Działka 520
m2. Ładna lokalizacja. Atrakcyjna
cena. Bez pośredników - 514 395
194
Dom Miłków, Piechowice - 170 m2
z wyposażeniem, zagospodarowany teren, Piechowice 120 m2 po
kapitalnym remoncie super jakość.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Dom nowy 680000 zł - parterowy, 160
m2 powierzchni całkowitej, ogrzewanie pompą ciepła, wysoki standard
wykończenia, piękna okolica. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji
998 - 697 707 401
Dom parterowy - 200 m2 powierzchni
całkowitej, 4 pokoje, 1200 m2 działki
2 garaże, 3 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Numer licencji 9549 - 667
219 752
Dom parterowy - z 2006 r. 200 m2
powierzchni całkowitej, dwa garaże,
4 pokoje, ładna działka 1200 m2, 3
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Dom w cenie 360000 zł - duży dom
wolnostojący na działce ok. 650 m2
na obrzeżach Cieplice. Nieruchomości Otti Numer licencji 13225 - 603
491 335
Dom w cenie mieszkania - na obrzeżach Jeleniej Góry, do zamieszkania
od zaraz. Nieruchomości Otti Numer
licencji13225 - 603 491 335

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dom w Jeżowie Sudeckim - nowy na
parterze duży salon ( kominek) aneks
kuchenny, łazienka, piętro 3 sypialne
łazienka Nieruchomości Partner.
Numer licencji 4917 - 604 508 308
Dom w Łomnicy - stan surowy,
zamknięty. Duża działka. Numer
licencji 5877 - 500 122 445
Dom w Miłkowie - duży, zadbany z 8
pokojami do wynajęcia, dwie łazienki,
dwie kuchnie oraz pomieszczenie
gospodarcze, duża działka 2500 m2
Partner. Numer licencji 4917 - 604
869 172
Dom w Mysłakowicach - 150 m2,
nowy, do zamieszkania. Działka
27002 m2. Cena 599000 zł do negocjacji. Bezpośrednio - 697 870 559
Dom w Piechowicach - z 2000 roku,
25 8m2, działka 2250 m2. Piękny
widok, spokojna okolica, zadbany
teren, dla dużej rodziny lub pod działalność! Cena wyjściowa 700.000 zł
Numer licencji 5524 - 503 111 466
Dom w Podgórzynie - nowy, mały,
wolnostojący. 121 m2, na działce
1085 m2. Numer licencji 5877 - 500
122 446
Dom Wojcieszyce - Piękny dom z
małą działką (400m2)kompletnie
wykończony 120 m2, 3-y sypialnie
salon za niewygórowaną cenę Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Dom Wojcieszyce, Jelenia Góra piękne domy Jelenia Góra o pow.
160 m2 i Wojcieszyce o pow. 120
m2. Obydwa domy do zamieszkania
od zaraz. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Dom wolnostojący - 260 m2
powierzchni całkowitej, 5 pokoi, w
willowej części Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Dom z dużą działką - przy ul. Wrocławskiej - 603 954 845
Duża nieruchomość - budynek mieszkalny o pow. 450 m2 po remoncie
kapitalnym. Budynek gospodarczy
250 m2 całość na działce o pow.
2.4ha blisko centrum cena 1500000
zł. Partner. Numer licencji 4917 - 604
869 172
Duży dom - ok. Świerzawy - nietypowy dom 550 m2, działka 2770 m2,
oddzielone części mieszkalne i usługowo - produkcyjne. Cena 699000
zł. Numer licencji 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135
Dwurodzinna willa - w Piechowicach
na dużej działce 1400 m2. Garaż
wolnostojący z pomieszczeniami
gospodarczymi nad nim małe mieszkanie dwupokojowe. Cena 580000
zł. Partner Numer licencji 4917 - 604
869 172
Działka - tanio i pilnie - ponad 0,5 ha,
widok na góry, z domem do remontu.
W Świeradowie - 506 133 299
Działka 1032 m2 Miłków - w pięknym
miejscu, ogrodzona, media w drodze, obsadzona drzewami z altaną.
Piękne widoki na góry za 85000.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Działka 1650 m2 - budowlana, z
mediami, w Jeżowie Sudeckim, centrum. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Działka 50000 zł - ładna widokowa w
Siedlęcinie media przy działce. Numer
licencji 13225 - 605 079 790
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 Komarnie atrakcyjna. Widok na Karkonosze,
przy głównej drodze. 30 arów - 608
884 213
Działka Kostrzyca - 1000 m2, przy
drodze asfaltowej, dobra lokalizacja
piękne widoki - cena 50.000 zł. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Działka rolna Czernica - grunt orny
2,2ha w atrakcyjnym miejscu za
niewygórowana cenę 2 zł/m2, niewielka odległość od drogi asfaltowej.
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Działka Ścięgny - działka budowlana
1211m2 z widokiem na góry, uzbrojona z decyzją o warunkach zabudowy
obok Karpacza. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962

Działka w Janówku 19 h - 15 km za
Jelenią Górą, na wzniesieniu, przy
drodze asfaltowej. Nadaje się na elektrownie wiatrową. Słup elektryczny jest
na działce - 603 139 918
Działka w Jeżowie - 710 m2. Media
- 508 477 995
Działka w Michałowicach - budowlana, 1927 m2. Cena 70 zł/m2. Numer
licencji 5124 - 601 551 213
Działka w Sędzisławiu - powierzchnia
7,5 h. Cena 225000 zł. CON Siofer.
Numer licencji 12470 - 691 221 116
Działki 20 zł/m2 - rolne, od 688 m2
do 1100 m2, w Jeżowie Sudeckim.
Doskonała inwestycja. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Działki 35 zł/m2 - budowlane, z
dostępem do mediów, od 1500 m2
do 2200 m2, 13 km od Jeleniej Góry.
N. Rychlewski. Numer licencji 9549 667 219 752
Działki budowlane - po 12 arów w
Górzyńcu, 7 km od Szklarskiej Poręby
- 608 744 453
Działki w Miłkowie - ładnie położone
widok na Śnieżkę, rożnej wielkości
uzbrojone 70 zł m2 - dzialka2010@
hotmail.com - 504 699 338
Działki w Mysłakowicach - budowlane, ładnie położone 80 zł/m2. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Działki za 35 zł/m2 - od 1500 m2 do
2200 m2, budowlane, z dostępem do
mediów, 13 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Numer licencji 9549 - 667
219 752
Gospodarstwo rolne - idealne na agroturystykę. Zagrody, wypas, piękna
okolica. Pławna Górna - 504 201
580
Grunt budowlano-rolny w Mirsku 1ha, np. na KRUS - okazyjnie - 501
737 086
Grunt rolny - w cenie 3,5 zł/m2 oraz
działka budowlana w cenie 20 zł/m2
- 663 014 686
Grunty rolno-budowlane - cena 10 zł/
m2 - 603 954 845
Hala handlowo-usługowa - 400 m2,
przy wylotowej na Wrocław. Numer
licencji 4697 - 501 737 086
Karłowicza 43 m2 za 137000 - sprzedam lub zamienię na kawalerkę
2-u pokojowe (pokoje po 18 m2),
środkowe, słoneczne mieszkanie
z balkonem. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerka - atrakcyjna - świetna
lokalizacja ścisłe centrum, czynsz
60 zł Nieruchomości Partner - 604906-257
Kawalerka - bardzo ładne mieszkanie,
osobna kuchnia, balkon niski czynsz
cena 94000. Numer licencji 11965 509 949 961
Kawalerka - elegancka, przestronna
35,78 m2. Mieszkanie po remoncie.
Zadbany budynek wielorodzinny blisko centrum. Cicha spokojna okolica.
Czynsz 36 zł/m-c. N. Szymkiewicz.
Numer licencji 2499 - 669-620-071
Kawalerka - na Placu Ratuszowym
dla miłośnika centrum miasta, dobra
cena. NPartner - Iwona Numer licencji
3198 - 693 539 968
Kawalerka - na Zabobrzu, I piętro 27,5
m2. Słoneczna, środkowa i bardzo
ciepła. Blok 4-piętrowy. Kuchnia
otwarta w zabudowie. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 669 620 071
Kawalerka - Sobieszów - jeden pokój
w centrum, kuchnia, łazienka po
remoncie 31 m2, 95000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji 9549 602 732 135
Kawalerka - świetna lokalizacja ścisłe
centrum, czynsz 60 zł Nieruchomości
Partner. Numer licencji 4917 - 604
906 257
Kawalerka - tanio - Do sprzedania
kawalerka o powierzchni 30m2 na
Zabobrzu. Ogrzewanie miejskie.
Ciepła woda z ciepłowni. Czynsz 140
zł. KODEX Numer licencji 10721 - 513
060 568
Kawalerka - tanio - poddaszowe
mieszkanie na 2 piętrze w spokojnej
zielonej okolicy przy ul. Wyspiańskiego. 30m2, ogrzewanie i ciepła
woda z sieci. Tylko 105.000 zł Numer
licencji 5524 - 503 111 466

Kawalerka - w centrum Jeleniej
Góry 25 m2, na wysokim parterze.
Blok 4-piętrowy ocieplony, klatka
schodowa zadbana. Okolica cicha w
pobliżu park. Czynsz 160 zł/m-c. N.
Szymkiewicz Numer licencji 2400 669 620 071
Kawalerka - w Jeleniej G. na I-piętrze
w kamienicy, 31,6 m2. Położona w
ścisłym Centrum miasta. Ogrzewanie
z sieci miejskiej. Czynsz 180 zł/m-c.
Kuchnia osobna. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 669-620-071
Kawalerka - w Jeleniej Górze na Zabobrzu III 28 m2. Środkowa, słoneczna i
ciepła. Na podłogach panele. Czynsz
191 zł/m-c. Cena do negocjacji.
Nieruchomości Szymkiewicz. Numer
licencji 2400 - 669 620 071
Kawalerka - w okolicach Malej Poczty,
zadbany budynek, mieszkanie jedynie
do odświeżenia. Nieruchomości Otti.
Numer licencji 13225 - 605 079 790
Kawalerka - w Piechowicach 37 m2
na wysokim parterze z garażem i
ogrodem. Cena 110000 zł. N.Ż- Alicja
Żebrowska Numer licencji 998 - 509
156 552
Kawalerka - w Piechowicach na
parterze, po kapitalnym remoncie z
ogródkiem i garażem. Numer licencji
5877 - 500 122 447
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
Kawalerka 28 m2 - Zabobrze piękna
kawalerka z oryginalnie zaaranżowanym wnętrzem na VI piętrze, balkon
2-e windy, wieżowiec, obok działek.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Kawalerka 35,78 m2 - elegancka,
przestronna. Pokój i duża kuchnia
po remoncie. Zadbany budynek
wielorodzinny blisko centrum. Cicha
spokojna okolica. Czynsz 36 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Numer
licencji 2400 – 669 620 071
Kawalerka 37 m2 - na wysokim parterze w budynku wielorodzinnym. Duży
ustawny pokój z wyjściem na balkon.
Ogrzewanie co z sieci lokalnej. Blisko
ścisłego centrum miasta. Nieruchomości Szymkiewicz Numer licencji
2400 - 669 620 071
Kawalerka 77000 zł - słoneczna, po
remoncie, na obrzeżach Jeleniej Góry.
Nieruchomości Otti Numer licencji
13225 - 603 491 335
Kawalerka 79000 zł - po remoncie do
zamieszkania od zaraz, tania w utrzymaniu, zlokalizowana na obrzeżach
Jeleniej Góry. Nieruchomości Otti
Numer licencji 13225 - 603 491 335
Kawalerka Cieplice - 1 pokój 33 m2
cena 126.000 zł Nieruchomości Karkonoskie. Numer licencji 6327 - 519
562 869
Kawalerka IIp - nowy blok, blisko centrum, cena 105.000 NPartner Numer
licencji 3198 - 693 539 968
Kawalerka Jelenia Góra - na ulicy
Głowackiego 33,3 m2, Karłowicza 26
m2, działkowicza 28 m2 za przystępna
cenę. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerka M2 65000 - do remontu
kapitalnego w centrum Kowar.
Powierzchnia 37 m2, obejmuje kuchnię, dwa duże pokoje. Wymienione
okna na PCV. Numer licencji 4917
- 721 185 158
Kawalerka na Zabobrzu - II piętro,
kuchnia z oknem. Cena 75000 zł.
Numer licencji 10728 - 883 372 525
Kawalerka na Zabobrzu - za 75000
zł. II piętro, kuchnia z oknem. Numer
licencji 10728 - 883 372 525
Kawalerka Piechowice - 37 m2 na
wysokim parterze, po kapitalnym
remoncie z ogrodem i garażem. Atrakcyjna lokalizacja. Cena 110000 zł. N.Ż
Alicja Żebrowska Numer licencji 998
- 509 156 552
Kawalerka w centrum - Duża o
powierzchni ok. 47 m2. Można zrobić
dwa pokoje. Parter kamiennicy. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. 135 000 zł.
Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 607 797 911
Kawalerka w centrum - na parterze
kamiennicy w centrum miasta. Bardzo
duża powierzchnia 44 m2 - można
zrobić dwa pokoje. TYLKO 135 000
zł. Polecam Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 607 797 911

Kawalerka w Jeleniej Górze - na
Zabobrzu III, o pow. 28 m2. Środkowa,
słoneczna i ciepła. Na podłogach
panele. Czynsz 191 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
Kawalerka w Sobieszowie - 33 m2,
na I piętrze, po remoncie generalnym.
Numer licencji 5877 - 500 122 446
Kawalerka Zabobrze - o powierzchni
ok. 30 m2. Pokój, kuchnia, łazienka z
wanną. Z pokoju wyjście na balkon.
Do odświeżenia. Nieruchomości
Marles, Numer licencji 13045 - 790
418 318
Kawalerka, ul. Karłowicza - 26 m2,
parter, z otwartą kuchnią. Bardzo
ciepłe i tanie w utrzymaniu. Numer
licencji 5877 - 500 122 446
Kawalerka, ul. Morcinka - wynajęta
- stały dochód 600 zł. Cena 55 000
zł - 695 534 000
Kawalerkę na II p. - w dobrej lokalizacji
pilnie sprzedam, 30 m2, ogrzewanie
z sieci, cena 105000 NPartner- Iwona
Numer licencji 3198 - 693 539 968
Kiosk na targowisku - Zabobrze,
10 m2, na głównej alei. Tanio - 509
330 150
Kopaniec - działka rolna z możliwością
zabudowy. 5900 m2 z zagospodarowanym stawem. Cena 90000 zł
Partner. Numer licencji 4917 - 604
869 172
Lokal 400 m2 - położony przy ulicy
wylotowej na Wrocław. Idealnie
nadaje się na sklepy branżowe,
salon z (oknami, panelami, rowerami,
motorami, kosiarkami) jak i hurtownie.
Jeldom. Numer licencji 14557 - 668
667 637
Lokale biurowe - łączna pow. 132
m2. Cena 330000 zł. Bez pośredników. Jelenia Góra - Zabobrze - 607
860 013
Lokale biurowe - o łącznej powierzchni
133 m2, w cenie 330000 zł. Okolice
ryneczku i Biedronki na Zabobrzu. Bez
pośredników - 607 860 013
Ładny dom - 135 m2, 5 pokoi, 1200
m2 działki, przytulny, zadbany, 6 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkania Miłków - 3 mieszkania po
około 100 m2 do kapitalnego remontu
w domu 4-o rodzinnym, lub 3/4 domu,
za nie wygórowaną cenę. Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer
licencji 8236 - 692 094 962
Mieszkania obok Żeroma - Kochanowskiego dwupoziomowe 113 m2
III piętro. Bogusławskiego I piętro 105
m2 salon, 2 sypialnie duża kuchnia.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie - 2 pokojowe na I piętrze,
50 m2, do remontu NM. Numer licencji
5877 - 500 122 447
Mieszkanie - 2 pokojowe, na II piętrze, 45 m2 do remontu, cena do
negocjacji. Numer licencji 5877 - 500
122 447
Mieszkanie - 57 m2, 3 pokoje Osiedle
Robotnicze Nieruchomości Karkonoskie Numer licencji 6327 - 519
562 869
Mieszkanie - centrum miasta - do
remontu. 105 m2 190 000 zł. Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 790 418 318
Mieszkanie - już na Ciebie czeka.
Zadzwoń KODEX Numer licencji
10721 - 513 059 468
Mieszkanie - Mysłakowice - okazja
- 2 pokoje z aneksem kuchennym,
58 m2. I piętro w bloku. Ogrzewanie
etażowe. Cena 90000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji 9549
- 602 723 135
Mieszkanie - Mysłakowice - okazja
2 pokoje z aneksem kuchennym,
58 m2. I piętro w bloku. Ogrzewanie
etażowe. Cena 90000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. Numer licencji 9549
- 602 732 135
Mieszkanie - połowa domu 99 m2
- dwu-poziomowe na pierwszym piętrze. Do mieszkania przynależy ogród
200 m2. Cicha i spokojna okolica.
Jeldom. Numer licencji 14557 - 666
830 830
Mieszkanie - przytulne 2 pokojowe
- ZABOBRZE III, prawie nowe, 43
m2, parter, ekonomiczne ogrzewanie
elektryczne. Cena 124000 zł. Numer
licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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 1 pokojowe Miłków - po
remoncie, 39 m2, 135.000 zł Nieruchomości Karkonoskie. Numer licencji
6327 - 519 562 869
Mieszkanie 1/2 domu - dwupoziomowe 99 m2 w dwurodzinnym domu
z ogrodem. Jeldom. Numer licencji
14557 - 666 830 830
Mieszkanie 101 m2 - przepiękne
mieszkanie 101 m2 po generalnym
remoncie, idealne na kancelarię lub
luksusowy apartament. Numer licencji
4917 - 721-185-158
Mieszkanie 101 m2 okolice sądu
- przepiękne 101 m2 położone na
pierwszym piętrze zadbanej secesyjnej kamienicy z początku XX wieku.
Lokal po generalnym remoncie.
Numer licencji 4917 - 721 185 158
Mieszkanie 124.000 zł 2 pokoje do remontu, 2 pokoje do remontu,
zaciszna, zielona dzielnica Jeleniej
Góry. Numer licencji 1749 - 790
683 088
Mieszkanie 124.000 zł 2 pokoje - do
remontu, ul. Wzgórze Grota Roweckiego. Numer licencji 1749 - 790
683 088
Mieszkanie 129000 - 2 pokojowe
- nowe 2 pokojowe, 35 m2, wyposażona łazienka, 2 piętro. Okolice Małej
Poczty. Czynsz 45 zł. KODEX Numer
licencji 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 129000 - bardzo ładne
mieszkanie w Centrum po remoncie,
dwa pokoje. Numer licencji 5524 N.
City - 662 112 344
Mieszkanie 139000 zł - dwupokojowe
ze wspólnym ogródkiem i wiatą na
auto, mieszkanie wyremontowane.
Nieruchomości Otti. Numer licencji13225 - 603 491 335

(PLUS, ERA, ORANGE oraz
operatorzy wirtualni MVNO)

Mieszkanie 159000 zł - nowe, bezczynszowe, 2 pokojowe, w Cieplicach.
Powierzchnia 39 m2, ogrzewanie
gazowe, I piętro, miejsce parkingowe,
wyposażona łazienka. Kodex. Numer
licencji 10721 - 513 060 568
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie 51
m2, parter kilkurodzinnego budynku w
Jeleniej Górze N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie,
38 m2, czwarte piętro w bloku, Zabobrze I. 138 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 2 pokoje 124.000 zł - do
remontu, 2 pokoje z zacisznej dzielnicy Jeleniej Góry. Numer licencji
1749 - 790 683 088
Mieszkanie 2 pokoje 125 000 zł
- Mieszkanie na drugim piętrze,
Zabobrze I. 44 m2 Lokal rozkładowy
do remontu. Bardzo atrakcyjna oferta.
Nieruchomości Marles. Numer licencji
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokoje 130 000 zł - 44
m2. Rozkładowe. Drugie - ostatnie
piętro kamiennicy blisko centrum.
Mieszkanie wymaga remontu- część
prac została już wykonana. Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045
- 790 418 318
Mieszkanie 2 pokoje 130 000 zł kamiennicy na drugim - ostatnim
piętrze - blisko centrum. Mieszkanie
do remontu- nowe okna i instalacje. 44
m2. Polecam Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 607 797 911
Mieszkanie 2 pokoje Jagniątków - 1
piętro 52 m2, budynek odbudowany
przez developera Nieruchomości
Karkonoskie Numer licencji 6327 519 562 869
Mieszkanie 2 pokoje Jelenia Góra - 62
m2 do remontu 1 piętro Nieruchomości Karkonoskie. Numer licencji 6327
- 519 562 869

Mieszkanie 2 pokoje Różyckiego Bardzo ładne mieszkanie po remoncie do odświeżenia. Zabudowana
kuchnia. 138 000 zł Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokoje, 138 000 zł Bardzo ładne mieszkanie po remoncie do odświeżenia na Zabobrzu I.
Mieszkanie rozkładowe i słoneczne.
Zabudowana kuchnia oraz szafa typu
komandor. Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokoje, Karłowicza - po
remoncie do odświeżenia. 39 m2.
Zabudowana kuchnia. Serdecznie
polecam, Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2, III piętro. Bez pośredników - 609 354 207
Mieszkanie 2 pokojowe - 50 m2,
parter, z balkonem, słoneczne dobra
lokalizacja - cena 148.000 NPartner
- Iwona Numer licencji 3198 - 693
539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - bardzo ładne
na 2 piętrze 48 m2. Blok 4 piętrowy
na Kiepury. Mieszkanie rozkładowe,
słoneczne z balkonem. Na podłogach
panele i kafle. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - do remontu
na ul. Wańkowicza NPartner – Iwona.
Numer licencji 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - funkcjonalne, bardzo ładne 50 m2. Budynek
wielorodzinny 2-piętrowy. Blisko
do centrum, okolica cicha i zielona.
Mieszkanie po remoncie. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji
2400 – 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - II piętro, wymienione okna, ogrzewanie
gazowe, spokojna dzielnica. Pilnie.
Cena 130000 zł. NPartner – Iwona.
Numer licencji 3198 - 693 539 968

Mieszkanie 2 pokojowe - komfortowe,
w Sosnówce. Tanio, bezpośrednio 501 737 086
Mieszkanie 2 pokojowe - Kowary środkowe, słoneczne i b. ciepłe na
III piętrze o powierzchni 37,55 m2 po
kapitalnym remoncie. Cena 140000
zł. Numer licencji 9549 Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia +
garaż, ogródek. Nie w Jeleniej Górze.
Cena 55000 zł - 660 479 364
Mieszkanie 2 pokojowe - na 2-piętrze
39 m2. Blok 4-piętrowy na Zabobrzu.
Mieszkanie rozkładowe, środkowe,
słoneczne. Kuchnia w zabudowie.
Czynsz 263 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - o powierzchni
45 m2 na II piętrze w kamienicy po
częściowym remoncie, cena 129000
zł. Numer licencji 5877 - 500 122
447
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie 48 m2. Rozkładowe, środkowe,
słoneczne. Nowe okna i panele na
podłogach. Na ścianach gładzie.
Czynsz 300 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie,
przytulne 49 m2 na Zabobrzu. Rozkładowe, środkowe, słoneczne z dużym
balkonem. Na podłogach panele.
Czynsz 150 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji 2400 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie,
przytulne, o pow. 49 m2, na Zabobrzu.
Rozkładowe, środkowe, słoneczne
z dużym balkonem. Na podłogach
panele. Czynsz 250 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Elsnera 49 m2, 135 000 do negocjacji. Numer
licencji 5877 - 500 122 445
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Wzgórze
Roweckiego, 37 m2, z balkonem.
Cena 124000 zł. Numer licencji 4195
- 509 644 610
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, wysoki parter na Zabobrzu III.
Bez pośredników. Dobra cena - 504
032 410
Mieszkanie 2 pokojowe - w budynku
13-to rodzinnym na obrzeżach Jeleniej Góry, mieszkanie po remoncie,
cena 139000 zł obejmuje też wiatę
na samochód, wspólny ogródek.
Nieruchomości Otti. Numer licencji
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe - w Jeleniej
Górze. Blisko centrum, z balkonem.
Cena 124000 zł. Numer licencji 4795
- 512 144 131
Mieszkanie 2 pokojowe - w ok. Małej
Poczty, 45 m2, II piętro, do remontu
NM. Numer licencji 5877 - 500 122
447
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej
Porębie, blisko centrum, z balkonem.
Bez prowizji i pośredników - 512
144 131
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze 693 261 761
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze II,
II piętro, 50 m2. Cena 135000 zł. Do
remontu. Numer licencji 5877 - 500
122 446
Mieszkanie 2 pokojowe - Zabobrze, 41
m2, na III piętrze w wieżowcu. Cena
125000 zł. Numer licencji 5877 - 500
122 446

Mieszkanie 2 pokojowe centrum - 57
m2 za 155.000 na parterze w dobrym
stanie, mieszkanie nadające się na
biuro lub do zamieszkania NPartner
Numer licencji 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe z ogrodem - w
Łomnicy na parterze (58 m2) lub piętrze 62 m2 - po podłodze) w niewielkim
nowym budynku. Cena 140 (piętro)
oraz 170 000 zł.(parter). Rychlewski
Nieruchomości Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - po
kapitalnym remoncie na III piętrze,
40 m2. Numer licencji 5877 - 500
122 447
Mieszkanie 2 poziomowe - Cieplice 87 m2 na drugim piętrze w kamienicy
obok centrum Cieplic, po remoncie,
zadbane, cena 205000 zł. Numer
licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości. - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokoje 139 000 zł - w
centrum, parter, teren ogrodzony.
Bardzo dobra lokalizacja. 55 m2.
Serdecznie Polecam. Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 607
797 911
Mieszkanie 3 pokoje Jelenia Góra - 80
m2, parter, 186.000 zł Nieruchomości
Karkonoskie Numer licencji 6327 - 519
562 869
Mieszkanie 3 pokoje Różyckiego
- rozkładowe na Zabobrzu. Mieszkanie do odświeżenia. 170 000 zł.
Nieruchomości Marles, Numer licencji
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokoje za 155 000
zł - z zabudową kuchenną, 44 m2,
drugie piętro w bloku, Zabobrze I. N.
Rychlewski. Numer licencji 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 3 pokoje, centrum - na
parterze, 54 m2 139 000 zł. Bardzo
atrakcyjna oferta. Polecam, Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045
- 607 797 911
Mieszkanie 3 pokoje, parter - w
centrum, na monitorowanym osiedlu.
Miejsce parkingowe. Słoneczne. 55
m2 139 000 zł Polecam Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045
- 607 797 911
Mieszkanie 3 pokojowe - 44 m2,
rozkładowe, drugie piętro w bloku,
Zabobrze I. 155 000 zł do negocjacji.
N. Rychlewski. Numer licencji 9549 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - 67 m2, III
piętro. Centralne ogrzewanie, nowe
okna. Do odświeżenia. Blok z cegły
w Jeleniej Górze. Cena 160000 zł 510 042 734
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne, zadbane 63,5 m2 na Zabobrzu
III. Rozkładowe, środkowe, słoneczne,
po remoncie. Czynsz 420 zł/m-c.
Cena do negocjacji. Nieruchomości
Szymkiewicz. Numer licencji2400 –
669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - centrum - w
p.wojennym bloku, parter 54 m2 do
remontu (piece) ok. Kościoła Garnizonowego. Cena 139000 zł. Numer
licencji 9549 Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - dostępne
od zaraz. Wyjątkowo przytulne, słoneczne mieszkanie w centrum Zabobrza w odnowionym budynku, 3
niezależne pokoje , oddzielna kuchnia,
balkon. Numer licencji 11965 - 509
949 961
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Mieszkanie 3 pokojowe - dostępne od
zaraz. Zabobrze, odnowiony zadbany
budynek IV piętowy. Wyjątkowo
przytulne, słoneczne, trzy niezależne
pokoje, oddzielna kuchnia, balkon,
podłogi parkiet. Numer licencji 11965
- 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - kuchnia
,łazienka, przedpokój, piwnica, kotłownia. Duży garaż z kanałem. Stara
Kamienica - 607 623 122
Mieszkanie 3 pokojowe - Matejki - w
kamienicy w centrum, II piętro 58,2
cena 198 000 zł. Rychlewski Nieruchomości Numer licencji 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - na 1 piętrze
w bloku 4 piętrowym 65 m2. Bardzo
ładne, rozkładowe, środkowe. W
doskonałej lokalizacji. Pokoje przestronne, ogrzewanie z sieci miejskiej.
N. Szymkiewicz. Numer licencji 2400
- 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na I piętrze,
rozkładowe, z balkonem 70 m, w stanie do zamieszkania. Numer licencji
11965 - 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - na I piętrze,
w budynku wielorodzinnym 57 m2.
Po remoncie. Kuchnia otwarta na
salon. Blisko centrum miasta. Niewielki ogródek. Czynsz 137 zł/m-c.
Nieruchomości 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 - Pl. Ratuszowy. Sprzedam lub zamienię na
mniejsze 3 pokojowe. 55 m2, CO z
sieci, strych, piwnica, przestronne.
Zdjęcia wyślę na maila. Cena 195000
zł - 883 943 511
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie
na II-piętrze o pow. 63 m2. Pokoje
przestronne, do wprowadzenia od
zaraz. Kuchnia - meble w zabudowie. Balkon. Budynek wielorodzinny.
Nieruchomości Szymkiewicz. Numer
licencji 2400 – 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie,
61 m2, IX piętro w wieżowcu przy ul.
Kiepury. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - tanio - 57
m2, trzy pokoje, pomieszczenie
gospodarcze, strych, cena 130.000
Numer licencji 11956 - 509 949 961
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach.
Z kominkiem. 84 m2. Cena 224000 zł.
Numer licencji 4795 - 512 144 131
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze II.
Rozkładowe, 70 m2, świetna lokalizacja. Cena 220000 zł - 787 685 870
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze
słoneczne, ciepłe z balkonem, cena
169.000 Polecam Numer licencji
11965 - 509 949 961
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 3 pokojowe Kiepury - 70
m2, ładnie wykończone, duży balkon.
250000 zł do negocjacji. Nieruchomości Żebrowscy. Numer licencji 998
- 697 707 401
Mieszkanie 36 m2 - bardzo ładne po
remoncie, dwa pokoje okolice spółdzielni JSM. Numer licencji 5524 N.
City - 662 112 344
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OG£OSZENIA

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 atrakcyjna lokalizacja.
Serdecznie polecam, Marcin Środecki 883 797 878
2.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.
3.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
4.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
5.Do wynajęcia duży lokal.
Położony w bliskim sąsiedztwie jednego z marketów w Jeleniej
Górze. Powierzchnia użytkowa wynosi 89m2. Lokal znajduje się na I
piętrze nowo wybudowanego budynku. Lokal składa się z dużej sali
obsługi klienta, recepcji, łazienki i pomieszczenia socjalnego. Lokal po
remoncie do ewentualnego odświeżenia lub zmiany kolorów.Idealnie
nadaje się na prowadzenie biura, czy innej działalności gospodarczej.
Dużym atutem jest sąsiedztwo innych ﬁrm działających w budynku
oraz osiedla mieszkalnego. Parking przed budynkiem. Lokal zadbany.
Czynsz najmu to 3000zł netto plus media. Ogrzewanie z sieci. Istnieje możliwość kupienia
lokalu za kwotę 550 000PLN Serdecznie Polecam Marcin Środecki 883 797 878
6.DUŻA KAWALERKA W CENTRUM MIAST 47m2.
Mieszkanie na parterze kamiennicy w centrum miasta idealne na
biura. Lokal składa sie z bardzo dużego pokoju, kuchni z zabudową,
łazienki z wanną i wc oraz korytarza. Do nieruchomości przynależą
trzy piwnice. Oferta numer : MAR-MS-12117. Serdecznie polecam
Paulina Geremek 607 797 911
7.MIESZKANIE DWUPOKOJOWE 44m2 ZA 130 000zł.
Mieszkanie w kamiennicy blisko centrum Jeleniej Góry na drugim
– ostatnim piętrze. Lokal składa się z dwóch ustawnych pokoi,
kuchni z oknem, łazienki z wanną i wc oraz korytarza. W mieszkaniu
wymienione okna oraz instalacje. Ogrzewanie gazowe lub piecowe.
Bardzo atrakcyjna oferta. Oferta numer : MAR-MS-12112. Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
8.MIESZKANIE TRZYPOKOJE, PARTER, 139 000zł.
Mieszkanie trzypokojowe na parterze kamiennicy w centrum miasta. Lokal składa się z trzech pokoi z czego dwa są przechodnie,
kuchni, korytarza oraz dość dużej toalety, w której można zrobić
łazienkę.Mieszkanie jest do remontu ale można w nim spokojnie
mieszkać. . Dużym atutem jest fakt iż nieruchomość znajduje się
na monitorowanym zamkniętym osiedlu. Miejsce parkingowe przy
budynku. Klatka schodowa zadbana. Do dyspozycji lokatorów jest
strych. Czynsz wynosi 240 zł. Zamykana brama. Bardzo atrakcyjna oferta po wykonaniu
remontu - nawet niewielkiego - uzyskać można bardzo przytulne mieszkanie. Polecam
Paulina Geremek 607 797 911
9. KAWALERKA CENTRUM MIASTA 105 000zł
Ładna kawalerka. Mieszkanie położone w budynku wielorodzinnym
nowego typu. Powierzchnia mieszkalna podana w dokumentach to
26,31m2 w rzeczywistości jest większa. Mieszkanie znajduje się na
drugim, ostatnim piętrze budynku. Lokal składa się z dużego pokoju
połączonego z aneksem kuchennym, dużego korytarza oraz łazienki.
Lokal wymaga odświeżenia lub niewielkiego remontu. Atutem nieruchomości jest jej położenie w bliskim sąsiedztwie centrum Jeleniej
Góry. Dodatkowe zalety to: ogrodzenie budynku oraz brama na pilota.
W mieszkaniu okna PCV. Na podłogach wykładzina. Mieszkanie przytulne i przestronne.
Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
10. MIESZKANIE DWUPOKOJOWE, ZABOBRZE I, 138 000zł.
Mieszkanie dwupokojowe na osiedlu Zabobrze I. Lokal składa się
z bardzo ładnego słonecznego salonu połączonego z niewielką ale
bardzo ładnie zabudowaną kuchnią. Z salonu wyjście na balkon,
Mniejszego pokoju, łazienki z wanną i wc oraz niedużego przedpokoju
z zabudowaną szafą typu komandor. W mieszkaniu został przeprowadzony jakiś czas temu remont. Zostały wymienione okna na nowe
PCV i instalacje. Na podłogach panele dobrej jakości, na ścianach
gładzie gipsowe. W łazience glazura nowego typu. W kuchni zostają meble. Mieszkanie do
wprowadzenia nie wymaga nakładów ﬁnansowych, ewentualnie według gustu zmiana kolorów
ścian. Bliskie sąsiedztwo szkoły oraz obiektów użyteczności publicznej. Bardzo atrakcyjna
oferta Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
11. 3 POKOJE NA ZABOBRZU, 200 000zł.
Duże, rozkładowe mieszkanie na 10 piętrze bloku z windą. Mieszkanie składa się z trzech, słonecznych, przestronnych pokoi, kuchni
z zabudowanymi meblami, łazienki z wanną , osobnego wc oraz
korytarza z zabudowaną szafą starszego typu. W pokojach na
podłogach panele oraz wykładzina dywanowa w pokoju dziecięcym.
W kuchni, przedpokoju i łazience na podłogach kaﬂe. Na ścianach
gładzie gipsowe, w przedpokoju boazeria, w wc na ścinach panele
ścienne. W łazience glazura nowego typu. Z dużego pokoju wyjście na duży balkon. Z okien
rozciąga się widok na góry oraz panoramę miasta. Mieszkanie do odświeżenia. Blok po
termomodernizacji, nowa winda, miejsce parkingowe pod blokiem. Serdecznie Polecam ,
Leszek Środecki 790 418 318
12. MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE, ZABOBRZE, 169 000zł.
Bardzo ładne, przytulne słoneczne trzy pokojowe mieszkanie o
powierzchni 48,12m2 usytuowane na czwartym piętrze w bloku na Zabobrzu I. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z wyjściem na logie,
dwóch mniejszych pokoi, kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki
z wc miejscem na pralkę oraz przedpokoju. Okna nowe drewniane,
na podłogach parkiet. Wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna i
gazowa. Opłaty miesięczne wynoszą 460 zł w tym czynsz, ogrzewanie
centralne które jest nieopomiarowane, woda oraz ścieki,podwójny fundusz remontowy oraz
opłaty eksploatacyjne. Budynek świeżo po termomodernizacji. Do mieszkania przynależy
piwnica. Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji, sklepów, szkół, przedszkoli, przychodni.
Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
13. 2 POKOJE , ZABOBRZE, 125 000zł.
Bardzo interesująca oferta! Rozkładowe mieszkanie o powierzchni
37,20 m2, na Zabobrzu przy ul.Karłowicza Usytuowane na drugim
piętrze składa się z przedpokoju, dużego pokoju- na podłodze parkiet, drugiego mniejszego , łazienki oraz oddzielnej kuchni z oknem.
Nie dawno wymienione nowe okna pcv. Ogrzewanie z sieci, ciepła
woda z junkersa gazowego ( w najbliższym czasie podłączenie do
sieci miejskiej ). Opłaty miesięczne wynoszą 157 zł. Do mieszkania
przynależy piwnica. Bardzo dobra lokalizacja w pobliżu sklepów, komunikacji miejskiej, szkoły i
przychodni. Mieszkanie wymaga remontu według uznania. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 36 m2 Różyckiego mieszkanie po remoncie, bardzo
ładne z zabudową kuchenną w cenie,
tylko 133 000 zł. Numer licencji 5524
N. City - 662 112 344
Mieszkanie 38 m2 - po remoncie, dwa
pokoje, kuchnia w zabudowie, czwarte
piętro w bloku, Zabobrze I. 138 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 4 pokojowe - na 1-piętrze
w bloku 2 piętrowym 65,62 m2. Rozkładowe, słoneczne. Do niewielkiego
remontu. Czynsz 393 zł/m-c. Cena
do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400 – 669
620 071
Mieszkanie 4 pokojowe - parter z przyziemiem , łącznie 119 m2, w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. N. Rychlewski
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 4 pokojowe - rozkładowe
na I piętrze, co i ciepła woda miejska,
z ogródkiem ok. Małej Poczty Numer
licencji 5877 - 500 122 447
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 w centrum
- duże 119 m2 w kamienicy II piętro
obok ścisłego centrum. Doskonale
utrzymane i zadbane. Cena 350000 zł.
warto. Numer licencji 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
Mieszkanie 44 m2 - 3 pokojowe, II
piętro, Zabobrze II. Cena 155000 zł.
Celdom. Numer licencji 7792 - 601
773 793
Mieszkanie 44,4 m2 - 2 pokojowe, II
piętro, blisko centrum. Cena 130000
zł. Celdom. Numer licencji 7792 - 601
773 793
Mieszkanie 45 m2 za 135000 zł - 2
pokojowe o powierzchni 45 m2, 1 piętro, ogrzewanie miejskie, czynsz 210
zł razem z wodą. Okolice ulic Długiej i
Krótkiej. Kodex. Numer licencji 10721
- 513 060 568
Mieszkanie 50 m2 - 2 pokojowe,
w Sobieszowie. Cena 130000 zł.
Celdom. Numer licencji 7792 - 601
773 793
Mieszkanie 50 m2 - na Zabobrzu.
Rozkładowe, 2pokojowe, z balkonem,
na II piętrze w bloku IV piętrowym.
Cena 135000 zł. Numer licencji 5877
- 515 285 788
Mieszkanie 50 m2, za 155 000 zł mieszkanie po remoncie, wysoki parter, Zabobrze II. N. Rychlewski. Numer
licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 50 m2, za 155 000 zł - po
remoncie, 2 pokoje, wysoki parter z
balkonem, Zabobrze II. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 51 m2 - bez pośredników
- 2 pokoje (możliwość przerobienia na
3 pokojowe), ul. Kiepury. Rozkładowe,
dwustronne, balkon, piwnica. Wolne
od zaraz. Bez pośredników - 601
904 412
Mieszkanie 51 m2 - bez pośredników - 2 pokoje, 51 m2, (możliwość
przerobienia na 3 pokojowe), ul.
Kiepury. Rozkładowe, dwustronne,
balkon, piwnica. Wolne od zaraz. Bez
pośredników - 601 904 412
Mieszkanie 51 m2 - w Cieplicach, na
os. Orle. 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
toaleta. Balkon, I piętro - 502 336
965
Mieszkanie 52 m2 na Noskowskiego
- 2 pokojowe po remoncie w cenie
155000 zł. Nieruchomości Otti Numer
licencji 13225 - 605 079 790
Mieszkanie 53 m2 - 3 pokojowe, I
piętro, w kamienicy, w Jeżowie Sudeckim. Cena 114000 zł. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 53 m2 - na Zabobrzu, 3
pokoje z balkonem. Cena 160000 zł.
CON Siofer. Numer licencji 12470 603 561 516
Mieszkanie 62 m2 na Zabobrzu mieszkanie, po remoncie, rozkładowe,
3 pokoje, wysoki parter z balkonem,
przy ul. Kiepury. N. Rychlewski.
Numer licencji 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 63 m2 218.000 zł - Mieszkanie ul. Kiepury, 63 m2, 3 pokoje, do
wprowadzenia. Numer licencji 1749
- 790 683 088
Mieszkanie 70 m2 - 3 pokoje, w
kamienicy. Cena 210000 zł. CON
Siofer. Numer licencji 12470 - 603
561 516

Mieszkanie 70 m2 - Centrum, CO-gaz,
duży balkon, 3 piętro, kamienica, po
remoncie, zdobiony sufit. Partner.
Numer licencji 4917 - 604 906 257
Mieszkanie 70 m2 cena 218000 zł - 3
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu II,
zadbane, I piętro. Nieruchomości Otti.
Numer licencji13225 - 603 491 335
Mieszkanie 70 m2 na Zabobrzu - pilna
sprzedaż, 3 pokojowe mieszkanie
na I piętrze na ulicy Noskowskiego.
Nieruchomości Otti. Numer licencji
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 71 m2 - 3 pokojowe, w
centrum. Cena 186000 zł. Celdom.
Numer licencji 7792 - 601 773 793
Mieszkanie 78,36 m2 - Zabobrze
II, rozkładowe. 4 pokoje, balkon, V
piętro, winda. WC + łazienka osobno.
Do zamieszkania od zaraz - 697 501
515, 507 936 968
Mieszkanie 86 m2 - przy samym
deptaku idealnie nadające się pod
biuro bądź kancelarie. N.Ż- Alicja
Żebrowska Numer licencji 998 - 509
156 552
Mieszkanie 86 m2 z wyposażeniem 86 m2, 5 piętro, 4 pokoje, 2 piwnice,
wnęka przy windzie do zabudowy, z
wyposażeniem, do wprowadzenia,
Kodex nieruchomości - 513 059 468
Mieszkanie 87 m2 - po remoncie. Parking. Blisko centrum - 506 094 004
Mieszkanie bezczynszowe - z ogrodem. W cieplicach - 530 070 682
Mieszkanie blisko centrum 57 m2 - IV
piętro, 2 sypialnie, salonik z aneksem kuchennym, loggia, oryginalna
zabudowa i aranżacja. Niedrogo.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie Cieplice - 3 pokojowe
- Ładne, duże mieszkanie, własne
co. pow.73m budynek i okolica sympatyczne i zadbane. Cena 185.000.
Polecam Numer licencji 11965 - 509
949 961
Mieszkanie Cieplice 36 m2 - na
wysokim parterze z ogrodem. N.
Żebrowscy- Alicja Żebrowska Numer
licencji 998 - 509 156 552
Mieszkanie Cieplice 60 i 47 m2 - 60
m2 3 pokoje, I piętro w domu 4-o
rodzinnym. 47 m2 2 pokoje II piętro w
bloku. Oba mieszkania po kapitalnym
remoncie. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Cieplice Podgórzyńska - dwupokojowe mieszkanie po
remoncie na II piętrze obok parku
Norweskiego, niedrogo. Nieruchomości V&W Fankulewscy. Numer licencji
8236 - 692 094 962
Mieszkanie do remontu - 2 pokoje, 54
m2, I piętro, piwnica, balkon. 90 m2
gruntu, w pobliżu centrum. Spokojna
dzielnica, w pobliżu park, basen itd. 603 996 249
Mieszkanie dwa pokoje Moniuszki - w
pełni umeblowane koszt 950 zł plus
liczniki, wolne od 01.12.2010, N. City.
Numer licencji 5524 - 662 112 344
Mieszkanie dwupokojowe Karłowicza
- II piętro, środkowe, ciepłe, Okazja
125 000 zł Nieruchomości Marles.
Numer licencji 13045 - 790 418 318
Mieszkanie dwupokojowe w centrum
- mieszkanie po remoncie, 36 m2,
własne ogrzewanie gazowe, czynsz
50 zł. Numer licencji 5524 N. City 662 112 344
Mieszkanie dwupokojowe w centrum
- mieszkanie po remoncie, własne
ogrzewanie gazowe, czynsz 50 zł.
Numer licencji 5524 N. City - 662
112 344
Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze
- 47 m2 na Karłowicza, do odświeżenia, w cenie 158000 zł, IV piętro.
Nieruchomości Otti Numer licencji
13225 - 603 491 335
Mieszkanie Elsnera 50 m2 - za 135
000 do negocjacji. Numer licencji
5877 - 515 285 788
Mieszkanie Jeżów Sudecki - 53 m2,
do remontu, bezczynszowe. Cena
114000 zł. N.Ż- Alicja Żebrowska Lic
998. - 509 156 552
Mieszkanie Kadetów - 2 pokojowe, 56
m2, umeblowane, balkon. 205000 zł
Numer licencji 4566 - 601 540 292
Mieszkanie Karłowicza 2 pokoje
43 m2 - Tanio sprzedam mieszkanie słoneczne, środkowe, bardzo
ustawne z balkonem, przerobione z
3-ch pokoi, do niewielkiego remontu.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962

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

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

Mieszkanie Karłowicza 43
m2 i 39 m2 - 39 m2 III piętro
2 pokoje po kap. remoncie z
wyposażeniem. Mieszkanie
43 m2 III piętro 2 pokoje do
remontu. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962

PRENUMERATA

Mieszkanie Karpacz 30 m2
2 pokoje - dwupokojowe
kompletnie wyposażone, po
kap. remoncie, obok wyciągu.
Świetna lokata kapitału. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962

Mieszkanie Kiepury 48 m2,
163000 zł - 2-u pokojowe
w bloku na II piętrze z
meblami kuchennymi, bez
konieczności remontu, do
zasiedlenia, ogrzewanie
miejskie. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie komfortowe 70
m2 - na Kiepury usytuowane
na drugim piętrze. Cena do
uzgodnienia. N.Ż- Alicja
Żebrowska Numer licencji
998 - 509 156 552

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!

Mieszkanie luksusowe - 2 poziomowe 88 m2 (po podłodze 110 m2),
kompletnie umeblowane, z kominkiem i tarasem. Rok budowy 2009!
Wygodna, bezpieczna i przytulna okolica. 430.000 zł do negocjacji. Numer
licencji 5524 - 503 111 466
Mieszkanie M2 - 51 m2 - tanio - 2
pokojowe, kompletnie wyposażone,
ciepłe, słoneczne z pięknym widokiem
na góry. Ogrzewanie i ciepła woda
z sieci. TYLKO 165000 zł. Numer
licencji 5524 - 503 111 466

Mieszkanie M2 Karłowicza - 38 m2
na 4 piętrze w bloku po termomodernizacji. Słoneczne, zadbane, czynsz
z ogrzewaniem tylko 160 zł, cena
wyjściowa 123.000 zł. Numer licencji
5524 - 503 111 466
Mieszkanie M-2 za 148.000 - Zabobrze, 50 m2 w dobrym stanie, balkon,
dobra lokalizacja. NPartner. Numer
licencji 3198 - 693 539 968
Mieszkanie M-3 - w „zielonej dzielnicy”
miasta mieszkanie trzypokojowe na I
piętrze po remoncie 64 m 217 000 zł
Nieruchomości Partner. Numer licencji
4917 - 604 508 308

Już od teraz
E
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Mieszkanie M-3 na Małcużyńskiego
- mieszkanie dwupoziomowe 70 m2
własne ogrzewanie, duża kuchnia z
zabudową, cena 287000 zł. Partner.
Numer licencji 4917 - 604 869 172
Mieszkanie na lokal - 40 m2 przy ul.
Wojska Polskiego. Dobre na lokal.
Doskonała lokalizacja. Numer licencji
4566 - 601 540 292
Mieszkanie na Placu Ratuszowym
- 80 m2, III piętro, balkon, wysoki standard, słoneczne. Tanio sprzedam lub
zamienię na dom - 692 712 710
Mieszkanie na Wańkowicza - 2
pokojowe za 130.000 3pokojowe za
220.000 NPartner. Numer licencji
3198 - 693 539 968
Mieszkanie na Zabobrzu III - atrakcyjna cena. Numer licencji 7867 - 514
600 107
Mieszkanie Noskowskiego 54 m2
- dwupokojowe mieszkanie w wieżowcu na IX piętrze, z dużym salonem, bardzo ustawne, po niedawnym
remoncie w atrakcyjnej cenie. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Park Sudecki 60 m2 - 2
pokoje. Salon z aneksem kuchennym,
mały pokój z garderobą. Stan deweloperski, atrakcyjne, ustawne. Okazja.
Cena 209000. Nieruchomości Karkonoskie. Numer licencji 1740 - 503
021 047
Mieszkanie Sygietyńskiego 86 m2 4-o pokojowe mieszkanie w wieżowcu
na V piętrze po kapitalnym remoncie,
Zabobrze III. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Szklarska Poręba developerskie w Centrum, nowy
apartamentowiec. Nieruchomości
Karkonoskie. Numer licencji 6327 519 562 869

Mieszkanie tylko 129000 zł - bardzo
ładne mieszkanie w Centrum Jeleniej Góry po remoncie, dwa pokoje.
Numer licencji 5524 N. City - 662
112 344
Mieszkanie w centrum - Jeleniej Góry,
3 pokojowe 71 m2. W kamienicy
na 2-piętrze. Rozkładowe, wymaga
niewielkiego remontu. Czynsz 220
zł/m-c. Okazyjna cena. Nieruchomości Szymkiewicz. Numer licencji 2400
– 669 620 071
Mieszkanie w Janowicach - 43.7 m2,
z ogrodem. Cena 106000 zł. Celdom.
Numer licencji 7792 - 601 773 793
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 74
m2, do remontu, w kamienicy. Cena
130000 zł - 661 923 610
Mieszkanie w Karpaczu Górnym - 45
m2 za 160000 zł. Pośrednikom dziękuję - 502 142 220
Mieszkanie w Piechowicach - 72 m2.
Trzy pokoje plus salon połączony z
kuchnią. Ogród. Parter. Mieszkanie
do odświeżenia. Polecam. Nieruchomości Marles. Numer licencji 13045
- 790 418 318
Mieszkanie Wańkowicz trzypokojowe - z balkonem, po remoncie, co
gazowe, ogródek, I piętro, 217000 zł
- do negocjacji Nieruchomości Partner
Numer licencji 4917 - 604 508 308
Mieszkanie Wańkowicza - dwupokojowe na wysokim parterze do małego
remontu w cenie 140000 zł. Partner.
Numer licencji 4917 - 604 869 172
Mieszkanie Wańkowicza - trzypokojowe przy ul. Wańkowicza w pięciorodzinnej kamienicy z ogródkiem na
pierwszym piętrze. Nieruchomości
Partner. Numer licencji 4917 - 604
508 308
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Mieszkanie Wańkowicza trzypokojowe - w pięciorodzinnej kamienicy
z ogródki. Numer licencji 4917 - 604508-308
Mieszkanie willowe Cieplice - 3
pokoje z ogródkiem, okazja. Numer
licencji 5877 - 500 122 445
Mieszkanie Wojanów 73 m2 - do
remontu z garażem i ogrodem 750
m2. W sąsiedztwie Pałacu Wojanów.
Cena 95000 zł. N. Żebrowscy - Alicja
Żebrowska Numer licencji 998 - 509
156 552
Mieszkanie za 129000 zł - 2 pokojowe,
35 m2. Aneks kuchenny, wyposażona
łazienka, drzwi antywłamaniowe.
Czynsz 45 zł. Okazja. Kodex. Numer
licencji 10721 - 513 060 568
Mieszkanie za 159000 zł - nowe,
bezczynszowe, 2 pokojowe, w Cieplicach. Powierzchnia 39 m2, ogrzewanie gazowe, I piętro, miejsce
parkingowe, wyposażona łazienka.
Kodex. Numer licencji 10721 - 513
060 568
Mieszkanie za 250000 zł - 50 m2, ul.
Nowowiejska, okolice Akademii Ekonomicznej, 2 pokojowe. Wspólnota,
własne ogrzewanie, czynsz 40 zł,
miejsce parkingowe. Numer licencji
5124 - 601 551 213
Mieszkanie Zabobrze - po kapitalnym
remoncie 3 pokojowe, 70 m2 Numer
licencji 5877 - 500 122 447
Mieszkanie Zabobrze 2 pokojowe do zamieszkania ,z balkonem dobra
lokalizacja N Partner. Numer licencji
3198 - 693 539 968
Mieszkanie, atrakcyjne M3 - po
remoncie na pierwszym piętrze sześciorodzinnego bloku z terenem zielonym całość ogrodzona w świetnej
lokalizacji ul. Wańkowicza cena tylko
217000 zł. Partner. Numer licencji
4917 - 604 508 308
Mieszkanie, nowe dwupoziomowe
- 80 m2. Na nowym osiedlu. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja oraz cena.
Serdecznie polecam , Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 790
418 318
Mieszkanie, parter - 68 m2. Blisko
centrum miasta. Mieszkanie w stanie
idealnym. Urządzone ze smakiem.
Serdecznie polecam Nieruchomości
Marles. Numer licencji 13045 - 790
418 318
Mieszkanie, ul. Kadetów - 55 m2,
słoneczne. 2 pokoje, kuchnia w zabudowie, duży balkon. Cena 179000
zł - warto - 669 367 228
Mieszkanie, ul. Moniuszki - 2 pokojowe. Tanio. Polecam. Numer licencji
5877 - 500 122 445
Mieszkanko - 60 m2 na Ip. w zielonej dzielnicy miasta, z balkonem,
ogrzewanie gazowe. NPartner –
Iwona. Numer licencji 3198 - 693
539 968
Mieszkanko na parterze - blisko
centrum, nadające się również na
lokal biurowy. 57 m2 - 155.000
NPartner – Iwona. Numer licencji
3198 - 693 539 968
Nowy bliźniak - Czarne - ogrzewanie
gazowe, rozprowadzone wszystkie instalacje, rolety zewnętrzne.
Do wykończenia według własnej
aranżacji. Nieruchomości Partner.
Numer licencji 4917 - 604-508-308
Nowy dom - 350 000 - w Podgórzyna
121,3 m2 na parterze wiatrołap,
salon, kuchnię z jadalnią, toaletę i
pomieszczenie gospodarcze. Na
piętrze znajdują się 3 sypialnie i
łazienka + działka 1000 m2. Numer
licencji 5877 - 515 285 788
Nowy dom - mały, wolnostojący w
Podgórzynie 121m2 powierzchni,
1085 m2 działka. Numer licencji
5877 - 500 122 447
Nowy dom 120 m2 - dom wybudowany w Kostrzycy na działce 900
m2 do zamieszkania od zaraz - 697
090 301
Nowy piękny dom - na „Czarnym”
175 m2 na działce 1000 m2. Spokojne, intymne miejsce, piękny
widok na całą okolicę. Kanalizacja
miejska, świeżo wykończony. Polecam. Numer licencji 5524 - 503
111 466
Odstąpię punkt gastronomiczny - w
Karpaczu - 603 773 301
Parter domu - wolnostojącego, wraz
z pomieszczeniami w przyziemiu
o łącznej powierzchni 119 m2, 74
m2 mieszkalnej, 265 m2 ogrodu
z garażem. N. Rychlewski Numer
licencji 9549 - 667 219 752

og£oszenia
Pawilony handlowe - na rynku Zabobrze, w bardzo dobrych punktach
(główna aleja). Atrakcyjna cena - 501
181 972
Pensjonat - Karpacz - w centrum z
miejscem parkingowym. 21 pokoi
mogących zakwaterować 50 gości.
Cena 1850000 zł. Partner Numer
licencji 4917 - 604 869 172
Pensjonat - nowy w centrum Szklarskiej Poręby. Parter do wykończenia
lub przystosowania pod działalność
handlową. cena 1500000 zł. Partner.
Numer licencji 4917 - 604 869 172
Pensjonat w Karpaczu - funkcjonujący. Cena 829000 zł - do rozmów.
Numer licencji 4795 - 512 144 131
Pensjonat w Karpaczu - prosperujący.
Cena 829000 zł. Numer licencji 4795
- 600 455 327
Połowa domu 215 000 zł - 72 m2,
3 pokoje z ogródkiem na parterze,
w pobliżu centrum Jeleniej Góry. N.
Rychlewski Numer licencji 9549 - 667
219 752
Połowa domu 99 m2 - Mieszkanie
dwupoziomowe położone na pierwszym piętrze z ogrodem 200m2.
Nowe instalacje, piec dwu-funkcyjny.
Jeldom. Numer licencji 14557 - 666
830 830
Połowa luksusowego domu - 90 m2
całe piętro nowego domu, 4 pokoje,
komfortowo urządzone, w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Połowa luksusowego domu - 90
m2 całe piętro, 4 pokoje, w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski. Numer licencji
9549 - 667 219 752
Pół willi Cieplice JG - 105 m2, I piętro,
3 pokoje, weranda, garaż, działka
300 m. Jelenia Góra parter 120 m2,
3 pokoje, suterena, garaż, ogród.
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Rezydencja z duszą - i klimatem
położona w uroczym zakątku Jeleniej
Góry. Na działce 4520 m2. N.Ż- Alicja
Żebrowska. Numer licencji 998 - 509
156 552
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
Tania działka - w centrum Szklarskiej
Poręby pod budownictwo mieszkalno-usługowe w cenie 50 zł/m2.
Partner Numer licencji 4917 - 604
869 172
Wiejski dom - z działką 1 ha w odległości 15 m od Jeleniej Góry Nieruchomości Partner. Numer licencji
4917 - 604 508 308
Willowe z ogrodem - wysoki parter,
3 pokojowe, nowe okna, kominek
+ piec. Ogródek, piwnica. W bardzo dobrym stanie tylko 215000.
Rychlewski nieruchomości. Numer
licencji 9549 - 501 736 644
Wojanów 73 m2 - w bliskim sąsiedztwie Pałacu na parterze z garażem
i działką 750 m2. Tylko 95000 zł.
NŻ- Alicja Żebrowska. Numer licencji
998 - 509 156 552

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
19 lat, filigranowa blondynka - zaprosi
do siebie miłych Panów - 504 444
967
27 latek poszukuje kochanki - stały
układ. SMS - 792 216 945
34 latek zaprasza - panie i panów
na francuskie pieszczoty. Spotkania
sponsorowane - 519 357 596
36 letni pan szuka przyjaciółki mężatki, kochanki. Bez sponsoringu
100%, do 65 lat. Odp. na SMS - 531
301 812
44 letnia Kaja zaprasza - nieśmiałych.
Od 16:00 do rana - 514 257 346
Andrzejki - czy znajdę tu chętną
kobietę, która pójdzie ze mną na
Andrzejki? Czekam na SMS-y - 665
585 179
Atrakcyjna 23 latka - wysoka, szczuplutka brunetka - 723 012 784
Atrakcyjna para, 30 lat - pozna
dojrzałą parę do 45 lat, celem sex
spotkań . Czekamy na SMS - 798
391 436
Chłopak dla Panów, Pań - par i grup.
Tanio - 514 244 578

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Chłopak, 32 lata - pozna fajnego
faceta do 45 lat, aktywnego - 517
101 698
Dojrzała brunetka - z dużym biustem
- 667 424 672
Dojrzałe panie - spełnią twoje najskrytsze pragnienia. Zapraszamy również
starszych, nieśmiałych Panów - 506
836 227
Dyskretna i namiętna - zaprosi kulturalnych panów. Full serwisik - 661
432 551
Ja, mężczyzna, 33 lata - poszukuję
kochanki do 40 lat - 698 135 017
Kawaler, 34 lata, 180 cm wzrostu wyższe wykształcenie, pozna dziewczynę z Jeleniej Góry - 794 417 789
Maja, 20 latka - z dużym biuścikiem,
zaprasza - 796 691 135
Miłe chwile w drodze z pracy - sex
dla mobilnych. Zadzwoń. Magda dla
Panów 35 - 725 380 716
Młoda diablica - zdominuje niegrzecznych Panów - 883 480 531
Młoda, dzika kotka - spełni Twoje
najskrytsze fantazje erotyczne - 782
535 408
Młoda, ładna, szczupła - 23 lata, brunetka. Full serwis - 723 012 784
Młody, elegancki chłopak - lubiący
każdy seks. Do miłego towarzystwa
i nie tylko. Oczekuję sponsoringu za
miłe chwile. Czekam - 794 189 046
Młody, wysoki, przystojny - pomoże
finansowo młodej, szczupłej, atrakcyjnej lasce - 883 418 736
Młodziutka, namiętna Klaudia - lat 23.
Full serwis - 782 723 873
Oliwia od 8:00 - duży biuścik. Wyjazdy
- 530 167 292
Pan dla Pań - dyskretny, umiejętny, z
wigorem. tylko SMS lub MMS - 530
137 972
Poznam dziewczynę - od 18 do 30
lat. O mnie: 30 lat, wolny, zapracowany, bez dzieci. Napisz coś o sobie,
podeślij foto. Na pewno się odezwę.
Pozdrawiam - 510 613 029
Poznam kobietę do 40 lat - lubiącą
oral, piss. Możliwość zamieszkania u
mnie - 660 016 021
Poznam normalną dziewczynę - 15-18
lat, ja 19 lat - 782 721 723
Poznam panią - z Jeleniej Góry,
wiek 40-50 lat. Na dobre i złe - 500
870 894
Propozycja dla Pani - zasponsoruję
Panią 35+, najchętniej mężatkę, którą
zaproszę do siebie w godz. dopołudniowych na małe lody. Stały układ,
raz w tygodniu - 667 526 974
Przystojny 26 letni brunet - wysoki
184 cm, spotka się na miłą, namiętną
randkę, z fajną kobietą - 500 849
837
Seksowna, sympatyczna - lubiąca
każdy rodzaj seksu, zaprosi dyskretnych panów - 661 432 551
Szukam miłej, zgrabnej - zadbanej i
dyskretnej Pani - 669 629 464
Szukam młodej kobiety - na dyskretne
i niezobowiązujące spotkania. Odpisuje na SMS - 787 805 249
Upojne chwile - w towarzystwie czarujących dziewczyn. Przyjdź a na pewno
wrócisz - 723 142 210
Zaniedbywany 40 latek - dyskretny,
umiejętny. Dla dziewczyn, pań, par.
Tylko SMS lub MMS. Każdy układ.
Bez zobowiązań. Dla spragnionych
dziewczyn. Pozdrawiam - 660 707
657
Zasponsoruję, wspomogę - dziewczynę, Panią. Wiek i wygląd bez
znaczenia - 888 172 634
Zgrabna, młoda - liczy na sponsoring
- 889 810 079

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie kostki betonowej i granitowej (podjazdy, place,
parkingi i inne) - 757 514 321, 608
658 351
Bruki i wykończenia wnętrz - 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
Budowa domów jednorodzinnych - od
podstaw. Szybkie terminy realizacji.
Solidnie, duże doświadczenie - 722
148 770

Ciesielstwo-dekarstwo - pokrycia
wszelkich typów, montaż okien dachowych, rynny i obróbki blacharskie - 663
161 072
Cyklinowanie - solidnie. Montaż podłóg, paneli. Cyklinowanie schodów.
Renowacja drzwi i mebli. Malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
Cyklinowanie, renowacja podłóg drzwi, schodów - 517 209 836
Dachy, rynny - obróbki blacharskie,
kominy, własny podnośnik koszowy.
Niskie ceny. Krótkie terminy - 692
712 710
Dachy-dekarstwo - pokrycia wszelkiego rodzaju. Montaż okien dachowych, obróbek blacharskich, rynien
- 609 654 791
Dachy-Fornal - budowa i remonty
dachów. Rynny, kominy, okna, dach
- 603 365 411
Firma ogólnobudowlana Marko wykończenia wnętrz, elewacje. Wieloletnie doświadczenie w branży - 603
090 155
Gładzie na mokro - bez kurzu, szlifowania-regipsy, malowanie, tapety.
Tanio, szybko i solidnie - 604 357 269,
wieczorem 75 71 304 64
Gładzie, malowanie - gładzie i malowanie - 697 368 868
Gładzie, malowanie - wykończenia 666 243 664
Gładź bez szlifowania - Multi-Finish.
Wykonywanie bezpyłowej gładzi gipsowej, bez szlifowania - 697 368 868
Hydraulika - CO. stal, pex, aluminium,
miedź, kanalizacja, ogrzewanie podłogowe, solary - 691 528 286, 667
689 012
Hydraulika od a do z - montaż pieców,
kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego. Podłączenia kuchenek
i junkersów. Usuwanie awarii - profesjonalista - 603 237 605
Hydraulika, kanalizacja, gaz - montaż
kuchenek, junkersów, wodomierzy i
CO - 604 922 815
Hydraulik-spawacz - monter instalacji
wodno-kanalizacyjno-gazowych.
Doświadczenie, własny sprzęt. Nie
martw się o projekt ani materiały.
Wystawiam faktury. Pracuję uczciwie,
płace podatki - 660 443 730
Instalacje - CO, wodno-kanalizacyjne,
gazowe. Uzgodnienia. Wymiana
podgrzewaczy, kuchni, kotłów. Prace
ogólnobudowlane, wykończeniowe.
Nadzory budowlane - 781 465 274
Kafelki, panele, malowanie - gładzie,
remonty mieszkań i domów - 531
173 192
Kominki-obudowy - z marmuru i
piaskowca. Różne wzory. Rozprowadzenie ciepła - 502 283 823
Malarz do wynajęcia - malarz do
wynajęcia - 792 462 031
Malowanie, glazura, panele, gładzie remonty łazienek, mieszkań od A do Z.
Przebudowy wnętrz - 531 173 192
Malowanie, gładź - szpachlowanie,
gładź bezpyłowa, remont i renowacja.
Malowanie tradycyjne i agregatem.
Profesjonalnie - ściany, sufity, stolarka,
elementy z metali. - 697 368 868
Mężczyzna poszukuje pracy - w
budownictwie, hydraulice lub inne 699 901 787
Niepijący, solidny i uczciwy - wykona
prace budowlane, wykończenia, malowanie itp. Posiadam własne narzędzia
oraz doświadczenie. Młody, w pełni
dyspozycyjny - 723 338 616
Ocieplanie i tynkowanie budynków solidnie i tanio - 506 776 052

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
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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

UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

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
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Oczyszczalnie ekologiczne - szamba,
przyłącza wodne i kanalizacyjne - 785
535 629
Profesjonalne remonty - za rozsądną
cenę - 605 209 140
Profesjonalne wykończenia wnętrz łazienki, regipsy, gładzie, malowanie
struktury. Możliwość obejrzenia moich
prac. Zapraszam - 601 187 847
Remonty - Jelenia Góra - gładź
bezpyłowa, bez szlifowania. Malowanie tradycyjnie i agregatem - 697
368 868
Remonty - kompleksowo, tanio,
szybko i solidnie - 698 056 197
Remonty - tanio - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy itp.), biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania
i wodne - 512 018 350
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 kompleksowe - tynki maszynowe - 781 974 255
Remonty mieszkań - kompleksowe 513 194 392
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy (ścianki działowe,
sufity podwieszane), panele ścienne
i podłogowe. Inne prace remontowe 691 936 900
Remonty mieszkań - malowanie,
panele, wymiana okiem drzwi, sufity
podwieszane, panele podłogowe i
inne - 722 148 770
Remonty mieszkań - tanio i solidnie 886 174 031
Remonty mieszkań od A do Z - bardzo
tanio i solidnie - 501 804 857
Renomax ogólnobudowlane usługi remonty mieszkań, domów. Docieplenia, elewacje, budowy - 606 508 723
Roboty ziemne - wykopy, równanie
terenu, zbieranie humusu - 785 535
629
Stolarstwo - schody, podłogi, podbitki,
tarasy, balustrady, balkony, altanki,
ogrodzenia. Sprzedaż, montaż - 502
283 823
Sufity podwieszane, regipsowe zabudowy wnęk, szafy regipsowe,
malowanie. Faktura VAT - 665 189
955
Tanie piece - KOTŁY - węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek
- tanio, montaż - sprzedaż - serwis,
Zadzwoń nic nie tracisz możesz tylko
zyskać - 603 237 605
Tynki maszynowe z agregatu - kompleksowe usługi ogólnobudowlane
- 781 974 255
Tynki maszynowe, regipsy - gładzie.
Tanio, szybko i solidnie - 723 372
820
Układanie glazury - łazienki, kuchnie,
tarasy - 606 407 472
Układanie paneli - układanie paneli 513 194 392
Usługi budowlane i remontowe mieszkań i budowa domów pod klucz
itp. Płytki, regipsy, tynki maszynowe,
poddasza, elewacje i ogólnobudowlane - 663 747 793
Usługi hydrauliczne - usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usługi ogólnobudowlane - Kompleksowe usługi budowlane. Remonty
mieszkań, biur, sklepów. Budowa od
podstaw - 509 565 541
Usługi ogólnobudowlane i remontowe
- mieszkań, budowa domów – stany
- zero, poddasza, elewacje, wykończenia - 608 461 620
Usługi remontowo-budowlane - kompleksowo - 663 408 078
Usługi remontowo-budowlane - profesjonalne układanie glazury - 607
730 648
Usługi ziemne - fundamenty, humus,
koparko-ładowarka CASE 695sr - 785
269 273
Wykonuję domy od podstaw - wraz z
całkowitym wykończeniem. Remonty
mieszkań. Za rozsądne pieniądze 516 490 778
Wykończenia i remonty - tynki agregatem, sufity podwieszane, suche
zabudowy z płyt GK, glazura, gładzie,
malowanie, elewacje, docieplenia,
podbitki - 502 283 823

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

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

EDUKACJA
Anglik-English alive - przygotowanie do matury, konwersacje. Dzieci
uczone real English przez poezję i
śpiew. Możliwość nauki w grupach 506 209 866
Chemia - korepetycje - udzielę korepetycji z chemii - 793 443 004
Język angielski - korepetycje - przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów oraz pomoc w opanowaniu
bieżącego materiału - 501 578 868
Język angielski - w domu ucznia - na
każdym poziomie zaawansowania.
25 zł pełna godzina zegarowa. Zapraszam - 661 058 408
Język niemiecki - korepetycje szkoła podstawowa, średnia, studia.
Doświadczony nauczyciel i korepetytor - 696 253 278
Język włoski - każdy zakres - atrakcyjna cena. Od podstaw, konwersacje, przygotowania do egzaminów.
Szybko i skutecznie. Centrum Jeleniej
Góry - 883 943 511
Kurs Progecad - Szkolenia w zakresie
obsługi programu progeCAD – alternatywnego dla AUTOCAD - 75-6494-161
Kursy dla opiekunek - osób starszych
oraz opiekunek do dzieci w Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego
- 600 153 322
Matematyka - korepetycje - prowadzi
absolwent UWr - liceum, przygotowanie do matury, studia wyższe - 697
164 349
Matematyka - korepetycje - szkoła
podstawowa i gimnazjum. Studentka udzieli korepetycji, z dobrym
podejściem do dzieci i młodzieży, z
doświadczeniem i sukcesami. Niedrogo - 511 293 023
Matematyka - korepetycje - także dla
studentów - 697 814 556
Matematyka-fizyka - wieloletnie
doświadczenie w nauczaniu; pomoc
w zakresie szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz średniej (łącznie z
przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego lub matury) - 603 630 164
Nauczycielka języka angielskiego,
- profesjonalne przygotowanie do
testów gimnazjalnych, matury. Indywidualnie i grupowo - 663 369 045

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

Wykończenia, remonty mieszkań regipsy, ścianki działowe, ocieplenia,
podwieszane sufity itp. - 795 562
360
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów kuchennych.
Budowa kominków - 666 738 298

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

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 a-z - awarie, montaże, usterki,
naprawy, modernizacje itp. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Usługi elektryczne i budowlane - pełna
realizacja instalacji elektrycznej oraz
wszelkie prace remontowe - 667
251 801
Wykonywanie instalacji elektrycznych
- naprawy, modernizacje. Lokalizacja
kabli, przewodów. Uprawnienia E i
D - 604 185 465

USŁUGI
MUZYCZNE
Ave Maria na trąbce - w kościele na
ślubie - 609 299 524
DJ Prezenter - własny sprzęt, dojazd,
zagra Andrzejki dla starszych i młodszych osób - 883 326 707
DJ, prezenter muzyczny - wieloletnie
doświadczenie (dotychczas trójmiasto), mobilny, z własną konsoletą i
nagłośnieniem. Dyskoteki, wesela,
bankiety - 501 459 725
Duet muzyczny Carlos - poleca się na
wesela, dancingi, zabawy. Nagłośnienia. Gitara na żywo - 501 576 923
Kolędy na skrzypcach - 25 letnia
absolwentka szkoły muzycznej,
otwarta na współpracę z zespołami
muzycznymi. Udzielam korepetycji
gry na skrzypcach - 661 125 226
Zespół muzyczny Elear - 3 osobowy skład. Dużo dobrej muzyki i
wiele wesołych konkursów - 606
778 341
Zespół muzyczny R&A - studniówki,
wesela, dancingi. Cena do uzgodnienia - 603 785 794
Zespół muzyczny Silver - obsługa
muzyczna wesel, studniówek oraz
innych imprez okolicznościowych 505 157 091

USŁUGI
OPIEKA
Niepaląca - zaopiekuje się troskliwie osobą niepełnosprawną,
chorą. Za pensję z zamieszkaniem.
Dolnośląskie do Zgorzelec i okolice
- 725 150 039
Opiekunka do dziecka - miła i przede
wszystkim uczciwa. Doświadczenie
w opiece 2 letnie - 790 641 766
Podejmę się opieki - nad osobą
starszą. Doświadczenie - 600
654 454
Podejmę się opieki nad dzieckiem
- od drugiego roku życia, u mnie w
domu, od zaraz. Mam 27 lat i mam
synka dwuletniego - 508 479 490

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

Zaopiekuje się dzieckiem - powyżej 3
roku życia, u mnie w domu. Mieszkam
na Zabobrzu III i jestem na urlopie
wychowawczym - 667 219 900
Zaopiekuję się dzieckiem - powyżej
roku - 531 484 777
Zaopiekuję się dzieckiem z ADHD,
ASP - niekoniecznie grzecznym od
godz. 15:00, również w soboty, niedziele. Zabawa, zajęcia, jedzonko. 7
zł/godz. - 883 943 511

USŁUGI
RÓŻNE
Alicja Kowalska - Biuro rachunkowe KOALA - Biuro rachunkowe
Koala specjalizuje się w prowadzeniu
podatkowych ksiąg przychodów i
rozchodów (KPiR) oraz pełnej księgowości (księgi handlowe). Nasze biuro
mieści się przy ul. Wojska Polskiego
54 - budynek NOT, a do współpracy
zapraszamy firmy z terenu całej Jeleniej Góry i okolic. - 601 837 677
Anteny satelitarne - serwis, montaż platformy, TNK - 781 957 491
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
Atrakcyjne kredyty dla firm - bez
zabezpieczeń. Decyzja w ciągu 1
dnia - 510 171 225
Atrakcyjne kredyty gotówkowe - bez
poręczycieli, opłat wstępnych. Bankowe Towarzystwo Finansowe - ul.
Konopnickiej 14/2, I piętro - 510 171
225
Auto myjnia w Jeleniej Górze - ul.
Wolności 145 - teren. M.Z.K - 609
950 849
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze księgowofinansowej - 601 837 677
Certyfikaty (świadectwa) energetyczne - budynków - tanio, szybko,
solidnie. Dojazd do klienta gratis - 510
240 885
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
Idzie zima - odśnieżanie na telefon 608 853 596
Junkersy - serwis - montaż, naprawa,
regulacja, konserwacja urządzeń
gazowych itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny 500 505 002
Kolektory słoneczne - projektowanie
- sprzedaż, montaż, serwis. Dofinansowania-załatwiamy formalności - 694
478 829
Komputery - serwis, naprawa - sprzedaż skup. Nowe i używane. Możliwy
dojazd. Raty w Żaglu. Atrakcyjne ceny
dla firm. Cieplice, ul. Jagiellońska 15,
w podwórko - 691 964 963
Konserwator na fakturę - naprawimy
zmontujemy wszystko. Hydraulika,
elektryka, instalacje gazowe, zamki
w drzwiach, samozamykacze Podejmiemy współprace na stałe - 500
505 002
Kredyt gotówkowy - do 20 krotności
dochodów. Bez poręczycieli, zgody
współmałżonka - 510 171 225
Kredyty - oferta 30 banków - w jednym miejscu. Bankowe Towarzystwo
Finansowe, ul. Konopnickiej 14/2, I
piętro - 510 171 225
Kredyty hipoteczne - Kompleksowa
obsługa. Duże doświadczenie i skuteczność. Nieruchomości Karkonoskie
lic. 6327 - 756 436 052
Książka Przychodów i Rozchodów
- konkurencyjne ceny - alakow@
onet.eu
Księgowość - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę firm
- 782 020 635
Montaż mebli - zmontujemy i zawiesimy każde meble. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Naprawy pralek - pralnic, zmywarek
- 608 812 320
Odśnieżanie - szybko, tanio i solidnie. Odśnieżamy posesje itp. - 508
747 124
Odśnieżanie dachów - itp. - 663
408 078

OSK Skorpion - zaprasza na programowe kursy prawa jazdy kat. B. Gwarantujemy profesjonalizm wynikający
z doświadczenia i uczciwości - 667
315 675
Po włamaniu - zabezpieczenia,
wymiana zamków, drzwi - faktura
dla ubezpieczyciela. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny! - 500 505 002

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD

USŁUGI
SPRZĄTANIE

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
Podciśnieniowe czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów,
wykładzin, tapicerki, samochodów,
wysoka jakość usług, profesjonalny
sprzęt, atrakcyjne ceny - 609 172 300,
075 75 242 66
Pogotowie antenowe - Antena odczepiła się od ściany? Wiatr zerwał
konwerter lub przestawił antenę?
Przeprogramował się dekoder? Skorzystaj z pogotowia antenowego a
otrzymasz profesjonalną pomoc. - 602
810 896
Poprowadzę księgowość - solidnie,
rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny 782 020 635
Prace maturalne, lic., mgr - profesjonalnie, szybko, tanio i bezproblemowo. Proszę o poważne oferty - 609
968 299
Przygotowanie do egzaminu na prawo
jazdy - profesjonalnie, przez instruktora z uprawnieniami egzaminatora
państwowego. Zadzwoń i dowiedz
się więcej - 667 315 675
Przyjmę reklamę na busa - robię duże
przebiegi - 793 623 999
Pyszne, domowe ciasta - na wesela,
przyjęcia okolicznościowe, święta 783 032 865
Ratownik wodny - „do wynajęcia”.
Na godziny, dni tygodnia. Skuteczna
nauka pływania - 795 203 490
Restauracja pod Skałką - w Podgórzynie, zaprasza na imprezę
Andrzejkową. Wstęp wolny. Melodyjna muzyka dla wszystkich - 790
609 579
Rolety zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139
Serwis anten - Sprzedaż, montaż,
serwis anten zbiorczych i instalacji
TV-SAT (domki, hotele, pensjonaty).
Fachowcy z 15 letnim doświadczeniem. Jelenia Góra ul. Wolności 52.
- 756 428 588
Serwis okien - PCV, drewno, aluminium. Wymiana uszczelek, okuć,
szyb. Konserwacja, regulacja itp. - 606
508 723
Serwis RTV/SAT - domowe naprawy
telewizorów oraz montaż anten satelitarnych. Dojazd i diagnoza gratis.
Gwarancja oraz niskie ceny. Zapraszamy - 721 009 695
Strony WWW - profesjonalne strony
internetowe w atrakcyjnej cenie - 504
120 752
Strony www, ulotki, logo - Agencja
reklamowa Ginger Art wykonuje
niedrogo, profesjonalnie oraz kompleksowo strony internetowe, ulotki,
logotypy itp. - 601 904 412

Szafy, zabudowy wnęk, kuchnie - na
wymiar - wykonam tanio i solidnie.
Projekt i doradztwo bezpłatne - 517
469 065
Świąteczny kredyt gotówkowy - do
100000 zł. Bankowe Towarzystwo
Finansowe - ul. Konopnickiej 14/2, I
piętro - 510 171 225
Tanie ubezpieczenia OC i AC - wystarczy zadzwonić - 508 265 360
Telewizja N - najlepsze kanały w
jakości HD oraz nowoczesne dekodery HD na wyciągnięcie ręki, już
od 48 zł miesięcznie. Jelenia Góra,
ul. Wolności 52, ul. Jagiellońska 19,
pasaż w TESCO oraz Carrefour - 756
428 588
Telewizja na kartę - zero umów i
formalności, zero abonamentu podłączasz, aktywujesz i oglądasz.
Ponad 30 kanałów polskojęzycznych.
Dekoder z kartą startową od 199,90 zł.
Jelenia Góra, ul. Wolności 52 - 756
428 588
TV satelitarna - montaż (gwarancja),
ustawienia itp. - 506 623 977
Usługi podnośnika koszowego P-183
- wysięg 18m. Tanio, szybko, pewnie.
Na życzenie klienta wystawiam również faktury VAT - 502 508 265
Usługi ślusarskie i spawalnicze wymiana zamków, remonty - 507
487 728
Utraciłeś/aś prawo jazdy? - z przyjemnością przygotuję Cię do egzaminu
kontrolnego - 667 315 675
WEMM Komputery - serwis, naprawa,
konserwacja. Zgrywanie VHS na
DVD. Odzyskiwanie danych. Graﬁka
komputerowa. Wizytówki, ulotki, itp.
Dojazd do klienta - 798 468 007
Wodomierze i legalizacja - wymiana
montaż, przeróbki. Plombujemy
legalizujemy, wyręczamy z wszystkich
formalności. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny 500 505 002
Wynajem kontenerów - na gruz,
śmieci, odpady budowlane, komunalne. Wywóz gruzu, papy. Kontenery,
zsypy. Bardzo konkurencyjne ceny
- 500 766 817
Wywóz Eternitu oraz śmieci - zanieczyszczonych Azbestem. Także gruz,
ziemie oraz wszelkie śmieci pobudowlane. Wynajem zsypów. Dobre
ceny - 727 548 554
Wywóz gruzu i śmieci - wszelkiego
rodzaju, w tym także komunalne.
Wynajem zsypów budowlanych. Konkurencyjne ceny - 727 548 554
Złota rączka - naprawimy i zmontujemy wszystko w domu i zagrodzie.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002

Firma Independent 23 - Sprzątanie
klatek schodowych, biur i mieszkań.
Pranie mebli tapicerowanych i wykładzin dywanowych metodą ekstrakcyjną. Polecamy się serdecznie - 500
141 827
Karcher - czyszczenie dywanów - i
tapicerki obiciowej. Szybko i solidnie
- 609 600 807
Karcher - podciśnieniowe pranie
dywanów, tapicerki meblowej. Faktury
VAT - 75 76 72 773, 603 646 803
Podciśnieniowe czyszczenie - pranie
dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej. Tylko profesjonalny sprzęt i
środki ﬁrmy Karcher „Marcus-Karcher”
- 792 216 960
Pranie dywanów, wykładzin - oraz
tapicerki meblowej. Negocjacja cen
- 601 688 276
Pranie mebli i dywanów - Profesjonalnie, specjalistycznym sprzętem i
wysokiej jakości środkami chemicznymi wypierzemy państwa meble tapicerowane i dywany - 500 141 827
Sprzątanie - biur, mieszkań i domów
- 667 019 228
Sprzątanie - tanio - Oferujemy sprzątanie mieszkań, domów, biur, wspólnot
mieszkaniowych, odśnieżanie, malowanie, tapetowanie - 604 569 719
Usługi w zakresie czyszczenia - dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i
samochodowej - 505 111 196

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Autolaweta - szybko tanio - 511 209
408
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
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

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 6 grudnia 2010 a od 7 grudnia wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

DAR Pol przewozy osobowe - Niemcy
północne – 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
Lotniska-transport - Wrocław, Poznań,
Praga, Drezno, Berlin, Katowice,
Kraków, Lipsk, Warszawa. Klimatyzacja. Faktura VAT. Zapraszam - 602
120 624
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
Oferuję usługi transportowe - oraz
przeprowadzki busami i kontenerami
10 pal. do 3,5 t, na terenie Europy.
Faktury VAT - 515 024 170
Przeprowadzki - kraj, zagranica. Solidnie i profesjonalnie - 512 227 367
Przeprowadzki kompleksowe - kraj,
zagranica. Transport przedmiotów
nietypowych - pianina, sejfy itp. - 75
76 73 971, 516 146 075
Przeprowadzki tanio - Oferujemy
przeprowadzki w kraju i za granicą,
mieszkania, domy, ﬁrmy, maszyny itp.
tanio, szybko, solidnie - 604 569 719
Przeprowadzki - transport - kraj-zagranica. Mercedes Sprinter Meblowóz 25
m3, Iveco 18 m3. Ekipa do załadunku.
Faktura VAT. Tanio i solidnie - 509
211 282
Przewozy do Niemiec Maxim - Norymberga, Monachium - 663 226 009
Transport - tanio i profesjonalnie. Bus
Maxi, 12 m3 - 1,5t. Kraj, zagranica.
Faktura VAT - 503 027 361
Transport Expres - 1,5 tony-5 palet.
Kraj-zagranica - 519 169 355
Transport-bus - 8 osobowy - 601
573 558
Usługi transportowe i przeprowadzki
- kompleksowe 10 % taniej - 601
561 366
Wolne 6 miejsc paletowych - Jelenia
Góra-Wrocław, pn-pt - 510 725 075

Odchudzanie bezpieczne i trwałe
- zyskasz energię, lepsze samopoczucie. Zadzwoń i umów się na
bezpłatną konsultację. Czy to działa?
Daje Ci 30 dniową gwarancję - 783
605 004
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
Paznokcie żelowe od 40 zł - tipsy
żelowe w dobrej cenie, profesjonalnie. Dłonie, stopy, dopełnianie
odrostu. Gwarantowana trwałość.
Możliwy też dojazd do klienta - 661
305 201
Pijawki - Hirudoterapia - 510 052
404
Pomagamy w odchudzaniu - kursy
i szkolenia nordic walking. Zapraszamy - 889 897 143
Profesjonalne paznokcie - u Ciebie
w domu. Nie masz czasu w ciągu
dnia pójść do salonu? Zadzwoń - 668
215 778
Tipsy - 50 zł - z dojazdem, 10 lat
praktyki, bogate zdobnictwo. Stała
cena. Tipsy żelowe od podstaw.
Zapraszam - 883 943 511
Tipsy - profesjonalnie i niedrogo henna, regulacja brwi, przebijanie
brwi itp. - 500 052 695
Tipsy od 35 zł - manicure, pedicure.
Dojadę do Twojego domu. Andrzejki
już tuż tuż. Zadzwoń i się umów - 503
330 638

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

ZA DARMO
PRZYJMĘ

Czesanie okolicznościowe i tipsy - z
dojazdem. Loki, koki itp. Tipsy od
35-60 zł. Gwarancja zadowolenia.
Zadzwoń już dziś, to czas imprez 667 130 673
Fryzjerka - wszelkie prace fryzjerskie
- Jelenia Góra i okolice, niskie ceny
fachowa, obsługa zapraszamy - 791
145 732
Kolczykowanie ciała-centrum - każdy
zakres. Tanio, bezboleśnie, licencja.
Również piercing intymny. Zapraszam. Anna Hauser - 883 943 511
Masaż, sauna, laseroterapia - magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia,
rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacustic-migrena, 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
Niedługo Andrzejki - 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. Wolności
237 - 757 552 420
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Grzejniki marmurowe - 3 sztuki - 693
295 671
Kołyski z drewna - dla lalek. Ekologiczne, z pościelą. Możliwość
wysłania za zaliczeniem pocztowym.
Cena 30 zł - 788 358 570
Kuchenka - 4 palniki propan butan
+ piekarnik - 50 zł, Aparat Zenit
xP12 nowy z lampą - 200 zł - 607
220 746
Kurtka i spodnie skórzane - na
motor, rozmiar 42. Cena 250 zł - 504
129 317
Lodówka LG - 2 drzwiowa, nowa 663 971 742
Łóżko do masażu - ﬁrmy Ceragem.
Mało używane, stan idealny - 691
688 237
Łóżko do masażu - ﬁrmy Ceragem.
Stan idealny, mało używane. Cena do
uzgodnienia - 691 688 237
Łóżko sypialniane z materacem stan bardzo dobry, szer. 160 i dwie
toaletki. Tanio - 507 055 422
Magnetowid Samsung 251 GX
- pilot, kabel, dowód zakupu,
instrukcja obsługi + 10 kaset
video. Cena 120 zł - 75 75 410
84
Meble - komplet młodzieżowy.
Szafka z rozkładanym łóżkiem
+ słupek. Kolor jasny. Wymiary:
dł. 2,5 m, wys. 2 m. Cena 200
zł - 75 75 410 84

ZA DARMO
ODDAM
Meblościanka - wys. 2.40, dł. 3.60.
Kolor jasny. Za symboliczną czekoladę. Transport własny - 694 371
355
Monitor starego typu - 17 cali,
sprawny - 600 667 527
Oddam gruz i dowiozę na miejsce
- na terenie Jelenie Góry i bliskich
okolicach. Na utwardzenie i wyrównanie terenu - 727 548 554
Sofa 2 osobowa, rozkładana - kolor
granat, szer.140 cm. Stan bardzo
dobry. Transport we własnym zakresie - 604 262 742

Łóżko piętrowe - z góry serdecznie
dziękuję - 510 488 064
Młoda świnia morska - mile widziana
klatka. Dziękuję - 792 362 978
Narożnik z funkcją spania - do pokoju.
Pilnie potrzebny - 609 494 710

RÓŻNE
SPRZEDAM
Agama błotna - wraz z terrarium
80/40/50. Cena 150 zł - 504 091
209
Aparat cyfrowy Pentax - metalowa
obudowa. 10 mln pikseli - 504 112
053
Biurko pod komputer - prawie nowe.
Okleina jasne drewno. Cena 50 zł 517 408 785
Drewno kominkowe i opałowe świerk 120 zł, buk 170 zł za metr.
Dowóz gratis - 798 428 031
Drewno opałowe - liściaste, mieszane. 10 mp. Cena 130 zł/mp - 505
854 659
Duża kula dyskotekowa - z punktówkami oraz inne oświetlenia, dysk,
krzesła, stoliki klubowe - 510 148
445

Monitor kineskopowy - Samsung
Sync Master 795 DF. Płaski
ekran 17 cali. Ostatni model
p r z e d L C D . D o w ó d z a k u p u,
pudełko. W pełni sprawny. Cena
60 zł - 75 75 410 84
Narożnik - jasno-brązowy - 503
123 616
Nokia C3 - całkiem nowa. Sieć
Orange. Cena 450 zł. Więcej
informacji po skontaktowaniu 500 155 687
Nowa dachówka - ilość 1088 szt.
Cena 1 zł/szt. - 502 783 529
Nowe okno - 145x145 cm - 693
085 742
Pies rasy Shih-tzu (Feluś) ładny, zadbany, bardzo dobry
reproduktor. Świadczy usługi w
cenie 100 zł - 75 713 45 48
Szczeniaczki rasy Shih-tzu ładne, zadbane, z książeczkami
zdrowia. Rodzice do wglądu. W
dobrej cenie - 75 713 45 48
Szczupak, karp - drobnica - 603
114 427
Wersalka, 2 fotele i stolik wszystko w bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia - 723
781 263

RÓŻNE
KUPIĘ
Antyki - meble, porcelana, obrazy,
szkło, zegary i inne - 665 489 252,
757 542 057
Zboże, gryka, groch, rzepak odpady zbożowe, min. 20t. Zapewniam transport i przedpłatę - 501
459 374
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WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Pszczelarze dla dobra środowiska i regionu
W dniu 6 listopada br. odbył się
XIV Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnego
Związku Pszczelarzy w Jeleniej
Górze. Odbywał się on w pozastatutowym terminie. Powody zwołania
tego Zjazdu wynikały z przyczyn
organizacyjnych. Ustępujący, dotychczasowy prezes – Stanisław
Gibadło złożył obszerne sprawozdanie z całego okresu sprawowania
funkcji:
– Przenieśmy się zatem do marca
roku 1996, kiedy to odbył się IX Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy. Wówczas z woli
delegatów powierzono mi zaszczytną ale
i odpowiedzialną funkcję prezesa. Zjazd
ten przyjął nowy statut i zmienił nazwę
naszej organizacji na Regionalny Związek
Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Były to trudne
dla pszczelarstwa czasy – szczególne straty
poczyniła tu powódź roku 1997 - ale mimo
ogromnych wówczas strat w naszych
pasiekach, działalność naszych członków
wyraźnie się ożywiła.
Ożywiła się m.in. dzięki działalności
nowego zarządu. Postanowiliśmy unikać
wszelkich wewnętrznych konfliktów,
zorganizowaliśmy szkolenia pszczelarzy
bezpośrednio w kołach i na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Jeleniej Górze - Sobieszowie, opracowaliśmy szczegółowy podział zadań dla członków zarządu i prezesów kół, podjęliśmy
rozmowy z Wojewodą Jeleniogórskim i
samorządami lokalnymi na temat organizacyjnego i finansowego wsparcia kół
pszczelarzy, pozyskaliśmy środki finansowe z Euroregionu „Nysa” na organizację
spotkań międzynarodowych; podpisaliśmy
umowy o współpracy z pszczelarzami z

Czech i Niemiec, nawiązaliśmy współpracę ze szkołami – przede wszystkim ze
szkołami rolniczymi i gastronomicznymi,
w których uczy się technologii żywienia,
zmobilizowaliśmy członków do udziału w
akcji nasadzeń drzewek i wreszcie wdrożyliśmy pomysł zorganizowania imprezy
o charakterze międzynarodowym, której
przygotowanie absorbowałoby całą brać
pszczelarską – imprezy, która sprawić miała, że o pszczelarzach Sudetów Zachodnich
mówić się będzie nie tylko w Polsce. Tak
oto narodziła się idea Międzynarodowych
Warsztatów Pszczelarskich, których XI
już edycję organizowaliśmy we wrześniu
bieżącego roku. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych członków, wkrótce
okazało się, że Warsztaty stały się jedną
z najbardziej spektakularnych imprez
Września Jeleniogórskiego, a ich formuła
rozszerzona została z czasem na sąsiednie
miasta i gminy, gdzie nasi członkowie mieli
możność zaprezentować swój dorobek.
Dziś można powiedzieć bez fałszywej
skromności, że wspólnie dopracowaliśmy
się przodującego związku pszczelarskiego
w skali kraju. Już dwukrotnie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Jelenia
Góra była gospodarzem Ogólnopolskich
Dni Pszczelarza. Było to dla nas wielkie
wyróżnienie i wyraz uznania za niezwykłą
aktywność pszczelarzy w rejonie Sudetów
Zachodnich oraz za proekologiczne działania, jakie tu podejmujemy wspólnie z
innymi podmiotami, szczególnie dzięki
wsparciu Wydziału Ochrony Środowiska.
W roku 2001 gościliśmy podczas Ogólnopolskich Dni Pszczelarza wiceprezesa

światowej Apimondii.
O dobrym klimacie wokół pszczelarstwa i uznaniu dla naszej braci świadczy
m.in. fakt ufundowania ostatnimi laty aż
trzech sztandarów: dla Powiatowego Koła
Pszczelarzy w Zgorzelcu, dla Powiatowego
Koła Pszczelarzy Ziemi Lubańskiej i Miejsko
-Gminnego Koła Pszczelarzy w Świerzawie.
Od roku 2002 towarzyszy naszej pracy i
działalności sztandar Regionalnego Związku Pszczelarzy. Idea fundacji sztandarów
w tych miejscowościach pozwoliła skupić
pszczelarzy w jedną silną organizację.
Sztandary Związku są świadkami najważniejszych wydarzeń w życiu braci
pszczelarskiej i lokalnych społeczności;
są wyrazem naszej jedności i więzi, jakie
tworzy ten najszlachetniejszy zapewne
rodzaj hodowli. Tak też jest w dniu dzisiejszym, kiedy sztandar uczestniczy w bardzo
ważnym dla Związku wydarzeniu.
Ale nasza działalność koncentrowała
się w prezentowanym okresie nie tylko na
organizacji Warsztatów, choć absorbowały
one nas przez cały rok. Na podkreślenie
zasługuje wyjątkowa aktywność wielu
naszych kół. Na wyróżnienie zasługują
takie koła jak: Koła Powiatowe - w Jeleniej
Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu Śląskim,
Lwówku Śląskim i Zgorzelcu; MiejskoGminne Koła Pszczelarzy: w Bolkowie, Boguszowie-Gorcach, Mirsku, Świeradowie i
Koło Pszczelarzy w Cieplicach. Pozostałe
koła podążają za ich przykładem, starając
się być liderami społecznej aktywności
w lokalnych środowiskach. Wspólnie zapoczątkowaliśmy realizację Programu
Kultury Ekologicznej, a w nim określiliśmy
takie zadania i powzięliśmy takie formy organizacyjne, by organizowane przez nasze
struktury przedsięwzięcia nie ograniczały
się tylko do jedno – czy dwudniowego cyklu
imprez, ale by na co dzień, w toku podejmowanych działań, przy okazji popularyzacji
pszczelarstwa, wpływać na stan świadomości społecznej w sferze ekologii i ukazywać
rolę pszczoły w ekosystemie Sudetów
Zachodnich. Bo przecież w okresie objętym
niniejszym sprawozdaniem znaleźliśmy
się w wielce wymagającym klubie państw
Unii Europejskiej. To wymagało od naszych
pszczelarzy wielu zmian, zrezygnowania z
dotychczasowych nawyków, podporządkowania się ostrym
rygorom sanitarnym. Nasi pszczelarze
zrozumieć musieli, że pszczelarstwo nie
jest już amatorsko wykonywanym hobby,
często w prymitywnych warunkach,
ale stało się znaczącą dziedziną kultury
zdrowotnej, podlegającą ostrym rygorom
sanitarnym i prawnym.
Wielce znaczącymi w życiu Związku
przedsięwzięciami były pielgrzymki na
Jasną Górę, w dniu naszego patrona – św.
Ambrożego. Tu uczestniczyliśmy w Eucharystii i w konferencjach tematycznych. W
ubiegłym roku na przykład konferencja
taka miała temat: „Gospodarka pasieczna a
zdrowotność rodzin pszczelich w zmieniających się warunkach środowiskowych”.
Każdorazowo jest to dla nas okazja, by
podziękować Jasnogórskiej Pani za kolejny
rok pracy w naszych pasiekach i zawieźć
swoje intencje.
Wkrótce po pielgrzymce odbywaliśmy
doroczne spotkanie opłatkowe. Było ono
m.in. okazją do podsumowania całorocznej
pracy i do podziękowania pszczelarzom
oraz wójtom i burmistrzom tych miast
i gmin, które podejmowały delegacje z
różnych regionów Polski i z zagranicy w
czasie trwania Warsztatów. Opłatkowe spotkania braci pszczelarskiej były miejscem,
w którym w przyjacielskiej atmosferze i z
serca płynących życzeń oraz w poczuciu
dobrze spełnionego obowiązku, wyrażano
radość z kolejnej możliwości przebywania
z sobą i planowano zadania na nowy
pszczelarski rok.
Uczestniczyliśmy też co roku w Dolnośląskim Świecie Wina i Miodu w
Przemkowie. Byliśmy częstymi gośćmi
Domu Pszczelarza w Kamiennej. Nasze
delegacje brały udział w Ogólnopolskich
Dniach Pszczelarza na terenie kraju.
Zawsze przywoziliśmy z takich wyjazdów
nowe wiadomości na temat gospodarki
pasiecznej, niestandardowych metod
walki z warrozą, czy też na temat sytuacji
w krajowym pszczelarstwie. W działalności

regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze wielce znaczącą rolę pełniła w
omawianym okresie pasieka szkoleniowa,
prowadzona przez p. Kazimierę Górę, przy
ul. Podgórnej. W ramach realizowanego
programu edukacji ekologicznej odbywały
się tu lekcje pszczelarskie, podczas których
dzieci i młodzież z jeleniogórskich placówek oświatowych poznawała biologię
pszczół, cykl pracy w pasiece i metody
pozyskiwania produktów pszczelich. Dla
wielu dzieci był to pierwszy w życiu kontakt
z hodowlą pszczół i pasieką, usytuowaną w
naturalnej scenerii.
Ale pasieka ta, to nie tylko aspekt
szkoleniowy – to także znaczący fragment
działań na rzecz promocji Jeleniej Góry. Tu
bowiem, podczas
Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich i podczas szkoleń, odbywały się
spotkania pszczelarzy w rezultacie czego
teren ten jest znany w kraju i za granicą
jako szczególnie predestynowany do zajęć
szkoleniowych i wymiany doświadczeń.
Tu też w naszym zamyśle planowaliśmy
prowadzić specjalistyczną hodowlę matek
pszczelich, o cechach, uwzględniających
specyfikę naszego podgórskiego klimatu.
Nie możemy pogodzić się z planami zamienienia tej specyficznej, unikalnej enklawy
przyrodniczo-szkoleniowej na plac budowy
i powiększenia pobliskiego osiedla. Oczekujemy w tej sprawie konkretnej pomocy
od nowo wybranej Rady Miasta po najbliższych wyborach samorządowych.
W pasiece szkoleniowej RZP, prowadzonej przez p. Kazimierę Górę gościli często
pszczelarze i zaproszeni goście na różnych
imprezach szkoleniowo - kulturalnych. Pasieka szkoleniowa stała się już tradycyjnym
miejscem spotkań pszczelarzy i ich rodzin
z całej Polski oraz gości z Czech, Niemiec,
Dani, Ukrainy i Słowacji, biorących udział
między innymi w Ogólnopolskich Dniach
Pszczelarza, a także w Międzynarodowych
Warsztatach Pszczelarskich. Na spotkaniach tych cenieni w środowisku pszczelarskim naukowcy, lekarze weterynarii,
prawnicy oraz długoletni i doświadczeni
praktycy pszczelarscy prowadzili specjalistyczne sesje referatowe. Prowadzone
są tu także szkolenia i kursy, kształcące
pszczelarzy na tytuł kwalifikowany pszczelarz i mistrz pszczelarski w ramach zajęć
praktycznych.
Druga pasieka o charakterze szkoleniowym prowadzona była przy Muzeum
Przyrodniczym w Cieplicach – tzw. Pasieka
Karkonoska. Zgromadzono w niej kilkanaście uli różnego typu. Tu też odbywają
się w sezonie lekcje pszczelarskie – także
dla kuracjuszy i osób, odwiedzających
Muzeum. Realizowany jest tu m.in. pomysł
odtworzenia słynnej pasieki „12 Apostołów” z Dworka k. Lwówka Śląskiego.
W ramach Regionalnego Związku
Pszczelarzy organizowano i prowadzono
przedsięwzięcia nie tylko na terenie Jeleniej
Góry. W historii Regionalnego Związku
Pszczelarzy złotymi zgłoskami zapisane
zostały imprezy organizowane przez
pszczelarską brać z Bolkowa, Świerzawy,
Zgorzelca, Lubania i Starej Kamienicy,
gdzie w wielkiej symbiozie pozostają
wspólne działania z pszczelarzami jeleniogórskimi. Wiele z tych przedsięwzięć prezentowaliśmy w naszym wydawnictwie,
edytowanym z okazji Międzynarodowych
Warsztatów Pszczelarskich. Ukazało się
dotychczas pięć edycji wydawnictwa,
obrazującego działalność Regionalnego
Związku Pszczelarzy, poszczególnych kół i
wielu naszych członków. Ostatnie wydania
związane są z realizowanym przez nas
programem edukacji ekologicznej, a
ponadto pokazują specyfikę Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich w
poszczególnych latach i lokalne działania
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Wydawnictwo w nakładzie 1000
sztuk rozchodzi się na terenie całego kraju i
trafia nie tylko do związków pszczelarskich,
ale także do bibliotek i lokalnych samorządów. Szczególnie pozytywne opinie i
recenzje zyskało w ubiegłym roku, kiedy
zawarliśmy w nim bardzo cenne teksty
od strony poznawczej na temat motywów
pszczelarskich w kulturze – w filmie,
twórczości ludowej, literaturze, muzyce i
historii sztuki.

Oprócz problematyki, dotyczącej naszej
działalności, staraliśmy się w wydawnictwie tym propagować takie dokumenty,
jak Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa czy Narodowy Program Edukacji
Ekologicznej.
Przez wiele minionych lat bolączką naszą było starzenie się naszych szeregów. W
trakcie wielu poprzednich zjazdów temat
ten był jednym z najczęściej poruszanych.
Podjęliśmy więc szereg działań na rzecz
zainteresowania dzieci i młodzieży ideą
pszczelarstwa. Staraliśmy się dotrzeć z
prelekcjami i lekcjami poglądowymi w ww.
pasiekach do dzieci i młodzieży ze szkół
o profilu gastronomicznym. Podjęliśmy
się organizacji kursów specjalistycznych
na pszczelarza i mistrza-pszczelarza.
W bieżącym roku kursy mistrzowskie
ukończyło 17 osób, a kursy na kwalifikowanego pszczelarza 45 osób. Uroczyste
wręczenie świadectw odbyło się 30 lipca
w naszej pasiece szkoleniowej. Byliśmy
organizatorami konkursów plastycznych
dla dzieci pn. „Pszczoła w środowisku” oraz
konkursu na prace pisemne dla młodzieży
pn. „Człowiek – Ekologia - Środowisko”.
W roku bieżącym przeprowadzono i
rozstrzygnięto jego kolejną edycję. Przedsięwzięcia te pozwoliły na zmianę struktury
wiekowej naszych członków w ten sposób,
iż przeważają obecnie osoby w wieku 36 –
50 lat. Ale działalność Regionalnego Związku Pszczelarzy w okresie, prezentowanym
w niniejszym sprawozdaniu, to nie tylko
imprezy, konkursy, okresowe szkolenia,
czy Warsztaty – to także codzienna praca
w formie obsługi braci pszczelarskiej i
w postaci bieżącej pomocy w rozwiązywaniu problemów. Obsługą techniczną
pszczelarzy zajmowało się Biuro, którego
kierownikiem jest p. Marek Świerk. To tu
ogniskowała się prowadzona korespondencja z pszczelarzami i instytucjami
współpracującymi; tu też organizowana
była bieżąca łączność z kołami. W biurze
zatrudniona jest w niepełnym wymiarze
czasu pracy p. Barbara Kozłowska, prowadząca księgowość oraz sprawy związane z
dystrybucją i rozliczeniem z ARR matek
pszczelich i odkładów. Natomiast
specjalistyczny sklep pszczelarski prowadzi p. Genowefa Tubis, która zajmuje
się też rozprowadzaniem leków wśród
pszczelarzy. Dziś pragnę gorąco podziękować tym Państwu – moim najbliższym
współpracownikom za ogromny wkład
pracy, za nieszczędzenie trudu i nieliczenie
czasu pracy, gdy podejmowaliśmy trudne
od strony organizacyjnej i logistycznej
przedsięwzięcia.
Ta codzienna praca, w formie obsługi

pszczelarstwa, zrzeszonego w Regionalnym Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze,
to zaopatrzenie w matki pszczele /odkłady
i pakiety/, dystrybucja lekarstw, szczególnie tabletek i pasków przeciw warrozie,
badania miodu, wspomniane już kursy
mistrzowskie i kursy na kwalifikowanego
pszczelarza i wreszcie jeden z ważnych
elementów statutowej działalności, jakim
jest zbieranie składek.
Nasze działania w tym zakresie na
przestrzeni chociażby kilku ostatnich lat
obrazują następujące dane: oto w roku
2007 zakupiliśmy łącznie 986 matek
pszczelich wraz z pakietami i odkładami,
o wartości 49.950 zł; w roku 2008 – 1477
o wartości 112.645 zł; w roku 2009 – 1610
o wartości 137 930 zł, a w roku bieżącym
1474 o wartości 116 890 zł. Wartość zakupionych i rozprowadzonych leków w roku
2007 wyniosła 64 575 zł, a w roku bieżącym aż 114. 336 zł. Kursy mistrzowskie
ukończyło w roku ubiegłym 40 osób, a w
roku bieżącym 17osób, natomiast kursy na
kwalifikowanego pszczelarza ukończyło w
roku ubiegłym 58 osób, a w roku bieżącym
45 słuchaczy. Przewidywane są dalsze
szkolenia o podobnym profilu.
Nie w pełni dopracowaliśmy się jeszcze
systemu badania miodu. W roku 2008 skierowaliśmy do specjalistycznego badania 17
próbek, a w następnych latach tylko po 2.
Natomiast znaczący postęp osiągnęliśmy w
jednej z podstawowych form działalności
statutowej i przynależności do Związku,
jaką jest ściągalność składek. W roku 2007
wpłynęły składki na łączną kwotę 18. 326
zł, z czego pozostało u nas 11.662 zł; w
roku 2008 zebrano składki w kwocie 21.
971 zł, z czego pozostało u nas 14. 736 zł;
w roku 2009 wpłynęło ze składek 22 344
zł, pozostało do naszej dyspozycji 18 437
zł – i wreszcie w roku bieżącym zebrano
składek członkowskich na kwotę 27 509
zł, z czego mieliśmy do wykorzystania
19 461 zł. Składki są bardzo znaczącym
i symptomatycznym elementem naszej
działalności – są bowiem nie tylko jednym z
elementów działalności statutowej, ale swoistym dowodem utożsamiania się naszych
członków ze swoją organizacją.
Regionalny Związek Pszczelarzy nie
ograniczał się w prezentowanym okresie tylko do działalności statutowej, ale
wychodził szerokim frontem do różnych
środowisk. W różnych formach codziennej
działalności pokazywano dorobek pszczelarstwa w Sudetach Zachodnich.
Były to m.in. audycje telewizyjne,
wywiady z naszymi członkami, artykuły
w prasie specjalistycznej i prezentacje
na żywo, prowadzone chociażby przez
pszczelarskie rodziny Państwa Klimków i
Dawidowiczów. To spowodowało zainteresowanie problemami pszczelarstwa wśród
naszych mieszkańców. Obecnie powstaje
praca magisterska o naszej działalności
i dorobku, rozważana jest też dysertacja
doktorska, m.in. o pszczelarstwie Sudetów
Zachodnich i naszych przedsięwzięciach.
Znana jest też nasza praca i działalność
za granicą. Wielokrotnie gościliśmy i
wymienialiśmy doświadczenia z pszczelarzami z Niemiec, Czech, Ukrainy i Danii,
a wykładowcy Wolnego Uniwersytetu w
Berlinie są już naszymi wypróbowanymi
przyjaciółmi.
O pozycji naszego Regionalnego Związku Pszczelarzy zadecydowało przede
wszystkim wielkie gremium oddanych
pszczelarstwu ludzi – nasi członkowie i

sympatycy, będący częstokroć lokalnymi
liderami w swoich środowiskach zamieszkania. Największym sukcesem, odniesionym w prezentowanym dziś okresie, są
ludzie - ludzie niepospolici, nieszczędzący sił
i czasu, by propagować ideę pszczelarstwa
i brać udział w przeróżnych inicjatywach
proekologicznych. Pozwolę sobie, korzystając z formuły sprawozdania, serdecznie
podziękować wszystkim dotychczasowym
współpracownikom, braci pszczelarskiej,
wspomagającej kolejne edycje Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich, a także
władzom miast i gmin, które podejmowały
naszych gości z kraju i zagranicy. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. To dzięki ich wsparciu i
fachowemu doradztwu nasza działalność
wzbogacała się co roku o nowe inicjatywy
i pozwoliła współuczestniczyć w różnych
formach działalności proekologicznej.
Mając takich sojuszników, mogliśmy podejmować działania na wysokim poziomie
organizacyjnym i merytorycznym. Nasze
liczne i udane przedsięwzięcia odbywały się
wszędzie tam, gdzie są nasi członkowie.
Szczególne słowa podziękowań kieruję
pod adresem władz Polskiego Związku
Pszczelarskiego i osobiście Jego Prezesa
– p. Tadeusza Sabata. Bez jego pomocy
moglibyśmy sobie pozwolić na znacznie
skromniejsze działania.
Trudno w ograniczonym z konieczności wystąpieniu zawrzeć dziesiątki spraw i
problemów, jakie od roku 1996 absorbowały pszczelarzy Sudetów Zachodnich i podejmowane były przez ich organizację – Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
Powiem natomiast, że podejmowane były
z wielkim pietyzmem i godnie; niekiedy
ofensywnie, gdy wymagała tego sytuacja i
dobro pszczelarstwa. Wiele z nich prezentowanych było w naszych czasopismach
fachowych „Pszczelarstwie” i „Pszczelarzu
Polskim”, o wiele też trzeba było zabiegać u
lokalnych władz. Zdecydowana większość
problemów poszczególnych środowisk,
a często spraw indywidualnych naszych
członków i działaczy znajdowała pozytywne rozwiązanie.
Jak Szanowni Delegaci i Goście zauważyli, prezentowane w moim wystąpieniu
dane, fakty, wydarzenia i oceny mają formę
czasu przeszłego. Oto bowiem nadszedł
czas na przekazanie kierownictwa Regionalnego Związku Pszczelarzy innej osobie,
wybranej z woli Delegatów. Nie ukrywam,
że decyzja o rezygnacji z funkcji prezesa
przyszła mi bardzo trudno. Nie dlatego,
bym czuł się niejako przywiązany do niej,
wszak jestem człowiekiem skromnym i
wszelkie sukcesy Regionalnego Związku
Pszczelarzy przypisuję szerokiemu, wielce
szanownemu gremium jego działaczy, ale
dlatego że wśród tego właśnie gremium
znalazłem ludzi oddanych idei pszczelarstwa, ludzi miłujących przyrodę, życzliwych
doradców, bez wahania podejmujących
wszelkie inicjatywy, jakie nasza zbiorowa
mądrość podpowiadała. Jestem przekonany, że zaprezentowane w niniejszym
sprawozdaniu wyniki naszej pracy wzbogacone będą o nowe inicjatywy, jakie nasi
pszczelarze podejmą w najbliższym czasie i
stanowić będą najlepszą kontynuację dzieła
pionierów pszczelarstwa w rejonie Sudetów Zachodnich, a także przedsięwzięć
realizowanych obecnie.
Stanisław Gibadło
artykuł sponsorowany

29 listopada 2010 r.

31

„Garnizon” zamknięty, ale z możliwym przejściem

Zespół zabytkowych (w większości barokowych) kaplic grobowych – z miejsca zapomnianego
– stanie się w 2012 roku jedną
z największych atrakcji Jeleniej
Góry. Będzie tak po rewitalizacji
pokr ytej pat yną zapomnienia
barokowej perły. Jednak zanim

rozpoczną się prace, teren należy
przygotować i odgrodzić. Pierwotnie na czas remontu teren
dawnego cmentarza (zwany dziś
potocznie „garnizonem”) miał być
zamknięty dla osób postronnych.
Jednak tak nie będzie.
– W najbliższym czasie zamontowane zostanie ogrodzenie
rewitalizowanego terenu parku od
drogi zapewniającej mieszkańcom
miasta przejście z Zabobrza do
centrum Jeleniej Góry i odwrotnie
– zapowiada Janusz Nagórny, odpowiedzialny za koordynację projektu renowacji kaplic i parku.
Park będzie jednak zamykany na
noc w godz. 23 do 6 rano. – Straż
miejska ma obowiązek zamykania
bram terenu przy Kościele Łaski w

Podczas prac ziemnych na teren przy Kościele Łaski zostanie doprowadzony światłowód, dzięki
któremu będzie możliwa instalacja kamer monitoringu wizyjnego miasta. Utrudni to życie złodziejom.
Przypomnijmy, że kilka tygodni temu w biały dzień skradziono blachę miedzianą z daszków nad
wejściami i zakrystii świątyni. Złodzieje wpadli w zasadzkę zastawioną przez dzielnicowych.

Fotograficznie i muzycznie

Niecodzienne
wydarzenie
miało miejsce
20 listopada w
Pałacu Kowary.
Stowarzyszenie
Miłośników Kowar zorganizowało wystawę
fotografii sportowych Tomasza
Raczyńskiego
– fotoreportera
współpracującego z naszym portalem. Wystawie
towarzyszył recital
Magdaleny Król,
podczas którego można było usłyszeć

piękne wykonanie
piosenek Ewy Bem
i Hanny Banaszak.
Dla obydwojga
artystów, którzy
na co dzień są nauczycielami w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kowa r a c h
był to swego
rodzaju debiut.
Wystawę można oglądać w
kowarskim
Zespole Szkół
Ogólnokształcących.
(KŻ)
FOT. KONRAD ŻURAWSKI

Z Watrą warto spędzić czas!
Watra Jagniątkowska proponuje mieszkańcom najwyżej
położonej części Jeleniej
Góry kilka imprez, które
odbędą się w grudniu.
Już w nadchodzącą sobotę (4
XII) w siedzibie Watry przy ulicy
Karkonoskiej nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zatytułowanego „Jagniątków mój dom,
moje marzenia, moje miejsce na
ziemi”. Wzięły w nim udział dzieci i
młodzież w wieku od lat 3 do 13 w
trzech kategoriach. Początek o godz.
15. Z kolei 10 grudnia w Gospodzie
Wedle Bucków o godz. 18 odbędzie
się pokaz pieczenia chleba w piecu
zwanym „Grubą Bertą”. W klimat
staropolskiej tradycji wprowadzi zainteresowanych gaździna Krystyna
Żak. Atrakcją będzie też wyrabianie
masła w tradycyjnych maselnicach

w rytm akordeonowej muzyki i
śpiewu. 11 grudnia to dzień oczekiwany przez miejscowych brydżystów. O godz. 17 w siedzibie Watry
odbędzie się turniej pod hasłem
„Brydż watrzański”. Dochód z turnieju (wpisowe – 20 złotych) będzie
przeznaczony na kulig lub paczki
świąteczne dla najmłodszych. W
29. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego, 13 grudnia 2010 roku
w Karczmie Bukowy Gaj odbędzie
się wieczór wspomnień z tamtych
czasów. Opozycyjne songi zaśpiewa
i na gitarze zagra Marek Wojsa.
Początek wieczornicy o godz. 18 w
Karczmie Bukowy Gaj.
W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadzi zainteresowanych
młodzież szkolna z Sobieszowa, która
20 grudnia w siedzibie Watry o godz.
17 wykona Jasełka.
(tejo)

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem
w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. jest dofinansowany środkami Unii Europejskiej.
Jego wartość to ponad cztery miliony złotych.
godzinach nocnych – przypomina
Janusz Nagórny. Dzieje się tak już
od kilku miesięcy. Jednak bywało,
że osoby, które koniecznie chciały
w nocy do parku wejść, zdejmowały bramy z zawiasów i bez
przeszkód buszowały po terenie.
Skrzydła bram zostały jednak
REKLAMA

Wkrótce na terenie dawnego cmentarza przy Kościele Łaski pod Krzyżem
C h r ys t u s a p oj a w i ą s i ę
ogrodzenia wyznaczające
plac robót związanych z
rewitalizacją tego miejsca.
Wbrew wcześniejszym wieściom, będzie możliwość
przejścia przez park.

odpowiednio zabezpieczone.
Tr wa j ą p r z y g ot owa n i a d o
rewalor yzacji dawnych kaplic
grobowych bogatych mieszczan
jeleniogórskich żyjących i zapewniających rozwój naszemu miastu czyli rozmaitych elementów ka- zamkniętych wnętrzach kaplic –
w XVIII wieku. – Zinwentaryzo- miennych oraz epitafiów, które mówi Janusz Nagórny.
wano już zawartość lapidarium, trafiły tu z Bolkowa. Złożono je w
(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk
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