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str. 3

Z PIERWSZEJ STRONY

Niezależnie od tego, który
z kandydatów odniósłby zwycięstwo w niedzielnych wyborach, pozostawi – oprócz grona
entuzjastów – sfrustrowanych
wyborców strony przeciwnej.
Wygrana Marcina Zawiły może
jednak przynieść rozczarowanie
jego zwolennikom, którzy po
nowym prezydencie oczekiwali zmian na lepsze, choćby w
sferze kultury, czy gospodarki
komunalnej. Nowy szef miasta
będzie musiał skonfrontować
swoje wyborcze hasła z murem
problemów, którego nie udało
się przeskoczyć poprzednikom.
Czy Marcinowi Zawile starczy
sił, aby stanąć ponad partyjnymi układami, nabrać rozpędu i
wykonać udany skok? Pokażą
najbliższe cztery lata.
Konrad Przezdzięk

7 grudnia 2010 r.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

PLUS TYGODNIA
Alicja Dusińska
Właścicielka Orient Expressu

W ostatnią sobotę listopada na warszawskim Zamku Królewskim
odbyła się gala wręczenia nagród laureatom wyróżnień EuroCertyfikat 2010. Złotą statuetkę dla najlepszej firmy w kraju przyznano
restauracji „Orient Express” działającej na jeleniogórskim dworcu
kolejowym. Przez kilka lat dworzec PKP był wstydliwą wizytówką naszego miasta, miejscem kojarzonym z sypialnią
dla bezdomnych, gdzie przyjeżdżało coraz mniej pociągów.
Otwarty w marcu lokal „Orient Express” jest jednym z
przykładów, jak prywatni inwestorzy mogą wykorzystywać powierzchnie należące do PKP S.A. Restauracja i sala
bankietowa na jeleniogórskim dworcu PKP w krótkim
czasie zdążyły zyskać uznanie wśród wielu jeleniogórzan i
turystów. Statuetka „EuroCertyfikat” świadczy o profesjonalizmie
i rzetelności danej jednostki. Wyróżnienie odebrała Alicja Dusińska,
właścicielka lokalu, w którym dzieje się coraz więcej.
(Accipiter)
FOT. COOLAZOOCH

Koniec WKU

Tylko do końca grudnia będzie
działała w Jeleniej Górze placówka
Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Jak informuje starostwo powiatowe od nowego roku, aby załatwić
sprawy związane z poborem
do armii, zainteresowani będą
musieli udać się do Bolesławca,
do tamtejszej Wojskowej Komendy
Uzupełnień. Mieści się ona w
Alei Wojska Polskiego 54, tel. 75
7323091; e-mail : wkuboleslawiec@sow.mil.pl

Usuń sople!

Zbliża się odwilż, co przy dodatnich temperaturach w dzień i
ujemnych w nocy może wpłynąć na
tworzenie się ostrych sopli, które –
spadając z wysokości – mogą uszkodzić samochód, a nawet poważnie
ranić lub zabić człowieka.
Straż miejska za nieusunięcie
nawisów śnieżnych i sopli zwisających w miejscach, gdzie stanowią
zagrożenie dla innych osób, może
nałożyć karę od 20 do 500 złotych.
Do czasu usunięcia sopli właściciel
jest zobowiązany do zabezpieczenia
terenu poprzez ogrodzenie, ustawienie odpowiednich oznakowań.
(Agrafka)

Rowerowo-turystyczne postulaty
Izersko-Karkonoskie Towarzystwo RowerowoNarciarskie wystosowało
list otwarty do radnych
kadencji 2010 – 2014.
Działacze apelują w nim o
większą troskę dla inwestycji
dla cyklistów oraz aktywniejszą
promocję atrakcji tur yst ycznych. Działacze IKTRN piszą
do radnych, aby przyjrzeli się
procedurom związanym z budową drogi rowerowej z betonu

asfaltowego po obu stronach
ulicy Konstytucji 3 Maja. Wnioskują także o większą promocję
górzystych okolic Jagniątkowa,
które – dot ychczas – rzadko
trafiają do folderów, a mogłyby
być – zdaniem sygnatariuszy
listu – wizytówką promocyjną
Jeleniej Góry, która – jako jedno
z nielicznych miast w tej części
Polski sięga swoimi granicami
administracyjnymi aż po Republikę Czeską.
(tejo)

NA TOPIE
Bogumiła Twardowska-Rogacewicz
artystka malarka

Na nowej serii obrazów zbudowała oszałamiające
wprost nastroje właściwe górom groźnym, ale i w
tej grozie fascynującym. Miękkie światło świtu lub
zachodu słońca dodaje tym niezwykłym przedstawieniom blasku nadrealności, kontestowanej tymczasem tytułem wystawy: „Pejzaż bardzo realistyczny”
otwartej w miniony wtorek w Galerii Małych Form
Książnicy Karkonoskiej. To realizm uduchowiony,
smakowity i zarazem wciągający, bo na płótna można
patrzeć i patrzeć. Nie nudzą się. Autorka wystawy
podkreśliła, że ten obrazy to jej „druga twarz” (znana
jest bardziej z umiłowania do abstrakcyjnego koloryzmu), a cały zestaw powstał jako rodzaj prezentu
na okrągłe urodziny artystki, która już od pół
wieku peregrynuje po świecie. Urodziła się we
Wrocławiu, a od roku 1994 mieszka i tworzy w
Jeleniej Górze.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Malował sprejem

ŚLIZGAWKA BĘDZIE, JAK PODŁĄCZĄ PRĄD
Za Młodzieżowym
Domem Kultur y
„Jelonek” przy
ul. Marii
S k ł o d ow skiej-Curie
stoi rozłożone miejskie
lodowisko. Do jego uruchomienia sam mróz
nie wystarczy: brakuje
prądu, dzięki któremu
udałoby się zmrozić taflę.

Tomasz Kluch (na zdjęciu), dyrektor
techniczny MOS-u, mówi, że naturalne zamrażanie lodowiska trwa
bardzo długo. Potrzebna jest bowiem
siedmiocentymetrowa warstwę lodu
by nie doszło do przecięcia instalacji
łyżwami. Ten czas znacznie skróci
zasilenie prądem urządzeń chłodniczych, więc wszystko leży teraz w
rekach Energii Pro – mówi. Energetycy obiecują, że sprawę załatwią na
początku tego tygodnia.

SPŁONĄŁ DACH PUSTOSTANU

Policjanci zatrzymali osiemnastolatka, który idąc jedną z ulic w
Jeleniej Górze malował sprayem
elewacje budynków, płoty, drzwi
do garaży oraz samochód. Pijany
sprawca nie potrafił wytłumaczyć,
dlaczego tak się zachowywał.
– Ustalamy pokrzywdzonych
wskutek tego aktu wandalizmu.
Do tej pory właściciele oszacowali
straty na blisko 7000 zł, ale z całą
pewnością będą one wyższe –
poinformowała podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy policji
jeleniogórskiej.
(tejo)

Po uruchomieniu lodowisko
będzie czynne od godz. 9.00 do 20.
30 z przerwami na konserwację.
Ceny do końca grudnia pozostaną
takie same, jak w minionym roku:
dla osób dorosłych jest to 2,5 za
godzinę jazdy i 3,5 za wypożyczenie łyżew. Dla dzieci wstęp będzie
darmowy.
(Angela)
FOT. ANGELA

W miniony piątek wieczorem
wybuchł pożar w pustostanie
przy ulicy Obrońców Pokoju,
niedaleko Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”. Płomienie objęły również drewniane
materiały, które były tam składowane.
W akcji gaśniczej brało udział siedmiu strażaków i trzy wozy bojowe. W
budynku nie znaleziono żadnych osób,
natomiast obok palącego się domu
chodził mężczyzna, który prawdopodobnie przebywał wcześniej w środku i o

własnych siłach opuścił miejsce pożaru.
Został przewieziony do szpitala. Teren
został zabezpieczony – poinformował
kapitan Andrzej Ciosk, rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze. Jak wynika z
naszych informacji, przed pożarem pustostan opuścili inni „dzicy lokatorzy”.
Strażacy musieli rozebrać resztę
konstrukcji dachowej, aby dogasić
poszczególne elementy i zabezpieczyć
teren. Akcja gaszenia pożaru trwała
do 23.40.
(Agrafka)
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Przylecieli anieli do Muzeum Karkonoskiego
Wystarczy figurka z masy solnej, komplet farb, klej, brokat i trochę waty oraz bogata wyobraźnia, której dzieciom nie brakuje. Po złączeniu tych składników powstaje… aniołek,
którego można powiesić na świątecznej choince.
M u z e u m
Karkonoskie w
Jeleniej Górze
zaczęło przedświąteczny cykl
warsztatów dla
dzieci. Podczas
zajęć młodzi
ludzie z przedszkoli oraz szkół
mają okazję
samodzielnie
wykonać bożonarodzeniowe
ozdoby. W miniony czwartek
(2 XII) placówkę
przy ulicy Matejki odwiedziły
przedszkolaki z
jeleniogórskiej
„dwójki”. Na
warsztat trafiły… aniołki.

Podczas warsztatów można także
samodzielnie pomalować choinkowe
bombki. – 12 grudnia organizujemy
warsztaty dla całych rodzin, podczas
których można do nas przyjść i wykonać samemu niecodzienną ozdobę na
świąteczną choinkę – zapowiada Aneta
Sikora-Firszt, kierownik działu edukacji
MK. Koszt udziału – osiem złotych.
Dzieci – pod kierunkiem pracowników muzeum i pań wychowawczyń – przystrajały figurki
z masy solnej. Z pomocą farb,
kleju, brokatu i waty nadawały
im anielskiego wyglądu. Gotowe
aniołki trzeba było tylko wysuszyć w cieple farelek i ozdoba na
choinkę gotowa. Radości było co
nie miara!
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29

AKTUALNOŒCI / WYBORY SAMORZ¥DOWE

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Zawiła prezydentem!
Przewagą ponad 1600 głosów kandydat Platformy
Obywatelskiej pokonał w
drugiej turze wyborów prezydenckich Marka Obrębalskiego z Razem dla Jeleniej
Góry. Wszystko przy bardzo
niskiej frekwencji, która
w stolicy Kotliny Jeleniogórskiej przekroczyła 22
procent.

Obrębalskim, choć różnica nie była
wielka. – Teraz jest najgorsza część
całej kampanii wyborczej, siedzimy
przed podliczeniem głosów i, po prostu, czekamy. Już nigdzie nie można
pójść, nic nie można zrobić – mówił
przed godz. 23 Zawiła w sztabie PO,
który urządził się w restauracji „Arkadia”. – Cieszę się, że od początku
wspiera mnie rodzina i grono przyjaciół. Bez nich,
cóż, szczególnie dzisiaj byłoby ciężko
– dodaje.
SztabowMarcin Zacy „Razem
wiła od podla Jeleniej
czątku liczeGóry” anania głosów
lizowali
prowadził Gorycz porażki Marek
wyniki w
z Markiem Obrębalski osłodził
ciasteczkami od Danuty Wójcik. Hotelu „Ba-

– Wstępne wyniki pozwalają nieśmiało sądzić, że wygraliśmy te wybory. Cieszę się i dziękuję wszystkim,
którzy na mnie głosowali. Nawiasem
mówiąc, wysoko oceniam kampanię
wyborczą, uważam, że była ona bardzo udana. Raz jeszcze, serdecznie
dziękuję wszystkim – mówił Marcin
Zawiła, nie kryjąc wzruszenia. PKW
przypuszczenia potwierdziła. Potem
prezydent elekt podziękował nie
tylko wyborcom, ale i konkurentom.
– Była okazja do rozmów z mieszkańcami o przyszłości miasta i jego
problemach. Teraz przyjdzie czas na
ciężką pracę – dodał polityk.
Po 20 latach Marcin Zawiła ponownie zasiądzie na fotelu prezydenckim.
W 1990 roku wybrała go rada
miasta. Teraz
– wyborcy
przy bardzo

ron”. Tu do końca wierzono w sukces
Marka Obrębalskiego i nie tracono
dobrych humorów. – Mamy przecieki,
że wyniki są korzystne dla nas. Jestem
spokojny i opanowany – podkreślał
ustępujący szef miasta, któremu
towarzyszyła żona Elżbieta i córki.
Atmosferę w obydwu sztabach słodziła częstując kruchymi ciasteczkami
Danuta Wójcik przebrana za świętego
Mikołaja. Grzegorz Bielewicz „ściągał”
wyniki z poszczególnych komisji
z pomocą telefonu komórkowego
i nanosił je do komputera. Rychło
okazało się, że wieści nie są pomyślne
dla kandydata.
W sztabie PO atmosfera
euforii sięgnęła zenitu
po północy, kiedy podano wyniki z niemal
wszystkich komisji wyborczych: zwycięstwo
lidera partii
stało się już
pewnikiem.

niskiej frekwencji.
Wtedy urzędował
przy ulicy Sudeckiej, teraz będzie
pracował w ratuszu. Będzie prezydentem Jeleniej
Góry tej samej, ale
nie takiej samej. Jak tym razem poradzi sobie na stanowisku „głowy” stolicy Karkonoszy? Nie pozostaje nam
nic innego, jak tylko mieć nadzieję, że
jak najlepiej. Marcin Zawiła zrzeknie
się także mandatu poselskiego, który
na niecały rok przejmie Cezary
Przybylski z Bolesławca. Jelenia Góra
straci parlamentarzystę, a zyska prezydenta wybranego przez 54 procent
z niecałej ćwierci uprawnionych do
głosowania jeleniogórzan. Prezydent
elekt podkreślił, że sprawując urząd
nie zapomni, że musi reprezentować
interesy wszystkich wyborców.
(Petr/tejo)
FOT. ROBERT IGNACIAK
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

W sztabie PO atmosfera euforii sięgnęła zenitu po północy,
kiedy zwycięstwo lidera partii stało się już pewnikiem.

programową tego ugrupowania z propozycją PiS. Dwa pozostałe konkurencyjne sztaby udzieliły wsparcia Marcinowi
Miniony tydzień – zgodZawile z Platformy Obywatelskiej. Lider
nie z oczekiwaniami –
Wspólnego Miasta Robert Prystrom,
który uzyskał trzeci wynik wyborczy,
przyniósł decyzje przepodkreślił, że jego stanowisko nie może
granych kandydatów
być inne, bo zdecydowanie sprzeciwiał
sugerujące ich elektosię polityce Marka Obrębalskiego. Z tego
ratowi, na kogo miał zasamego założenia wyszedł Sojusz Lewicy
głosować w niedzielnej
Demokratycznej, którego kandydat Syldrugiej turze wyborów
wester Urbański, zdobył piąte miejsce 21
samorządowych.
listopada. Wszyscy liderzy ugrupowań
podkreślili, że pozostawiają wolną wolę
Marzena Machałek, kandyswoim wyborcom, a ich wskazanie ma
datka Prawa i Sprawiedliwości
poparła Marka Obrębalskiego z Razem tylko charakter sugestii.
(czwarte miejsce w pierwszej turze) dla Jeleniej Góry. Wskazała na bliskość
(tejo)

KTO KOMU DAŁ POPARCIE?

„Sandra” hojnym Mikołajem dla „Nadziei”
Niezapomnianą frajdę w
przededniu mikołajek sprawił
najmłodszym wychowankom
Domu Dziecka „Nadzieja” hotel Sandra SPA w Karpaczu.
Placówka zafundowała
dziewczętom i chłopcom
wizytę w miejscowym
parku wodnym, a także
gorący posiłek, po którym goście wyszaleli
się na

parkiecie z pomocą didżeja. Po tych
atrakcjach dzieci z „Nadziei” odwiedził
Mikołaj z workiem pełnym prezentów.
Każdy z wychowanków dostał maskotkę
i słodycze. Wiele radości sprawiły tez
najnowsze kon-

sole do gier, które także znalazły się w
mikołajowym worku. Jak nas informuje
Joanna Kramarczyk z „Nadziei”, dzieci
marzyły o takim prezencie. Wszyscy
mali goście wraz z opiekunami dziękują
za hojność i dobre serce Aleksandrze
Nalberczyńskiej, dyrektor Sandra SPA,
a także firmie Kry-cha, która nieodpłatnie zawiozła i przywiozła dzieci z tej
niecodziennej
wycieczki.
(RED)

REKLAMA

Sztabowcy RdJG nie tracili
nadziei na sukces.

W powiecie jeleniogórskim wybory na wójta Mysłakowic wygrał Zdzisław Pietrowski,
który pokonał swojego rywala – Krzysztofa

Korzenia stosunkiem głosów 900 do 400
(w samych Mysłakowicach). Mirosław
Górecki pokonał Jerzego Wrońskiego w

walce o fotel burmistrza Kowar. Górecki
wygrał przewagą 200 głosów. Wójtem
Jeżowa został Edward Dudek.

7 grudnia 2010 r.
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WYBORCZE ECHA
Jurkowlaniec
marszałkiem

Dotychczasowy wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec został
nowym marszałkiem
województwa. Polityk
– jako pierwsze miasto po wyborze
– odwiedził Jelenią Górę, gdzie poparł
kandydaturę Marcina Zawiły na urząd
prezydenta miasta. We Wrocławiu
powołano też pozostałe władze urzędu marszałkowskiego. Stanowiska
wicemarszałków zajęli Marek Łapiński (PO) i Radosław Mołoń (SLD).
Członkami zarządu województwa
zostali natomiast Jerzy Łużniak (PO)
i Włodzimierz Chlebosz (PSL). Przewodniczącym Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego został Jerzy Pokój
(PO), który piastował to stanowisko
również w poprzedniej kadencji władz
samorządowych.
(Petr)

Afera przedwyborcza

Kompromitujące nagrania rozmowy senatora Platformy Obywatelskiej
z Wałbrzycha ze współpracownikiem
kandydata na prezydenta, który 5 XII
zmierzył się z politykiem PO Piotrem
Kruczkowskim, ujawnił w minioną
środę sztab wyborczy jego adwersarza
Mirosława Lubińskiego. W nagranej
rozmowie senator Roman Ludwiczuk
obiecuje radnemu Longinowi Rosiakowi, który pracował dla Lubińskiego, profity w zamian za rezygnację
ze wspierania kontrkandydata. W
wulgarnych słowach podsumowuje
też lokalnych polityków i innych
ludzi. Nagranie obiegło całą Polskę,
ale – wbrew przewidywaniom – nie
wpłynęło na zawartą wcześniej umowę koalicyjną PO, SLD, PSL w Sejmiku
Wojewódzkim.
(tejo)
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Kto widział szesnastolatka?
Rodzina poszukuje szesnastoletniego mieszkańca
Karpacza, który
zaginął w listopadzie. Powiadomiono o tym
także policję.

nął. Szesnastolatek ma
około 180 cm. wzrostu, sylwetkę szczupłą.
Ubrany był w białe
adidasy, granatowe
spodnie ortalionowe
oraz czarną bluzę z
kapturem. Ktokolwiek
wie o losie zaginionego, proszony jest o
kontakt z najbliższą
jednostką policji (te-

Urodzony w 1994
roku Krzysztof Kwoka
ostatni raz widziany był u ciotki w lefon 997).
Jeleniej Górze dnia 9 listopada tego
(RED)
roku. Później ślad po chłopcu zagiFOT. ARCHIWUM

Ale narozrabiał!

Sześć kradzieży z włamaniem, w
tym do dwóch altanek, garażu i trzech
samochodów oraz dwa akty wandalizmu ma na swoim koncie zatrzymany
przez policję nieletni przestępca. Z
aut nieletni kradł radioodtwarzacze,
CB radia i inne drobne przedmioty, a
z altanek i garażu – przewody insta-

lacji elektrycznej, rury kanalizacyjne
oraz inne drobne przedmioty metalowe. Nastolatek zniszczył ponadto
samochód zaparkowany na osiedlu
Zabobrze oraz wybił szybę w jednym
z jeleniogórskich sklepów. Sprawcą
zajmie się sąd rodzinny.
(tejo)

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

W jeleniogórskim sądzie miała
się odbyć 29 listopada pierwsza rozprawa przeciwko policjantce, 27–letniej Katarzynie
H. oraz jej dwóm wspólnikom z Piechowic. Cała trójka
jest oskarżona o kilkakrotne
włamania do sklepów oraz
placówek bankowych i kradzież. Sprawę odroczono do
20 grudnia.
Rozprawa była zaplanowana na
godzinę 9.30. Z powodu pogodowych
utrudnień na drogach, problemem
okazało się jednak dowiezienie do sądu

oskarżonej Katarzyny H., która obecnie,
jako jedyna, przebywa w areszcie śledczym we Wrocławiu. Pojazd z oskarżoną
kilkakrotnie utknął w korku. Sędzia
przewodniczący, Grzegorz Stupnicki,
rozprawę przekładał czterokrotnie
na późniejsze godziny.
Ostatecznie oskarżoną dowieziono na godzinę 13.30,
tylko po to, by ostatecznie rozprawę odroczyć do 20 grudnia.
Powód? – Sprawa jest złożona,
zawiła i skomplikowana. Zgodnie z prawem obrońca musi być
poinformowany o rozprawie co
najmniej siedem dni wcześniej,
by mógł się zapoznać z aktami

Policjantka i jej kompani
poczekają na wyrok

Cała trójka pochodzi z gminy Piechowice (Katarzyna H. w ostatnim czasie mieszkała w Karpaczu). „Banda” w czerwcu br. włamała się i okradła dwa sklepy spożywcze oraz usiłowała włamać się do placówek
bankowych w Starej Kamienicy i w Piechowicach. Łupem przestępców padły pieniądze oraz alkohol i
papierosy. Według wstępnych szacunków policji, łączne straty pokrzywdzonych wynoszą około 12 tys.
złotych. W chwili, gdy doszło do zdarzeń, Katarzyna H. przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Po zatrzymaniu funkcjonariuszka została decyzją komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze zawieszona
oraz wdrożono procedurę zwolnienia jej ze służby.

Tydzień w okowach zimy
przez śnieg, który – jak co roku – narobił mnóstwo zamieszania i chaosu
w życiu miasta i regionu.
W mieście na front walki z zimą
„rzucono” niemal sto procent sprzętu
i ludzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Najpierw obfite opady
śniegu, a potem – siarczysty mróz. Klimatyczna zima zaatakowała niespełna miesiąc
przed kalendarzową i
częściowo paraliżowała
ruch na drogach
oraz utrudniała codzienność.

Rekord
zimna

W sobotni poranek termometr
pana Tadeusza Zommera
pokazał minus 30 stopni
Celsjusza. W wielu miejscach
temperatura była jednak nieco
wyższa. W górach – z powodu
inwersji – odnotowano „jedynie” około 10 stopni Celsjusza
poniżej zera.

Opóźnione autobusy
i pociągi, paraliż
na drogach i korki,
poślizgnięcia i upadki
na chodnikach – takich
zdarzeń było w mijającym
tygodniu mnóstwo. Wszystko

sprawy. W
przypadku obrońcy
pani Katarzyny H.
nie mógł być on w
tym terminie poinformowany, bo

samojezdnych pługów chodniki
i place odśnieża około 60 ludzi –
poinformował Michał Kasztelan,
prezes MPGK.
Firma zabezpieczyła się w zapas soli i piasku (trochę zostało z
ubiegłego roku). Podpisano też
umowy z ubezpieczycielami na
wypadek szkód poniesionych
przez mieszkańców z powodu ataku zimy. –
Trzeba podkreślić,
że naszym obowiązkiem jest

odśnieżenie placów Ratuszowego
i Piastowskiego
oraz nielicznych
chodników
o łącznym
metrażu 115
tys. m kw.
Odśnieżanie pozostałych chodników
w mieście jest obowiązkiem
zarządców lub właścicieli obiektów i
Komuchodników – przynalnej. Niemal
pomina Michał
wszystkie pojazdy są moniKasztelan.
torowane przez system GPS, dzięki
czemu zarówno przedstawiciele
miejskiego zarządu dróg i mostów,
jak i samo MPGK mogą kontrolować
przebieg zimowej akcji. – W teren
ruszyło dziewięć posypywarkoodśnieżarek, trzy opłużone ciągniki z posypywaczami, dwie
posypywarko-solarki, i małe
pługi do odśnieżania chodników. Ponadto ręcznie i z
pomocą

został powołany
zaledwie sześć dni
temu – wyjaśniał sądzie Grzegorz
Stupnicki. Sędzia potwierdził tylko dane
osobowe trójki oskarżonych i pytał ich o
stan majątkowy.
(Angela)
FOT. ANGELA
Jak wyglądało to w
praktyce? Jeśli chodzi o
chodniki
– nieciekawie.
Kiesko
było też w
centrum miasta.
Ulica Solna –
nie odgarnięty
śnieg tworzył
trudne do prze-

brnięcia koleiny. Sprawę „załatwił” na jakiś czas
mróz, który ściął to, co napadało.
Niskie temperatury stały się jednak zagrożeniem dla bezdomnych i zwierząt.
Przyczyniły się też do kilku stłuczek
spowodowanych nieostrożnością kierowców i bardzo śliską nawierzchnią.
(Angela/tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK, UT,
COOLAZOOCH
O zimie na www.jelonka.com
Dialogi Jelonki
Głos ulicy

Bez pierwszej
klasy

MPGM ma do odśnieżenia 224 km
dróg, które zostały podzielone na cztery
kategorie. Pierwsze z nich to drogi główne.
Według standardów określonych przez
miasto śnieg mamy obowiązek usunąć do
czterech godzin od chwili ustania opadów,
a w przypadku gołoledzi do trzech godzin.
Niemniej jednak drogowcy wyjeżdżają w
teren i odśnieżają drogi tuż po rozpoczęciu
opadów. W Jeleniej Górze żaden trakt nie
ma tzw. pierwszej klasy odśnieżania, wg
której nawierzchnia powinna być zawsze
czarna.
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Panów wybrali, odrzucili panie
Goście
i gratulacje

Radnym gratulował także poseł Marcin
Zawiła. Parlamentarzysta podkreślił
wagę i służebność misji rajcy, a także
nawiązał do 900-letniej historii Jeleniej
Góry. Życzył rajcom, aby w rządzeniu
mieli na uwadze ciągłość dziejową
naszego miasta. Gościem posiedzenia
była także Grażyna Malczuk, która
zasiadała w poprzedniej radzie miasta.
Dotarł także Jerzy Łużniak, nowo powołany członek zarządu województwa
odpowiedzialny za transport i inwestycje. Były zastępca prezydenta miasta i
długoletni radny otrzymał pamiątkową
statuetkę. Nie dotarł zaproszony prezydent Marek Obrębalski, który się
rozchorował. W sesji nie wziął udziału
radny Jerzy Pleskot.

Nowi radni w sali rajców podczas
inauguracyjnego posiedzenia, które prowadził
radny senior Józef Gajewski (na zdjęciu w
środku – obok Ryszarda Sułtanowskiego).
Hubert Papaj z Platformy Obywatelskiej został wybrany na przewodniczącego rady miasta kolejnej
kadencji. Jego zastępcy to Józef Sarzyński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Ireneusz Łojek
z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczeniem była
porażka w głosowaniu Marii Anny Ragiel z PO,
której do wyboru na wiceszefa zabrakło dwóch
głosów. Przepadła także kandydatura Bożeny
Wachowicz–Makieły z Razem dla Jeleniej Góry.
To najważniejsze
ustalenia inauguracyjne-

Urnę trzyma „debiutant”
w radzie Oliwer Kubicki
z PiS, najmłodszy
rajca. Głosuje Krzysztof
Kroczak ze Wspólnego
Miasta.

go posiedzenia rady
miasta, która 3 grudnia
w nowym składzie o godz.
15. 30 rozpoczęła obrady
w ratuszu. Sesji przewodniczył radny
senior Józef
Gaje w ski z
SLD. Gościem
był Ryszard Sułtanowski prezes
Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze i jednocześnie szef Miejskiej
Komisji Wyborczej, który
pogratulował radnym wyboru i wręczył stosowne
zaświadczenia.
Rotę ślubowania
przeczytał prowadzący sesję,
a radni – ślubowali wstając.
Niektórzy do rytualnego „ślubuję”
dodali „tak mi dopomóż
Bóg”.

Kierownik rady Wojciech Hada rozdaje
radnym karty do głosowania.

Swoje niezadowolenie z postawy
zakładów gospodarki lokalowej
wyraził z pomocą transparentu jeden
z mieszkańców
Ko m i s j a
skr ut acy jna,
która – pod przewodnictwem Ewy Duziak
i z udziałem Wojciecha Chadżego oraz Oliwera Kubickiego – przeprowadziła od strony technicznej
procedurę wyborów szefa
rady. Huber t Papaj (PO)
nie miał
kontrkandydatów i
przy trzech
głosach

Przewodniczący na krótko

Helena Iżycka startowała z listy SLD,
ale nie dostała się. Na pierwsze
posiedzenie przyszła pogratulować
kolegom: Zbigniewowi Ładzińskiemu i
Wojciechowi Chadżemu.

Wspólnego Miasta.
Wybory zastępców szefa zajęły
więcej czasu, bo – oprócz kandydatur Marii Anny Ragiel oraz Józefa
Sarzyńskiego i Ireneusza Łojka,
Miłosz Sajnog z RdJG zaproponował czwartą pretendentkę do tej
funkcji: Bożenę Wachowicz-Makiełę. Radni musieli więc oddać
głos osobno na każdą z tych osób.
W cuglach wygrali Józef Sarzyński oraz Ireneusz Łojek. Panie
odpadły: Annę Ragiel poparło 10
radnych, a 10 było przeciw. Jeszcze
mniejsze poparcie dostała Bożena
Wachowicz-Makieła.
Dodajmy, że jedna z radnych
i tak musiała „wypaść” z gr y,
bo wiceprzewodniczących jest
tylko trzech. Nazwisko trzeciego
poznamy – być może – podczas
następnej sesji rady miejskiej już
w przyszłym tygodniu. W prze-

Jest wielce prawdopodobne, że Hubert Papaj będzie
przewodniczącym rady najkrócej sprawującym tę funkcję.
Jeśli prezydentem miasta we wczorajszych wyborach
został Marcin Zawiła, wiele wskazuje na to, że powoła on
Papaja na swojego zastępcę. Wówczas wspomniany będzie
musiał złożyć mandat, a rada wybierze przewodniczącego
raz jeszcze. Drugim wiceszefem Jeleniej Góry ma zostać
Zofia Czernow, ale informacje te są kuluarowe. W minionym
tygodniu nie mówiono bowiem oficjalne o personaliach w
ratuszu w przypadku zwycięstwa kandydata PO.

Głosują nowi radni: Leszek
Wrotniewski oraz Andrzej Grochala z
PO.
wstrzymujących
się został wybrany
przewodniczącym
rady miejskiej na
kolejną kadencję.
Na sekretarza obrad pierwszej sesji
powołano Krzysztofa Kroczaka ze

rwie sesji swoje niezadowolenie
z postawy zakładów gospodarki
lokalowej wyraził z pomocą transparentu jeden z mieszkańców.
Nie wzbudził jednak większego
zainteresowania radnych.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Do boju o Polskę „nowoczesną”
W czwartkowy wieczór
(3 XII) w Orient Express i e K a rko n o sk i m S a lonie Sztuki odbyło się
spotkanie Ruchu Poparcia
Janusza Palikot a. Sala
wypełniła się po brzegi i
każdy uczestnik czekał z
niecierpliwością na gwiazdę wieczoru, parlamentarzystę ubóstwianego przez
zwolenników, opluwanego
przez przeciwników.
Janusz Palikot, były poseł
Platformy Obywatelskiej,
uznany za „enfant terrible” Sejmu RP, lider ruchu poparcia własnej
osoby, przedstawił zebranym, co chciałby
zmienić i o co zawalczyć w państwie.
Mowa była o jawności dokumentów
urzędowych oraz
zaprzestaniu dotowania z budżetu partii
politycznych i łożenia na Kościół.
Palikot postuluje też oddzielenie
państwa od religii.
Mówiono też o problemach
bieżących. – Polska wydała 100
miliardów złotych na budowę

autostrad, gdzie z tego
80 procent to pieniądze
unijne. Oszczędza się
na materiałach, z których powstają drogi,
tak więc z autostradami będzie
podobnie,

Krążyły anegdoty o pośle. Ostatnio Palikot został wezwany do prokuratury, ponieważ
doniesiono na niego, że obraził Ducha Świętego. Kiedy polityk pojawił się w prokuraturze, zapytał: a czy jest pokrzywdzony?

jak z powstałymi dwa lata temu
„Orlikami”, które już nadają się do
remontu. Spójrzmy na bilbordy z
odmłodzonym Tuskiem Budujemy
autostrady. „Nie robimy polityki”
– bardziej oszukańczego hasła
nigdy nie słyszałem – podkreślił
Janusz Palikot.

Parlamentarzysta znany z prowokacyjnych zachowań i błazenady postuluje, aby na kulturę
przeznaczyć jeden procent budżetu. – W zjednoczonej Europie
kultura to nasz najlepszy produkt
eksportowy, to źródło naszej tożsamości oraz idealny sposób na
promocję Polski i wzmocnienie jej
konkurencyjności.
Inwestowanie w
kulturę to także
miejsca pracy,
większa atrakcyjność regionów
dla inwestorów i

Sporo pytań do posła miał Marek Mikrut,
były wiceszef rady powiatu.

„Debeściaki” z nagrodami od premiera Tuska
ces, nie tylko osobisty. Talent, choć
otrzymuje go tylko jedna osoba, jest
dobrem wspólnym. Jestem pełna
optymizmu, co do przyszłości regionu i kraju, kiedy patrzę na wszystkich
wyróżnionych podczas tegorocznego
wręczenia stypendiów – podsumowała Pawłowicz.
Uroczystość wręczenia Stypendiów
Ministra Edukacji Narodowej oraz
Prezesa Rady Ministrów uświetniły
występy wokalne uczniów „Żeroma”,
w szczególności – występ Sebastiana
Rutkowskiego, ucznia tutejszego
gimnazjum, który popisowo odśpiewał „Dziwny jest ten świat” Czesława
Niemena. Stypendystom z całego
regionu dolnośląskiego pogratulował
poseł Marcin Zawiła, wypowiadając
się w imieniu wszystkich zaproszonych gości. – Ceremonię zakończył
smakowity bankiet przyrządzony
przez uczniów Zespołu Szkół Licealno-Zawodowych nr 2, czyli popularnej „Handlówki” - mówi Paweł
Domagała, szef ZSO nr 1.
(Petr)
FOT. COOLAZOOCH

Wspólna fotograﬁa szczęśliwej trzynastki jeleniogórzan,
którzy do końca roku szkolnego będą pobierali
stypendium za dobre wyniki w nauce.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze odbyła się w ostatnim dniu listopada uroczystość wręczenia Stypendiów Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznano
najwybitniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa dolnośląskiego, w których gronie znalazło
się aż trzynastu młodych jeleniogórzan.
– Spotykamy się tutaj po to, by po- wództwa dolnośląskiego. Są to osoby, w kraju, jak i za granicą, a także wicz, dolnośląski kurator oświaty.
– Każdy z Was posiada szczególny
gratulować najzdolniejszym uczniom które mają wybitne osiągnięcia w wspaniali sportowcy – powiedziała
szkół ponadgimnazjalnych z woje- olimpiadach naukowych zarówno podczas uroczystości Beata Pawło- talent, który pozwala odnieść suk-

Szczęśliwa
trzynastka

Wśród najzdolniejszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska
znalazło się aż trzynastu młodych jeleniogórzan! Dyplomy odebrali m.in.: Marta

Chmielecka z Liceum Plastycznego,
Aldona Jamro z Technikum w Zespole
Szkół Rzemiosł Artystycznych, Marta
Pross z Liceum Profilowanego przy ZSRA,
Kinga Jaskórzyńska z Technikum w
Zespole Szkół Elektronicznych, Magda

Misztak z I LO, Tomasz Topczewski z III LO,
Magdalena Jadwiga Wolak z Technikum w
Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
nr 2, Angela Anna Mruk z Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych, Monika
Słota z ZSLiZ nr 1 w Jeleniej Górze),

mieszkańców oraz dodatkowe
dochody – przekonywał na spotkaniu, które prowadził gospodarz Salonu Kultury Jeleniej Góry
Maciej Woliński.
Ruch Poparcia J. Palikota zawiązał swoje struktury w Jeleniej
Górze. Analitycy na razie sytuują
ugrupowanie posła poza elitami
politycznymi, jednak nie brakuje
też prognoz, że za rok – podczas wyborów do Parlamentu
– organizacja może zdobyć kilka
mandatów.
Coolazooch
FOT.
COOLAZOOCH

Łukasz Przychodzień z Zespołu Szkół
Licealnych i Usługowych, Damian Oziom
z II LO im. Norwida, Agata Wiśniewska z
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w „Mechaniku” oraz Dawid Zając z
Technikum w „Mechaniku”.

Mikołajki na sportowo

Wczoraj w hali sportowej przy
ulicy Złotniczej uczniowie II LO im.
Norwida zorganizowali tradycyjne
mikołajki połączone z nietypowymi
zmaganiami sportowymi. Relację
z imprezy zamieścimy w kolejnym
numerze Jelonki.com.

Rusin w Kowarach

W minioną niedzielę, 5 grudnia, w
Jeleniej Strudze odbyło się autorskie
spotkanie z Kingą Rusin. Znana
dziennikarka, prezenterka, twarz
kosmetyków PAT & RUB oraz autorka książki „Co z tym życiem” miała
okazję do rozmowy z fanami.

Święty Mikołaj nie
zapomniał

… o Jagniątkowie. W minioną niedzielę z workiem pełnym prezentów
przeznaczonych dla najmłodszych
zatrzymał się na krótki odpoczynek w
najwyżej położonej dzielnicy Jeleniej
Góry. Jagniątkowianie zgotowali
mu gorące przyjęcie, aby również
w przyszłym roku nie zapomniał
o miejscowych dzieciach. Mikołaja
zaprosiło Stowarzyszenie Jagniątków
Nasz Dom.
(tejo)

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

7 grudnia 2010 r.

7

Grand lśni jak Apollo

Ostatnie podrygi kina „Marysieńka”

Po remoncie kamienicy przy zachowały się akta budowlane kaulicy Krótkiej w Jeleniej Gó- mienicy wraz z rysunkami i planami
rze, budynek, gdzie znajduje wnętrza sali kinowej.
Po 1945 roku kino wznowiło swoją
się kino Grand, wypiękniał.

To już ostatnie dni jeleniogórskiej „Marysieńki”. Najstarsze kino w mieście zostanie
definitywnie zamknięte wraz
z początkiem nowego roku.
Co z czasem znajdzie się w
kamienicy przy ul. 1 Maja 31, w
której obecnie mieści się jeden
z trzech „wielkich ekranów”
dostępnych w Jeleniej Górze?

działalność jako Tatry, a po kilkuletniej

Apollo
Lichtspiele – tak za niemieckich czasów nazywała się placówka,
która działała we wnętrzach dzisiejszego Grandu. Było tam nie tylko kino,
lecz także rewia varietés, a także – jak
wynika z różnych przekazów – dom
uciech dla panów. W oddziale jeleniogórskim Archiwum Państwowego

przerwie spowodowanej fatalnym
stanem technicznym wymagającym kapitalnego remontu – znów
zaczęło działać jako Grand. I tak jest
do dziś. W listopadzie przeprowadzono prace renowacyjne elewacji
kamienicy, której – o czym mało
kto pamięta – groziło zawalenie.
Dopiero spięcie budynku klamrami
i wzmocnienie plombą kamieniczną
(róg Krótkiej i Mrocznej) zapewniło
zabytkowemu obiektowi stabilność.
(tejo)
FOT. TEJO

Dziś trudno powiedzieć. O ile pewne
jest, że w najbliższej przyszłości budynek
„Marysieńki” zostanie poddany gruntownej rewitalizacji (prace remontowe
ruszą pełną parą już na początku 2011
roku), o tyle projektu jego późniejszego
zagospodarowania, póki co, nie ma.
Rzecz jasna, bynajmniej nie chodzi
tutaj o część mieszkaniową kamienicy
przy ul. 1 Maja 31 – co do tej nie ma
bowiem wątpliwości; w dalszym ciągu
pozostanie ona do dyspozycji obecnych
lokatorów.
– Jeżeli lokatorzy będą terminowo
uiszczać opłaty czynszowe, nie mam
zamiaru nikogo eksmitować – mówi
Tomasz Charłampowicz, właściciel
kamienicy przy ul. 1
Maja 31. – Z kolei

Dziś kamienica wygląda bardzo estetycznie.
Przydałaby się jeszcze wymiana foteli w
sali kinowej, bardzo klimatycznym wnętrzu
mogącym służyć jako kino studyjne. Po
zapowiadanym zamknięciu Marysieńki będzie
to jedyne stare kino w mieście. Lot jest dużo
młodszy: pochodzi z połowy lat 30. XX wieku.

Kolaż dwóch fotograﬁi: archiwalnej
z pierwszej dekady XX wieku, oraz
współczesnej. W miejscu Marysieńki
istniało pierwotnie kino Krammer
Lichtspiel.
jeśli chodzi o tę część budynku, którą inwestorów – dodzisiaj dzierżawi kino „Marysieńka”, po daje.
Biorąc pod uwadokonaniu jej gruntownego remontu
będę otwarty na propozycje od różnych gę lokalizację ka-

Jaki seans na pożegnanie?

Przypomnijmy, że miłośnicy filmu zamierzają zgotować
„Marysieńce” pożegnanie ostatnim uroczystym seansem. W
tej sprawie trwają uzgodnienia z „Odrą Film”, która – póki co –
jeszcze gospodaruje w najstarszym kinie w Jeleniej Górze.

mienicy, w której obecnie mieści
się „Marysieńka”,
takich propozycji
może być wcale
niemało. Odnowio-

na i właściwie
przygotowana
pod działalności rozmaitych
przedsiębiorstw, będzie stanowić
„smakowity kąsek” dla tych wszystkich,
którzy chcieliby „rozwinąć skrzydła” w
samym centrum Jeleniej Góry. Tak czy
owak, z oldschoolową „Marysieńką”
przyjdzie nam się pożegnać.
Petr
FOT. TEJO/ARCHIWUM

Kiełkujące dobro

Fot. Konrad Przezdzięk

Kawalera Orderu Uśmiechu

Ryszard Kiełek z Karpacza od
trzydziestu lat jest wolontariuszem. Działa na rzecz dzieci,
które 22 lata temu nadały mu
jedyny w swoim rodzaju order.
W miniony wtorek zawitał w
Książnicy Karkonoskiej, by
uczniom „siódemki”, której
jest absolwentem, odczytać
bajki, przekazać upominki i
pyszny tort.
Wybór szkoły, z której dzieci przybyły
do Książnicy Karkonoskiej, by posłuchać
popularnych wierszy,
nie był przypadkowy. Ryszard Kiełek
z jest bowiem
absolwentem
tej placówki.
– Moje serce

Fot. Konrad Przezdzięk

Jubilat ze wzruszenia rozpłakał się: były to
łzy szczęścia
chciałoby zaprosić niemal
wszystkie dzieci, ale nie jest to
możliwe technicznie, bo nie
miałbym ich gdzie pomieścić –
powiedział nam jubilat.
Pan Ryszard nie tylko czytał
wiersze: opowiedział najmłodszym o idei Orderu Uśmiechu
oraz o wolontariacie. Otrzymał wiele prezentów, w tym
piękny dyplom. Sam – przy
wsparciu jeleniogórskiego magistratu – przekazał dzieciom
niespodzianki. W związku
z Dniem Pluszowego Misia,
dziewczęta i chłopcy obejrzeli
filmy z Misiem Uszatkiem.
Był pyszny tort ufundowany

przez Cukiernię Mrugała z Jeleniej
Góry.
Na spotkaniu nie zabrakło wzruszeń.
Wolontariusz i Kawaler Orderu Uśmiechu dostał kwiaty, podziękowania, moc
uśmiechów swoich ulubieńców, którzy
zaśpiewali mu gromkie: „Sto lat!” oraz
„Co by było, gdyby Cię nie było”. Jubilat
ze wzruszenia rozpłakał się: były to
łzy szczęścia. Zdmuchnął też – wraz z
dziećmi – 30 świeczek na okolicznościowym torcie.

– Z tego co robię, mam olbrzymią
wewnętrzną radość i satysfakcję, wzbogacam tym swoje dusze i serce. Takie
działania są mi potrzebne jak powietrze. Wśród dzieci czuję się „jak ryba
w wodzie”. Pomaganie w niczym nie
przeszkadza. Byłem kiedyś biznesmenem i też potrafiłem to pogodzić pracę
na rzecz dzieci z interesami. Wiem, że
dobro zawsze powraca – powiedział
nam Ryszard Kiełek, który zamierza się
skupić na akcji „zarażania” dzieci czytel-

Przez cały przyszły rok Ryszard Kiełek planuje odwiedzać dzieci w szpitalach, hospicjach
czy szkołach. Swoją działalność rozpoczął w styczniu 1981 roku od wizyty w ośrodku
dzieci niewidomych w Laskach. – Potem było mnóstwo wizyt w różnych miejscach –
powiedział nam bohater wydarzenia.

nictwem oraz ideą wolontariatu.
– Żeby oczekiwać miłości, trzeba ją
najpierw dawać. Pan Ryszard Kiełek
daje dzieciom siebie, radość i uśmiech,
a one nazywają go swoim wujkiem i
odpłacają tym samym. Przygotowały dla pana Ryszarda serduszka. To
jest przyjaciel naszej szkoły, który co
roku nas odwiedza. Jesteśmy dumni
z takiego absolwenta i chcielibyśmy
by na świecie takich ludzi, jak pan
Ryszard, było więcej – powiedziała
wychowawczyni Małgorzata Soból. W
uroczystości udział wzięły Elżbieta Rybak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr
7 oraz Krystyna Spólnik, kierowniczka
Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej wraz
z pracownicami.
Angela
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Prezydent Miasta Jeleniej Góry przedstawia do publicznej wiadomości projekt budżetu miasta na 2011 rok, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Wszystkie uwagi do projektu można składać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (pokój 209) i w Wydziale Finansowym (pokój 105) Urzędu Miasta w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58 lub telefonicznie pod nr 75 46 126 i 146 lub 75 46 148 w terminie do 14 grudnia 2010 roku lub na adres e-mail: wrg_um@jeleniagora.pl lub
planowanie_um@jeleniagora.pl. Projekt budżetu został zamieszczony również na stronie internetowej http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/

Projekt budżetu miasta Jeleniej Góry na 2011 rok
Prognoza dochodów na 2011 rok w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

1

2
DOCHODY OGÓŁEM
z tego:
DOCHODY WŁASNE
w tym:
Dochody z podatków i opłat
w tym:
1) podatek od nieruchomości
2) podatek rolny
3) podatek leśny
4) podatek od środków transportowych
5) opłata skarbowa
6) opłata komunikacyjna
7) opłata targowa
8) opłata miejscowa
9) opłata uzdrowiskowa
10) opłata eksploatacyjna
11) opłata produktowa
12) opłata parkingowa
13) opłata od posiadania psów
14) opłata za miejsca cmentarne
15) opłaty za zajęcie pasa drogowego
16) podatek od czynności cywilnoprawnych
17) wpływy z karty podatkowej
18) podatek od spadków i darowizn
Dochody z majątku gminy
Dochody z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
Dochody od jednostek organizacyjnych gminy
Pozostałe dochody
Udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
z tego:
1) podatek dochodowy od osób
prawnych
2) podatek dochodowy od osób
fizycznych
Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł

I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Prognoza na 2011
rok
3
360 910 646
154 382 620

8.
9.
10.
11.

46 660 900
12.
34 600 000
72 600
43 800
1 080 000
1 700 000
1 546 000
570 000
65 000
320 000
42 000
8 000
803 000
47 000
382 000
850 000
3 800 000

II.

III.

1.

2.

180 000
550 000
21 672 000
2 000 000
7 090 989

3.

1 410 000
67 975 323
IV.
3 800 000
64 175 323

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Dotacje z funduszy celowych
Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
Dotacje celowe na zadania realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
SUBWENCJA OGÓLNA
z tego:
1) część oświatowa
2) część równoważąca
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA
z tego:
Dotacje celowe na zadania własne
w tym:
1) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
2) na wypłatę zasiłków okresowych z
pomocy społecznej
3) na wypłatę zasiłków stałych
Dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rządowej
z tego:
1) dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę, w tym m.in. na
zadania z zakresu pomocy społecznej
2) dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat, w tym m.in. na
funkcjonowanie inspekcji i straży
Dotacje celowe na zadania realizowane
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej - związane z
utrzymaniem grobów i cmentarzy
wojennych
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ

38 500
41 900
646 000

V.

1.

5 170 359
995 298
90 507 017
83 201 204
7 305 813
31 541 358

5 044 924
1 125 100
1 083 000
1 720 000
26 486 434

17 081 855
9 404 579
10 000

8 988 095
2.

40 000

ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY
ZAGRANICZNEJ
w tym:
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w tym na realizację projektów:
a) w zakresie modernizacji układu
komunikacyjnego, w tym:
- budowa obwodnicy południowej etap
I, zadanie I (ul. W. Pola-ul. Sudecka) w
Jeleniej Górze
- przebudowa ul. Powstańców Śląskich
wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze
b) w zakresie rozwoju turystyki, w
tym:
- Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej
- Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację
parków zdrojowych – Etap I – Rewitalizacja Parku Zdrojowego
- Zespół pocysterski w Jeleniej Górze
- Cieplicach
- Południowo – zachodni szlak cysterski
- Udostępnienie szlaków do aktywnej
turystyki rowerowej jako uzupełnienie
oferty turystycznej miasta Jelenia
Góra
- Monitoring turystycznych rejonów
miasta
c) w zakresie oświaty i wychowania,
w tym:
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
przy u. Kruszwickiej w Jeleniej Górze

75 491 556

d) w zakresie gospodarki lokalowej
e) Odbudowa kanału Młynówka rz.
Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych
Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na realizację projektów
w zakresie oświaty i wychowania

821 545
3 382 022

55 312 927

22 535 761
22 268 700
267 061
24 793 290
9 913 139
5 471 386

3 279 548
3 987 599
689 557

421 660
2 875 732
1 797 904

1 633 447

Projekt planu na rok 2011
Dział kla- Wyszczególnienie
syfikacji
budżetowej
1
2
3
WYDATKI OGÓŁEM
w tym:
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
z tego:
a) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej i
inne wydatki
b) remonty, z tego:
-konserwacja urządzeń melioracji
wodnych
020
LEŚNICTWO
z tego:
Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa
a) likwidacja szkód po huraganach
oraz przygotowanie terenu umożliwiającego zrywkę oraz wywóz
drewna z terenów lasów

422 462 913
226 500
46 500

400

180 000
180 000
478 500
600
250 000

b) wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów
z upraw rolnych i prowadzenie
upraw leśnych oraz nadzór nad
gospodarką leśną, wykonywanie
uproszczonego planu urządzenia
lasów komunalnych
c)usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach komunalnych
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
w tym:
Wydział Gospodarki Komunalnej
- dopłaty do cen wody i odbioru
ścieków
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:
1. Wydział Gospodarki Komunalnej
w tym:
a)bieżące utrzymanie dróg, w tym:
naprawy bieżące, oczyszczanie
letnie i zimowe, utrzymanie pasów
zieleni
b)remonty ulic, w tym:
-przystosowanie ulic w mieście do
ruchu rowerowego
c)wydatki inwestycyjne

98 500

130 000
910 000

910 000
91 713 589
78 204 253
10 000 00

100 000
100 000
68 195 300

630

w tym:
- budowa obwodnicy południowej
– etap I zad. I (ul. W.Pola-ul. Sudecka)
w Jeleniej Górze – zadanie współfinansowane środkami UE
- przebudowa ul. Powstańców
Śląskich wraz z budową łącznika
do ul. Waryńskiego w Jeleniej
Górze – zadanie współfinansowane
środkami UE
- budowa i modernizacja ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze – etap I
- przebudowa ulicy Sygietyńskiego
- budowa ulic na osiedlu Żabia
- przebudowa odcinka chodnika na
ulicy Goduszyńskiej
2. Komunikacja miejska wykonywana przez
MZK Sp.z o.o.
z tego finansowana:
a) środkami własnymi miasta
b) dotacjami pozyskanymi z 5
ościennych gmin
TURYSTYKA
w tym:
1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
na wydatki bieżące, z tego:

62 731 258

2 291 422

1 165 900
883 600
832 100
200 000

11 500 536
8 855 538
2 644 998
64 473 678
76 000

AKTUALNOŒCI
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700

a) promocja miasta
b) „Jeleniogórski Trakt Śródmiejski” – zadanie współfinansowane
środkami UE
2. Wydział Promocji i Polityki
Informacyjnej - dotacja na dofinansowanie wspólnej promocji Gmin
Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta
Jelenia Góra oraz Powiatu Jeleniogórskiego
3. Wydział Gospodarki Komunalnej
na wydatki inwestycyjne, w tym:
- udostępnienie szlaków do
aktywnej turystyki rowerowej jako
uzupełnienie oferty turystycznej
miasta Jelenia Góra (odcinek drogi
rowerowej Os. Zabobrze – Węzeł
Grabarów) – zadanie współfinansowane środkami UE
4. Wydział Funduszy Europejskich
na wydatki inwestycyjne, z tego zadania współfinansowane środkami
UE:
- południowo-zachodni szlak cysterski (2 parkingi – przy ul. Oskara Langego i ul. Podgórzyńskiej o łącznej
powierzchni ok. 7 tys. m2)
- ścieżka rowerowa – z Doliny Izery
do Doliny Bobru (wyposażenie dróg
rowerowych na „Perłę Zachodu”
i wzdłuż ul. Sudeckiej w barierki
ochronne, miejsca odpoczynku i
tablice informacyjne)
5. Wydział Inwestycji i Zamówień
Publicznych na wydatki inwestycyjne, z tego zadania współfinansowane środkami UE:
-zespół pocysterski w Jeleniej
Górze-Cieplicach (ul. Cieplicka 9-11
– P. Ściegiennego 7; powierzchnia
użytkowa po adaptacji – 1.735,5 m2,
wyposażenie)
- Termy Cieplickie – Dolnośląskie
Centrum Rekreacji Wodnej
- uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację
parków zdrojowych – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego
- zobaczyć krajobraz – dotknąć przeszłość – wykorzystanie potencjału
kultury i dziedzictwa przeszłości na
terenie Subregionu Karkonosze i
Góry Izerskie (renowacja zabytkowej
Wieży Zamkowej)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
z tego:
1. Zakłady Gospodarki Lokalowej
„Północ” i „Południe”
z tego:
a) dofinansowanie remontów zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry
b) remonty – remont przybudówki
przy tylnej ścianie budynku przy al.
Wojska Polskiego 50
c) wydatki inwestycyjne, w tym:
- renowacja budynków przy ul.
Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – zadanie współfinansowane środkami UE
- renowacja budynków przy ul.
Flisaków 4, 6, 8 – zadanie współfinansowane środkami UE
- renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 24 – zadanie współfinansowane środkami UE
- renowacja budynków przy ul.
Złotniczej 2, 4, 6, 8, 10 – zadanie
współfinansowane środkami UE
- ul. Weigla 26/28, 30/32 - zagospodarowanie terenu wokół budynków
- ul. Powstańców Śląskich 4a, 7,
23, 24 – zagospodarowanie terenu
wokół budynków
- ul. Lwówecka 19, 21, 29, 31, 33, 35
– zagospodarowanie terenu wokół
budynków
2. Wydział Gospodarki Lokalowej
w tym:
a) remonty zasobu mieszkaniowego
i socjalnego
b) wydatki inwestycyjne, w tym zadania współfinansowane środkami
UE:
- renowacja budynków socjalnych
przy ul. Powstańców Śląskich 4a, 7,
23, 24
- renowacja budynków socjalnych
przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31,
33, 35
- renowacja budynku przy ul. Drzymały 11-13
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
z tego:
a)wydatki bieżące związane z
gospodarką gruntami i nieruchomościami
b) wydatki inwestycyjne - nabywanie gruntów do zasobu gminnego
oraz zwroty nakładów

63 000
13 000
18 000

710

6 020 715
391 715

5 628 926

5 177 666
750
451 260

56 528 537

9 265 120

39 923 516
6 968 214

371 687

8 020 388
3 867 502
3 000 000
100 000
767 502
379 133
751
47 105
78 064
113 200

752
754

31 000
43 000
76 000
1 608 386
500 000
973 386
67 585
756
673 333
232 468
2 300 000
1 800 000

757

500 000
758

4. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu
Państwa w tym: wydatki związane z przygotowaniem operatów
szacunkowych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
w tym:
1. Wydział Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa, w tym m.in. na
plany zagospodarowania przestrzennego
2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu
Państwa
w tym:
a) opracowania geodezyjne i kartograficzne
b) prace geodezyjne i kartograficzne
c) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego wydatki na funkcjonowanie PINB
4. Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydatki na pokrycie kosztów
przewozu zmarłych do spopielenia
i utrzymanie grobów wojennych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym:
1. Rada Miejska
w tym: diety radnych
2. Urząd Miasta
z tego:
a) wydatki na funkcjonowanie
Urzędu Miasta
b) remonty pomieszczeń biurowych
c) wydatki inwestycyjne, z tego:
- rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta
-wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Urzędu
Miasta przy ul. Sudeckiej
-zakupy inwestycyjne (m.in. sprzęt
elektroniczno-komputerowy)
3. Organizacja i obchody rocznic
4. Współpraca z zagranicą
5. Składki na związki i stowarzyszenia
6. Wydział Komunikacji - zakup tablic rejestracyjnych, koszty wykonania druków praw jazdy, dowodów
rejestracyjnych
7. Kwalifikacja wojskowa
8. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej
z tego:
a) promocja miasta
b) „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”
– zadanie współfinansowane
środkami UE
9. Wydział Funduszy Europejskich
w tym zadania współfinansowane
środkami UE:
a) „Czarodziejski Trakt Śródmiejski –
Jelonki dla Malucha”
b) „Transgraniczna promocja miasta
Jelenia Góra oraz gminy Boxberg
O.L.”
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
prowadzenie i aktualizacja stałego
rejestru wyborców
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
z tego:
1. Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
2. Ochotnicze Straże Pożarne, w
tym:
-wydatki inwestycyjne – realizacja
planu ratowniczego w ramach Memorandum „FOR-BE-S” przez Miasto
Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L.
(m.in. zakup samochodu pożarniczego) – zadanie współfinansowane
środkami UE
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego
4. Straż Miejska
5. Komenda Miejska Policji – na
poprawę stanu bezpieczeństwa w
mieście
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
w tym: koszty poboru podatków,
opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
w tym: odsetki od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz
inne wydatki związane z obsługą
długu publicznego
RÓŻNE ROZLICZENIA

172 000

1 244 440
387 000

330 000
245 000
25 000
60 000
409 440
100 000
100 000
23 624 460
653 400
544 664
21 045 245
20 895 245
50 000
100 000
35 000
25 000
40 000
18 000
72 000
150 000
830 000

60 000
577 800
506 400
71 400
208 415
131 892
57 323

14 374
1 000
12 506 274
8 041 186
1 443 000
1 215 900

128 000
2 644 088
250 000

1 025 000

3 752 190

4 000 000

801
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z tego:
1. Rezerwa ogólna
2. Rezerwy celowe:
z tego:
a)na inicjatywy lokalne z udziałem
ludności
b) na odprawy emerytalne
c)na wzrost wynagrodzeń nauczycieli
d) na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków
budżetu Unii Europejskiej i innych
źródeł zewnętrznych
e) na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego
f ) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na
organizację robót publicznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
z tego:
1. Szkoły podstawowe
z tego
a) wydatki bieżące, w tym zadania
współfinansowane środkami UE:
- „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi,
a zapamiętam. Pozwól mi zrobić,
a zrozumiem.” Partnerski Projekt
Szkół Comenius – realizowany przez
Szkołę Podstawową Nr 8
- „Poza schematem ławki szkolnej –
cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwój kompetencji
kluczowych” – realizowany przez
Szkołę Podstawową Nr 10
- „Wiem - Umiem - Świadomie Wybieram” projekt realizowany przez
Szkołę Podstawową Nr 11
b) dotacja na dofinansowanie niepublicznych szkół
c) remonty, z tego:
- remont dachu w SP Nr 2 ul. Armii
Krajowej oraz awarie, remonty
bieżące
d) wydatki inwestycyjne, z tego:
- SP Nr 5 ul. Lotnictwa – termomodernizacja obiektu
2. Szkoły podstawowe specjalne
z tego:
a) wydatki bieżące
b) wydatki inwestycyjne, z tego:
- poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek
Specjalnych przy ul. Kruszwickiej – zadanie współfinansowane
środkami UE
3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4. Przedszkola
z tego:
a) wydatki bieżące
b)dotacja na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych
c) remonty, w tym: awarie, remonty
bieżące
5. Przedszkola specjalne
6. Inne formy wychowania przedszkolnego
7. Gimnazja
z tego:
a) wydatki bieżące, w tym zadania
współfinansowane środkami UE:
- „Wiedza Na Talerzu” – projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 4
- „Punkt Interwencji Kryzysowej
Pomocna dłoń” projekt realizowany
przez Gimnazjum Nr 4
b) dotacja na dofinansowanie gimnazjów niepublicznych
c) remonty, z tego:
- remont dachu w Gimnazjum Nr 1
przy ul. Piłsudskiego oraz awarie,
remonty bieżące
8. Gimnazja specjalne
9. Dowożenie uczniów do szkół
10. Licea ogólnokształcące
z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- „(Nie) oceniaj książki po okładce
– czy filmy pokazują prawdziwe
oblicze kultury narodu?” Partnerski
Projekt Szkół Comenius – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – zadanie
współfinansowane środkami UE
b) dotacja na dofinansowanie szkół
niepublicznych
c) remonty, w tym: awarie, remonty
bieżące
11. Licea profilowane
12. Szkoły zawodowe
w tym:
a) wydatki bieżące
b) dotacja na dofinansowanie szkół
niepublicznych
c) remonty, w tym:

9

1 000 000
3 000 000
200 000
350 000
1 500 000
700 000

50 000
200 000
109 304 686
25 638 594
24 665 109
28 098

261 652

614 735
223 485
430 000
430 000
320 000
320 000
4 500 457
3 625 473
874 984
874 984

763 740
12 668 838
8 013 105
4 640 733
15 000
583 685
140 580
16 069 950
14 827 969
368 522
514 885
826 981
415 000
415 000
1 822 035
81 411
12 663 757
10 836 315
38 000

1 817 442
10 000
1 075 488
22 086 833
17 877 205
2 907 528
420 000

10

851

852
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- remont pomieszczeń na potrzeby
centrum kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 ul. 1 Maja oraz awarie,
remonty bieżące
d) wydatki inwestycyjne, z tego zadania współfinansowane środkami
UE:
- modernizacja centrów kształcenia
zawodowego na Dolnym Śląsku –
pracowanie dydaktyczne w: ZSzEiT,
ZSzLiZ Nr 2, ZSzT „Mechanik”
- ZSzT „Mechanik” ul. Obrońców
Pokoju – rozwój bazy dydaktycznej
(hala sportowo-widowiskowa)
13. Szkoły artystyczne
14. Szkoły zawodowe specjalne
w tym:
wydatki bieżące
- „Pierwszy krok w lepszą przyszłość”
– projekt realizowany przez Zespół
Szkół i Placówek Specjalnych przy ul.
Kruszwickiej – zadanie współfinansowane środkami UE
15. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego
w tym:
wydatki inwestycyjne
- nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego –
zadanie I - adaptacja budynku internatu ZSzT „Mechanik” na pracowanie
praktycznej nauki zawodu – zadanie
współfinansowane środkami UE
16. Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
17. Stołówki szkolne
18. Pozostała działalność związana
z prowadzeniem szkół i przedszkoli
OCHRONA ZDROWIA
z tego:
1. Zwalczanie narkomanii – realizacja zadań ujętych w Miejskim
Programie Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:
na zadania planowane do realizacji
przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi –
realizacja zadań ujętych w Miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
z tego:
a) zadania związane m.in. z profilaktyką, prowadzeniem świetlic
środowiskowych, wypoczynkiem
zimowym i letnim, klubami abstynenckimi, działalnością sportową,
w tym:
- na zadania planowane do realizacji
przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów, ofert
b) remonty, z tego:
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic:
Dembowskiego, Kamiennogórskiej,
Os. Żeromskiego i Makuszyńskiego
– etap II
- „Radosna szkoła” – utworzenie 5
szkolnych placów zabaw
3. Programy polityki zdrowotnej
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
POMOC SPOŁECZNA
w tym:
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w tym:
a) Dom Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”
b) Dom Dziecka „Nadzieja”
c) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nadzieja”
2. Domy pomocy społecznej i
ośrodki wsparcia
w tym:
a) Dom Pomocy Społecznej “Pogodna Jesień”, w tym:
wydatki inwestycyjne – montaż
poręczy dla osób niepełnosprawnych na ciągach komunikacyjnych i
klatkach schodowych
b) Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego
3. Rodziny zastępcze
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

420 000

882 100
632 100

250 000
593 459
1 889 206
137 622
137 622

1 345 913
853
29 343
29 343

757 540
2 050 246
4 572 954
2 517 074

854

30 000

30 000
1 970 000

1 245 000

530 000
725 000
150 000

575 000
450 000
67 074

40 259 760
4 846 340
1 699 200
1 528 440
1 372 800
4 542 200
2 217 000
50 000

525 200
1 565 000
16 723 540

900

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji
społecznej
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7. Zasiłki stałe
8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
11. Pozostałe zadania z zakresu
pomocy społecznej
w tym:
na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
12. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
13. Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie
14. Dodatki mieszkaniowe
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w tym:
1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
w tym:
- dotacje planowane do przekazania
dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania miasta
- na zadania planowane do realizacji
przez organizacje pozarządowe
2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
3.Powiatowy Urząd Pracy
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
w tym:
1. Świetlice szkolne
2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
3. Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
4. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
5. Placówki wychowania pozaszkolnego
6. Internaty i bursy szkolne
w tym:
- dotacja dla niepublicznych burs
szkolnych
- wydatki inwestycyjne – nowoczesna infrastruktura edukacyjna
kształcenia zawodowego – zadanie
2 – Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego – zadanie współfinansowane
środkami UE
7. Szkolne schroniska młodzieżowe
z tego:
- dotacja dla niepublicznych schronisk młodzieżowych
8. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
9. Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
10. Pozostała działalność związana
z prowadzeniem zadań pozaszkolnych
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym:
1. Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa
z tego:
a) bieżące utrzymanie zieleni w
mieście
b) opracowanie programu dot.
ograniczenia niskiej emisji/ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
c) ochrona przyrody – utrzymanie
zieleni
d) edukacja ekologiczna
e) zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
2. Wydział Gospodarki Komunalnej
w tym:
a) oświetlenie ulic, placów i dróg
b) utrzymanie szaletów, fontann,
dekoracja miasta
c) oczyszczanie miasta (m.in. likwidacja dzikich wysypisk)
d) schronisko dla zwierząt
e) remonty, w tym:
- remont słupów oświetlenia drogowego
f ) wydatki inwestycyjne, z tego:
- odbudowa kanału Młynówka
rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz
z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych (regulacja kanału, ścieżki
rowerowe) – zadanie współfinansowane środkami UE

217 700

2 783 000
1 720 000
3 470 000
85 000
419 300
1 613 000
1 338 000
262 880
26 800
1 875 000
2 145 073
206 640
98 640
98 000
421 000
1 497 433
14 916 411
2 296 335
1 055 112
40 572
1 626 553
2 769 849
5 382 062
352 244
3 351 531

147 402
147 402
1 298 353
92 684
167 027
11 248 921
1 688 000
1 500 000
50 000

100 000
25 000
8 000
9 427 921
3 200 000
370 000
300 000
350 000
160 000
160 000
5 047 921
4 641 421

-budowa oświetlenia ciągów pieszorowerowych przy kanale Młynówka
3. Wydział Rozwoju Gospodarczego
- konserwacja i utrzymanie infrastruktury targowisk miejskich
w tym:
wydatki inwestycyjne - targowisko
Flora – zakup toalety kontenerowej
4. Wydział Funduszy Europejskich
z tego:
Projekt „CLIPART – opracowanie
procedur i narzędzi dla regionów i
innych lokalnych instytucji publicznych” – zadanie współfinansowane
środkami UE
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
w tym:
1. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida
w Jeleniej Górze
2. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej
Górze
w tym:
wydatki inwestycyjne - modernizacja
Teatru Zdrojowego – współudział w
finansowaniu zadania
3. Osiedlowy Dom Kultury
w tym:
wydatki inwestycyjne – zakupy w
ramach projektu Polsko-Czeskie
Spotkania z Kinem Niezależnym –
współudział w finansowaniu zadania
4. Miejski Dom Kultury “Muflon”
w tym:
wydatki inwestycyjne – Spotkania
– tradycja, kultura i codzienność na
czesko-polskim pograniczu – modernizacja sali widowiskowej wraz z
zapleczem w MDK „Muflon” – współudział w finansowaniu zadania
5. Przystań Twórcza – Cieplickie
Centrum Kultury
6. Jeleniogórskie Centrum Kultury
w tym:
wydatki inwestycyjne - Od fundamentów po szczyty – renowacja, modernizacja i innowacja w
obiektach i współpracy kulturalnej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury
oraz Steinhaus e.V. Bautzen (m.in.
przebudowa i modernizacja obiektu
przy ul. Bankowej) – współudział w
finansowaniu zadania
7. Biuro Wystaw Artystycznych
8. Jeleniogórskie Centrum Informacji
i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska”
9. Muzeum Przyrodnicze
10. Muzeum Miejskie Dom Gerharta
Hauptmanna
11. Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
w tym:
wydatki inwestycyjne - rewitalizacja
zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w
ochronę europejskiego dziedzictwa
kulturowego – zadanie współfinansowane środkami UE
12. Upowszechnianie kultury w
mieście
w tym: zadania planowane do
realizacji z udziałem organizacji
pozarządowych
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w tym:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu
w tym:
zadania planowane do realizacji z
udziałem organizacji pozarządowych
z zakresu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych; organizacji cyklu turniejów
sportowych dla dzieci i młodzieży z
jeleniogórskich szkół oraz organizacji
imprez sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym
2. Obiekty sportowe
wydatki inwestycyjne - obiekt sportowy przy ul. Złotniczej – dostosowanie
stadionu do wymogów EURO 2012
DEFICYT BUDŻETU (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami)
Źródła finansowania deficytu budżetu
z tego:
1. Emisja obligacji
2. Przychody z prywatyzacji majątku gminy
3. Wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
Spłaty zmniejszające zadłużenie miasta
z tego:
Wykup obligacji, spłaty długoterminowych
kredytów i pożyczek
Prognozowany dług publiczny miasta na koniec
2011 r.

406 500
62 000

30 000
56 000
56 000

19 551 520
3 378 000
3 428 852
1 545 352
755 222
12 038

623 200
106 000

313 000
2 248 646
400 896

397 500
3 149 400
509 000
429 000
3 150 000
2 950 000

455 200
140 000
10 528 075
2 520 000
900 000

8 008 075
7 000 000
61 552 267
61 552 267
29 968 919
26 785 835
4 797 513
48 730 902
48 730 902
149 482 611

ZAPOWIEDZI / KULTURA
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POCZET AKTORÓW JELENIOGÓRSKICH

Swój chłop na scenie

króla Baryłko i Herolda w spektaklu
Wojciecha Żukrowskiego „Porwanie
w Tiutiurlistanie” (2007) w reż. Ireny
Dragan.

Fot. Konrad Przezdzięk

Fot. Konrad Przezdzięk

„Szewc Dratewka” (1998) Marii Kow- Magia i tajemnica
nackiej w reż. Lecha Chojnackiego,
Jacek Maksimowicz nierzadko
„Czarodziejski młyn” (2003) Aliny pojawiał się na scenie jako aktor
i Jerzego Afanasjewów w reż. Petra żywoplanowy. Ujmował dobroNosálka oraz „Leśne przygody Tymocią w dwóch bajkach
teusza” (2008) Jana Wilkowskiego.

Czasem żaba, czasem lew

Jacek Maksimowicz i Sylwester Kuper w
„Legendach Karkonoskich”.
Nasz bohater to „chodząca historia” teatru lalkowego w Jeleniej Górze. Choć nie zawsze
widoczny na scenie, swoimi
prostolinijnymi i otwartymi
rolami zarówno w bajkach
jak i innych spektaklach
zyskał sobie popularność
i sympatię widzów. I tych
młodszych, i tych starszych.
Jacek Maksimowicz obecny
jest w teatralnym krajobrazie miasta od 31 lat.
W 1979 roku został przyjęty jako
adept Jeleniogórskiego Teatru Animacji (wtedy Sceny Lalkowej przy Jeleniogórskim Towarzystwie SpołecznoKulturalnym), który pierwotnie miał
salę prób w mieszkaniu przy ul. Drzymały. Ówczesnym dyrektorem był
wrocławski aktor Andrzej Dziedziul.
To on zaangażował Jacka Maksimowicza do przedstawienia Jerzego
Zaborowskiego „Tomcio Paluch”
(1980). Potem upaństwowiony
już teatr miał swoją siedzibę
przy ul. Wolności, a funkcję
szefa objął lalkarz, aktor i
reżyser Janusz Ryl-Krystianowski. Ten z kolei powierzył
jemu rolę groźnego Tygrysa
IV w inscenizacji lalkowej Hanny Januszewskiej
„Tygrys Pietrek” (1980).
W 1990 roku Jacek Maksimowicz przystąpił do egzaminu eksternistycznego
dla aktorów lalkarzy i zdał
go pomyślnie.

marionetki wymagała od Maksimowicza niewątpliwie wielkiej precyzji,
ogromnego wysiłku i pracy.
W sztuce Aleksandra Popescu „Promyk słońca” (1992) w reż. Zdzisława
Reja wykazał się precyzyjną animacją
lalki szczurka Czmura. Pokazał ogrom
możliwości technik lalkarskich zharmonizowanych z dobrą interpretację
tekstu w kolejnych spektaklach:
„Pinokio” (1995) wg powieści Carla
Collodiego w reż. Andrzeja Ludwika
Jóźwickiego jako tytułowy pajacyk
wystrugany z drewna, „Rudy Dżil i
jego pies” (1996) Johna R. R. Tolkiena
w reż. Beaty Pejcz w roli farmera
Dżila z małej wioski Ham, „O medyku
Feliksie” (1997) Piotra Tomaszuka
w reż. Jerzego Zitzmana czy „Panieneczka z pudełeczka/Przygody króla
jegomości” Jana Brzechwy w reż. Ewy
Giedrojć (2000).
Sprawdził się w
repertuarze wido-

wisk plenerowych wyreżyserowanych
przez Bogdana Naukę: „Z życia smoków - sceny uliczne” (1996) wg Beaty
Krupskiej ze scenografią Edwarda Lutczyna jako smok Antoni, w baśniach
karkonoskich: „Legendy zamku
Chojnik” (1998), „Wielki
teatr legend Karkonoszy” (1999), „O tym
jak Rzepiór parobka
Leona latać nauczył”
(2000), „Cała prawda
o Rzepiórze” (2000)
i „Zaślubiny Emmy z
Rzepiórem” (2000), a
także „Rzepiór-Duch gór”
(1994) w reż. Andrzeja Balla jako Wit oraz adaptacji
książki niemieckiego dramaturga, aktora i reżysera
Ulricha Huba „O ósmej na A r c e ”
(2010), gdzie wcielił się, między
innymi, w Noego.
Spodobał się młodym widzom w
magicznych, pełnych poezji i muzyki adaptacjach kanonicznych
utworów literatury dziecięcej,
w których pojawiały się różnorodne formy teatralne
i ciekawe rozwiązania
sceniczne: „Koziołek
Matołek” (1997) Kornela Makuszyńskiego
w reż. Zdzisław Reja,

Jest otwarty na poszukiwania
i eksperymenty. W spektaklu „O
krasnoludkach i sierotce Marysi”
(1996) opartym o prozę Marii Konopnickiej w reż. Bogdana Nauki był na
przemian nadwornym kronikarzem
króla krasnoludków Koszałkiem
Opałkiem i skrzeczącą żabą o imieniu
Półpanek. Wywołał wiele emocji jako
zła wiedźma z włóczkowym kotem
w baśni braci Wilhelma i Jakuba
Grimm „Śpiąca królewna” (1999) w
reż. Beaty Pejcz.
Przy pomocy teatralnej metafory
pozwalającej stworzyć świat „z niczego”, recytował na scenie wiersze
Jana Brzechwy w przedstawieniu
„Entliczek pentliczek” (2001) w reż.
Bogdana Nauki. W bajce Franka
Bauma Lymana „Czarnoksiężnik
z krainy
Oz, czyli Wyprawa
do Szmaragdowego
Grodu” (2002) w
reż. Czesława Sieńko był Tchórzliwym
Lwem pragnącym
mieć odwagę.
Wzruszał
publiczność w
opar t ych na
motywach literatury Hansa
Christiana
Andersena
scenicznych baśniach:
„Calineczka” (2003) Agnieszki
Zaskórskiej w reż. Bogdana
Nauki, „Krzesiwo” (2004)
w reż. Czesława Sieńko,
„Mała Syrenka” (2005)
w reż. Bogdana Nauki. W widowisku
„Potęga Teatru, czyli
Muminki” (2006) na
podstawie książki o
Muminkach fińskiej pisarki Jansson Tove w reż. Bogdana
Nauki pokazał się jako Tato
Muminka. Nieograniczone możliwości wyrazu ujawnił kreując
postać wózkowego,

Jako Noe w „O ósmej na arce” w reż.
Bogdana Nauki
Jana Brzechwy w reż. Honoraty Magdeczko-Capote: jako narrator i gajowy
w „Czerwonym Kapturku” (1991)
oraz w roli Janka, syna młynarza,
najlepszego przyjaciela tytułowego
bohatera „Kota w butach” (1991).
Roznosiła go radość scenicznej zabawy, lubił grać wyraziście, wyostrzając
komizm zadań, jakie jego bohaterom
przydzielił autor. Na uwagę zasługuje
choćby zabarwione klimatem poetyckiej zabawy przedstawienie A.
A. Milnea „Opowieści podwórkowe”
(1992) w reż. Honoraty MagdeczkoCapote.
Kilkakrotnie wcielał się w postać
psa. Był tytułowym dziwnym psem,
który zamarzył sobie, żeby zostać
człowiekiem w adaptacji książki
Ludwika Jerzego Kerna „Ferdynand
Wspaniały” (1991) w reż. Andrzeja
Kempy. W widowisku lalkowym
Jana Wilkowskiego „Tymoteusz Rymcimci” (1996, 2007) w reż. Zdzisław
Reja rozbawiał publiczność jako
rezolutny Psiuńcio, a w opowieści
detektywistycznej dla najmłodszych
Gyuli Urbána „Porwanie
kaczątek” (2008) w reż.
Lidii Lisowicz zagrał
reportera leśnej gazety
Jamnika
Jacka.

Lalkowa wirtuozeria

Scena z „O ósmej na arce” i
„Legendy Karkonoskie”.

Kreacje dla
dorosłych

Fot. Konrad Przezdzięk

Jacek Maksimowicz
początkowo występował
przede wszystkim w klasycznych widowiskach
lalkowych dla dzieci,
m.in. Jiřego Středy
„Bajki pana Bajarza”
(1985) w reż. Henryka Pijanowskiego,
zanim zauroczył
dorosłych zjawiskiem teatralnej
sztuki lalkowej w
spektaklu Heinricha von Kleista
„Marionetka”
(1990) w reż.
Henryka Tomaszewskiego,
gdzie animacja

W „Dekameronie” u boku
Lidii Lisowicz jako duchowny.

Publiczność Zdrojowego Teatru Animacji
stanowią nie tylko dzieci i młodzież, ale
również dorośli mieszkańcy Jeleniej
Góry. Tak więc Bogdana Nauka powierzył
mu rolę Gimpla, żydowskiego piekarza w

inscenizacji wg klasycznej noweli jidysz
ukazującej ironię Isaaca Bashevisa
Singera „Gimpel Głupek” (1995), a
następnie współpracował z Maksimowiczem nad sztuką „Aqua sanitata”
(2000). A Petr Nosálek zaangażował go
do trzech swych widowisk dla dorosłych:

„Dekameron” (2005) Giovanniego
Boccaccio, „Gargantua i Pantagruel”
Franciszka Rabelais’go (2007) oraz
„De Regeneratione. Powtórne narodziny”
(2009) jako marzący o pojednaniu
różnych wyznań chrześcijańskich śląski
mistyk Abraham von Franckenberg.

Wzbogacał swoją warsztatową
dojrzałość w wielu, całkowicie odmiennych spektaklach: „Bajka o
maszynie cyfrowej, co ze smokiem
walczyła” (1993) Stanisława Lema
w reż. Andrzeja Kempy, „Rycerz
z Krainy Nadziei” (1993) Albiny
Pietuchowej, „Renesans czyli jak
Wam się podoba” (1994) Honoraty
Magdeczko-Capote oraz „Nas tu już
nic nie ma” (1999) wg Singera Isaaca
Bashevisa w reż. Bogdana Nauki.

Igraszki nie tylko z
diabłem

W komedii czeskiego dramatopisarza Jana Drdy „Igraszki z diabłem”
(2002) w reż. Ewy Giedrojć zagrał
postać wysłużonego żołnierza i nieulękłego włóczykija Marcina Kabata.
Świadomie i umiejętnie wprowadzał
widzów w opowieści i magiczne zdarzenia jako derwisz i straż pałacowa
w sztukach Bolesława Leśmiana:
„Baśń o pięknej Parysadzie” (1997)
w reż. Beaty Pejcz i „Alibaba i czterdziestu rozbójników” (2004) w reż.
Lidii Lisowicz.
Odkrywał tajemnice, które
od wieków kryje teatr lalkowy
w inscenizacji Otfrieda Preusslera „Mały Duszek” (2004)
w reż. Bogdana Nauki.
W widowisku Joanny
Kulmowej „Mirra, kadzidło, złoto” (2006) w
reż. Bogdana Nauki po
raz kolejny udowodnił,
że lalka to konwencja
i poetycka metafora,
która pełni jednocześnie funkcję postaci
scenicznej.
Zabłysnął jeszcze
perfekcyjną animacją
w nieczęstej technice
czarnego teatru w przedstawieniach: „Konik Garbusek” (2001) na motywach starej rosyjskiej
bajki Piotra Jerszowa w
reż. Lidii Lisowicz oraz
„Piotruś i wilk” Sergiusza Prokofiewa w
reż. Libora Štumpfa
(2010). Spotkania
najmłodszych i
tych nieco starszych widzów z
Jackiem Maksimowiczem i
spektaklami,
w których występuje, wciąż
cieszą się
o g ro m ny m
powodzeniem.
Konrad
Przezdzięk
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Aż cztery razy
… odwiedził w ciągu czterech miesięcy Jelenią Górę marszałek Sejmu
RP Grzegorz Schetyna. Pokazał się u
nas już w sierpniu na obchodach
Święta Policji, a później trzykrotnie nawiedzał sztab wyborczy
Marcina Zawiły, kandydata na
prezydenta Jeleniej Góry. Ostatnio był dwa razy oddzielonymi
kilkudniową przerwą. Te częste
wizyty dziwią wobec faktu, że w
okresie poprzedzającym sierpień
G. Schetyna bywał u nas niezwykle
rzadko. Na pewno w styczniu tego
roku oraz w styczniu i listopadzie roku
2008. Może jakiś raz pominęliśmy,
jednak ciekawi jesteśmy, czy te wizyty na
wysokim szczeblu będą miały również
miejsce po 5 grudnia 2010.
(anzol)
FOT. TEJO

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Golono, strzyżono, palono

Migawk¹ i piórem Jelonki.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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W gorącym przedwyborczym tygodniu, mimo
mroźnych temperatur, odpowiednią dawkę
rozgrzewających emocji dostarczyły przekomarzania kandydatów na urząd prezydenta
Jeleniej Góry. Otóż – pośród różnego rodzaju
sporów natury formalnej – pretendenci do
ratusza szli ponoć w zakłady deklarując różne
postanowienia w przypadku, gdyby któryś z
nich wygrał. Marek Obrębalski, podobno, zapewnił, że jeżeli
to on zostanie prezydentem, zapuści wąsy oraz brodę, a także
zapali symbolicznego papierosa. Z kolei Marcin Zawiła miał się
zarzec, że jeśli to jego osoba wypełni swoim jestestwem gabinet
w ratuszu, z całą pewnością zgoli wąsy oraz włosy, a cały zarost
przekaże w darze do Muzeum Karkonoskiego. Rzuci także palenie. Zakazu wprowadzać nie musi, bowiem ratusz, jako miejsce
publiczne jest nim objęte odgórnie. Swoją drogą panujący jeszcze
w ostatnim tygodniu prezydent – znany jako walczący przeciwnik
palenia – nie zadbał o urządzenie w ratuszu palarni. Wieści do
nas doszły takowe, że radni palacze, włącznie z adwersarzem
prezydenta Obrębalskiego, poszli na dymka, jak za lat szkolnych,
do ratuszowego wychodka.
(anzol)

– Widzisz Oliwer, z tego całego
Wspólnego Miasta

– … została nam tylko wspólna…

Jak pogodzić Sojusz Lewicy Demokratycznej z Prawem
i Sprawiedliwością? Sami Państwo przyznają, że nie jest to
sztuka łatwa. W Jeleniej Górze samo „pogodzenie” jeszcze
się nie udało, ale zbliżenie – na pewno. Otóż radni PiS
siedzą podczas sesji obok radnych SLD. „Punktem” graniczno-stycznym jest radny Rafał P. Szymański, który – będąc
w radzie nowicjuszem – ma jeszcze spory zapas energii,
aby neutralizować polityczny wpływ swoich sąsiadów z
prawej strony. Prawej? Tak – bowiem rajcy zwycięskich
ugrupowań zasiedli bliżej stołu prezydialnego. A PiS, nie
dość, że obok „post-komunistów”, to jeszcze z tyłu. I to
nie po prawej stronie stołu – jak to było przez minione
cztery lata, ale – po lewej. Powód jest prosty: całą prawicę
zajęło 10 radnych Platformy Obywatelskiej z Krzysztofem
Kroczakiem ze Wspólnego Miasta na dosiadkę.
(anzol)

Zaczęli się kłaniać
– Po trzech latach w Sejmie niektórzy moi koledzy
zaczęli mi się kłaniać – tak posłanka Marzena Machałek
odpowiedziała na pytanie, czy nie miała propozycji przejścia
z Prawa i Sprawiedliwości do ugrupowania Polska Jest
Najważniejsza. Pani poseł, niedawna kandydatka na urząd
prezydenta Jeleniej Góry, dała do zrozumienia, że koledzy
parlamentarzyści traktowali ją z góry (nie
z Jeleniej ani Kamiennej), jako nieśmiałą
przedstawicielkę z prowincji. Jednak kiedy
PiS-owi wyrosła konkurencja, partyjna
wierchuszka od razu przypomniała sobie,
co znaczy szacunek dla pań. Zwłaszcza
tych, które nie pochodzą ze wszechmocnej „stolycy”.
(anzol)

– … sąsiadka!

Fot. Tejo

Pies z kotem

Danuta Wójcik, Miłosz Sajnog, radni Razem dla Jeleniej Góry, Oliwer Kubicki, radny Prawa i
Sprawiedliwości

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO

Idioci
i władza
Idealistom trudno żyło się i żyje w
brutalnym świecie, gdzie żądza władzy i pieniądza spycha w cień cnoty
wszelakie. Pryncypia przyzwoitości
stają się jedynie maską pokazywaną
publicznie, podobnie jak nieszczere
uśmieszki, którymi raczą nas raz na
jakiś czas ludzie ze świecznikowymi
aspiracjami.
Kto dziś, kiedy Państwo czytać
będą ten tekst, obudzi się z syndromem dnia wczorajszego, czyli
ciężkim kacem sprawiającym, że
odgłos śnieżnego puchu zasypującego miasto jawi się w uszach jako
lawina kamienna? Personalnie nie
mam pojęcia (piszę felieton na kilka
dni przed decydującym rozstrzygnięciem), mam jednak wrażenie, że bo-

lesnego moralniaka powinna mieć
cała klasa polityczna. Przez ostatnie
tygodnie ludzi traktowała jak pożytecznych idiotów, którzy przydają się
od czasu do czasu, aby odpowiednio
i po myśli zagłosować.
Na około rok możemy odpocząć
od uśmiechniętych twarzy łypiących
na nas kusząco z afiszów i zapraszających do krainy iluzji, gdzie
pewne namacalne zjawiska wcale
iluzją nie są. Hipokryzja kwitnie
przez cały rok, a i korupcja miewa
się całkiem dobrze, bo klimat do
rozwoju znajduje wspaniały. Gorzej
z wyświechtanymi hasełkami, które
– w ujęciu semantycznym – są wciąż
wyobrażeniem jednego wypowiedzenia o znaczeniu ‘oby Polska rosła

w siłę, a ludziom się żyło dostatniej’. wych chłopców z plakatu jest zaUbieranym w różne mniej lub kładanie im masek politycznych pobardziej zgrabne sformułowania tworów, oprawców, czy też upiorów,
rysujące wizje naszej małej ojczyzny które – niczym Wampir Nosferatu
– budzą się co cztery lata i wysysają
tyle pociągające, co nierealne.
Cała sytuacja przypomina nieco krew z wyborczego ludu. Może to
fabułę sztuki Francisa Vebera, któ- naiwność, ale wierzę, że są wśród
rą – jeśli ktoś nie widział, to gorąco polityków jednostki wybitne, uczcipolecam – wystawia w grudniu we i kierujące się jedynie dobrem
Teatr im. Norwida. Na deskach towa- społeczeństwa, a nie prywatą, nepotyzmem i skarzycho regularkaniem wokół
nie zaprasza na
KLASA POLITYCZNA
swojaków. Złem
posiłek jakiegoś
LUDZI TRAKTOWAŁA JAK
jest system, a
nawiedzonego
POŻYTECZNYCH IDIOTÓW,
kretyna i robi KTÓRZY PRZYDAJĄ SIĘ OD CZASU pret endujący
sobie z niego po- DO CZASU, ABY ODPOWIEDNIO do stołków luI PO MYŚLI ZAGŁOSOWAĆ.
dzie – choćby o
śmiewisko, czyli
nieposzlakowajaja cały czas zanej uczciwości
chowując pozory
powagi i normalności. Czyż nie jest – powinni zdawać sobie sprawę, że
tak, że taką kolacją są kampanie ładują się w śmierdzące bagno.
Bagno, dla którego oprawę stawyborcze, a zaproszeni do stołu
nowi cała plakatowa i wizerunbywamy my?
Oczywiście – generalizować nie kowa otoczka, podreperowane w
można. Ubliżające dla wielu uczci- programach graficznych facjaty

i wykreowane przez specjalistów
od marketingu politycznego nieistniejące krajobrazy hipotetycznej
przyszłości opakowane w hasła
wolitywnie modalne, a często – na
bezczelnego – oznajmujące to, czego
nie ma. I raczej nie będzie.
W tych moczarach czają się nie
tylko Jożiny z popularnej piosenki
Ivana Mleka, ale i inne utopce oraz
stwory gotowe omotać każdego tym
ściślej, im bardziej się w tę czeluść
zagłębia. Tu nie ma miejsca na
prawdziwe przyjaźnie, bo nadmiar
zaufania może się skończyć fatalnie
dla tego, który – w naiwności swojej – wierzył, iż można w obecności
człowieka bliskiego powiedzieć
wszystko. Bo zaraz o tym dowiaduje
się nie tylko polityczny adwersarz,
ale i cały kraj. Z drugiej strony:
chwalenie się ciemnymi sprawkami
i ujawnianie kulis politycznych gierek oślizłych od brudnych paluchów
tylko zdejmuje z obrazu bagna tę

piękną otoczkę idylli.
W niedzielę, 5 grudnia, po godz.
22 nad tym całym wyborczym
„teatrzykiem prawdy i kłamstwa”
spuszczono kurtynę. Za kilka tygodni toczące się kampanijne boje
zasnute zostaną pajęczynami zapomnienia splecionymi przez obleśne
stawonogi. Aż w końcu znikną ze
świadomości zatarte kolejnymi
wydarzeniami, w których grać będą
ci sami aktorzy, ale w nieco innym
świetle.
Aż zapełnią półki archiwalnego
cmentarza świństw, do którego –
nad czym ubolewać należy – mało
kto zagląda. Kolejne materiały
uzupełnią półki pokrywające się kurzem upływu czasu za rok, kiedy to
wybierać będziemy przedstawicieli
do Sejmu i Senatu RP. I nie mam
złudzeń, że w ciągu tych dwunastu
miesięcy polityka stanie się grą
czystą jak łza.
Konrad Przezdzięk
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Płonie!

Druga tura wyborów burmistrza nie
odbyła się w Piechowicach, gdzie
ter min zost ał
przesunięty na 19
grudnia. Powód?
Zrezygnował jeden z pretendentów do fotela szefa
miasta. Stanisław
Ejnik w pier wszej
turze zdobył o wiele
mniej głosów od Zofii
Grabias-Baranowskiej (45
do 21 procent). W miniony
piątek kilka minut po godzinie
15.00 pełnomocnik KW Stanisława Ejnika złożył do miejskiej
komisji wyborczej oficjalne
pismo informujące o rezygnacji
kandydata z drugiej tury wyborów. Oficjalnych powodów
jednak nie podano. Nieoficjalnie
mówi się o niedyspozycyjności
kandydata oraz o „strategii
politycznej”. W tej sytuacji do
walki o stanowisko burmistrza
z Zofią Grabias-Baranowską 19
grudnia stanie Witold Rudolf,
który w pierwszej turze znalazł
się na III miejscu. Stanisław
Ejnik był szefem Piechowic do
2006 roku.
(Angela)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedłużyło czas, w którym ma
podjąć decyzję co do zmiany
w planach budowy Hotelu
Gołębiewski. Niektórzy z
przyszłych pracowników
zrezygnowali z oferty zatrudnienia.Mają być na razie
otwarte tylko restauracje.
Wciąż brak konkretnej daty otwarcia obiektu, który częściowo miał
działać już od połowy listopada. – Jesteśmy już po odbiorze inspekcji pracy oraz sanepidu. Czekamy jeszcze na

Początek białego szaleństwa w Karpaczu
Karpacz to bez wątpienia jedna z
najpiękniejszych miejscowości wypoczynkowych w Polsce, gdzie najdłużej
trwa sezon narciarski w Polsce, bo
od listopada aż do początków maja.
Miłośnicy białego szaleństwa mogą

jedna z rodzin straciła niemal cały
dorobek. – Spłonął ciąg zabudowań
gospodarczych wraz z samochodem,
ciągnikiem, przyczepką, maszynami
i narzędziami oraz pomieszczenia,
gdzie były składowane materiały
opałowe. Łącznie z pożarem walczyło sześć zastępców, które starały
się, by ogień nie rozprzestrzenił się
na sąsiednie zabudowania – powiedział nam asp. sztab. Tadeusz Rybka,
dowódca akcji z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w
Jeleniej Górze.

Właściciele spalonych obiektów
nie przypuszczali, by mogło to być
podpalenie. Jedyny trop prowadził do
przewodów elektrycznych, którymi
do pomieszczeń doprowadzany był
prąd, i w których najprawdopodobniej w skutek mrozu doszło do zwarcia. Przyczyny zdarzenia wyjaśni
biegły z zakresu pożarnictwa.
Angela/tejo
FOT. ANGELA/TOLEK

Strażacy przypominają, że okres zimowy to czas największego ryzyka wybuchu pożaru
zwłaszcza tam, gdzie mieszkańcy dogrzewają się różnymi – nie zawsze bezpiecznymi
– źródłami ciepła. Warto też tam, gdzie są piece lub kominki, zaprosić kominiarza,
aby dokonał przeglądu i przeczyścił przewody kominowe.
Założyć łupki, zburzyć
dwa piętra?

Niepewność
w hotelu gigancie

W minioną sobotę ruszyły
wyciągi: Centrum Rekreacji
Aktywnej Pod Śnieżką, Czarodziejski Dywan, Karpatka, Panorama, Kolorowa i
Relaks.

żacy interweniowali
trzy razy: przy ul.
Teatralnej w Jeleniej
Górze, w Barcinku
i Karpaczu. Z kolei
27 listopada groźny pożar wybuchł
w centrum Jeleniej
Góry przy ulicy Pocztowej naprzeciwko
kina Lot. Zapaliło
się mieszkanie na
poddaszu. Na szczęście nikomu nic się
nie stało, jednak była
potrzeba ewakuacji
kilku rodzin.
W miniony czwartek (drugiego grudnia) do groźnego
pożaru doszło w
Maciejowej, gdzie

Nieprzytomne
dziecko z objawami
zatrucia tlenkiem węgla trafiło do szpitala,
a dwie rodziny niemal
nie straciły dachu
nad głową i całego
dobytku – wszystko przez płonącą
sadzę w kominie,
nieszczelne przewody kominowe i
wydobywający się
z nich tlenek węgla.
W ostatnim dniu
listopada stra-

Wyborcze
zamieszanie
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W mieście i w regionie

Spór szefem jeleniogórskiego oddziału Urzędu Ochrony
Zabytków tyczy wysokości budynku oraz pokrycia dachu.
Jest blacha i dachówka, a nie – jak chciał konserwator –
łupki. Konserwator twierdzi, że hotel jest o 4 – 5 metrów
wyższy niż pozwalają na to przepisy, a właściciel obiektu
uważa, że to jedynie 30 cm.

decyzję straży
pożarnej, jeżeli
będzie pozytywna, wtedy złożę
podanie do nadzoru budowlanego
o otwarcie restauracji:
Czerwonej oraz Zielonej, a
także zaplecza i patio. Tylko ta
część będzie oddana do użytkowania
w pierwszej fazie – poinformował
Damian Stachura, przyszły dyrektor
Hotelu Gołębiewski.
– Czekamy na decyzję ministerstwa dotyczącą zmian planu budynku
przyszłego Hotelu Gołębiewski, które
zostały przez nas zaproponowane.
Ponieważ konserwator zabytków
nie zgodził się na te zmiany, odwołaliśmy się do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli
nie uzyskamy zgody, trzeba będzie
rozbierać dach i obniżyć budynek
– dodaje.
Placówka zatrudniła już około 100
osób, są one aktualnie szkolone przez

personel. Wszyscy mają umowę o
pracę na czas określony. – Niestety
z powodu przeciągnięcia się całej
procedury oddania budynku do
użytkowania i otwarcia Hotelu Gołębiewski, niektóre z osób, które chcieliśmy przyjąć, zrezygnowały – mówi
Damian Stachura. Dodaje, że jednak
napływa wciąż mnóstwo podań, więc
kłopotu z naborem nie będzie.
Przyszły dyrektor Hotelu Gołębiewski nie może zrozumieć decyzji
konserwatora zabytków o konieczności pokrycia dachu łupkami. – Oglądając pokrycia dachowe okolicznych
hoteli i pałaców, zauważyłem, że w
większości pokryte są dachówką
lub blachą. Od nas konserwator
zabytków wymaga pokrycia dachu
łupkiem, który jest szalenie drogim
materiałem oraz bardzo niewygodnym w pokryciu takiego ogromnego
obiektu, jakim jest ten hotel – wyznał
Damian Stachura.
Agata Galas
FOT. AGATA GALAS

dowoli zjeżdżać z ratrakowanych i
sztucznie podświetlonych stoków o
zróżnicowanym poziomie trudności.
To ulubione miejsce do szusowania
nie tylko dla wielu mieszkańców
naszego regionu, lecz także dla fanów
sportów zimowych z terenu kraju,
głównie z Wielkopolski. Sezon zimowy

rozpoczął się. W Karpaczu narciarze i
snowboardziści mogą korzystać z wyciągów: przy ul. Myśliwskiej - Centrum
Rekreacji Aktywnej Pod Śnieżką i Karpatka Panorama, przy ul. Obrońców
Pokoju - Czarodziejski Dywan i Relaks
oraz przy ul. Parkowej – Kolorowa.
(Accipiter)

BO TORT BYŁ NIESMACZNY
W Kowarach policjanci zatrzymali mężczyznę, który przyszedł do
jednej z cukierni złożyć reklamację,
ponieważ kupiony tam tort nie
smakował jego dzieciom. Był bardzo
agresywny. Swoje niezadowolenie
okazał właścicielowi w ten sposób,

że zdemolował lokal i spowodował
straty w wysokości 5000 zł. Agresor
trafił do policyjnego aresztu. Za
uszkodzenie mienia grozić mu może
karta nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.
(tejo)

ULUBIONY LEKARZ JELONKI!

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

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.
REKLAMA

Przedwczesna zima
to z jednej strony
trzaskające mrozy,
a z drugiej: wielkie
zagrożenie pożarami, których kilkanaście strażacy gasili w
minionych dniach.
Najczęstsze przyczyny
to brudne przewody
kominowe i zwarcia w
sieci energetycznej.

7 grudnia 2010 r.

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)

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

Trzeci „Orlik” rozwinął skrzydła

W miniony piątek o godz.
13.00 przy trzaskającym
mrozie odbyła się uroczystość oddania do użytku
kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” Szkole
Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w
Jeleniej Górze.

Prezydent Jeleniej Góry
Marek Obrębalski oraz Iwona
Plecety, dyrektor SP nr 13, w
trzaskającym mrozie przecięli
symboliczną wstęgę otwierając
obiekt zbudowany w ponad dwa
miesiące. Szefowa szkoły podziękowała pomysłodawcom „Orlika
2012” za przyczynienie się do wybudowania obiektu przy „trzynastce”. –
Mamy zajęcia sportowe, SKS-y, a tego rodzaju
i nwe s t yc j e
Całość inwestycji „Orlik 2012” kosztowała około 1 mln 300 tysięcy złotych pocho- sportowe służą rozwijaniu młodego
zarówno pod względem
dzących z budżetu państwa, województwa i miasta. Kompleks jest trzecim tego typu pokolenia
fizycznym, jak i psychicznych – pow Jeleniej Górze. Pierwszego „Orlika” otwarto w listopadzie 2008 roku przy dawnej wiedziała Iwona Plecety.
Prezydent Jeleniej Góry Marek
„budowlance”, a drugiego – rok temu w SP nr 6 w Cieplicach. Z założenia boiska te są
Obrębalski podziękował wszystkim
przeznaczone nie tylko dla uczniów, lecz także dla pobliskich mieszkańców.
inwestorom i osobom dzięki, którym

Jechał po flaszkę. Pijany
Podczas akcji „Andrzejki” policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej czterech nietrzeźwych
kierujących pojazdami, z których
jeden został zatrzymany gdy jechał
po kolejną butelkę wódki. Badanie

na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko 2,5 promila
– poinformowała podisnp. Edyta
Bagrowska z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze.
(tejo)

Marihuana w szafie
Policjanci znaleźli w mieszkaniu 20letniego jeleniogórzanina kilkanaście
porcji marihuany, którą ukryto w szafie
z odzieżą. Narkotyki były przygotowane
do sprzedaży. Sprawcy grozi kara do 10
lat więzienia.
(tejo)

Matematyczna szkoła myślenia
W gmachu I LO im. Żeromskiego odbyły się 27 listopada szkolne eliminacje
konkursu matematycznego
KOMA. Głównym organizatorem zmagań przeznaczonych dla uczniów dolnośląskich szkół jest Fundacja Mat e m a t y ków
Wrocławskich.

Kto potrafi ze zrozumieniem słuchać i
szybko przetwarzać informacje, ten miał
szanse na sukces. Konkurs zaczął się
bowiem wykładem doktoranta matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim
Marcina Preisner, absolwenta I LO. W
oparciu o przedstawioną problematykę
trzeba było rozwiązać zadania.
Po podsumowaniu wyników uczniów
poszczególnych szkół biorących udział w
konkursie najlepszymi – w kategorii
gimnazjów – okazali się: Łukasz
Bil, Roksana Taras z Gimnazjum nr 1, Paweł Mańka,
Krzysztof Hołub z dwójki,
Dominika Pieńkowska,
Julita Dominicka z trójki,
Anna Gdyś, Agnieszka Klimowicz z
czwórki, ekipa z
gimnazjum przy
Żeromie: Bartosz
Sójka, Elżbieta
Gołdyn i

powstał „Orlik” przy „trzynastce”. – Na dworze jest minus 15
stopni a w Szkole Podstawowej
nr 13 panuje wyjątkowo gorąca
atmosfera. Dzięki zespołowi
boisk sportowych można będzie
rozwijać tężyznę fizyczną oraz
pielęgnować sportowego ducha
wśród dzieci. Mam nadzieję, że
boiska te będą wam jak najlepiej
służyły– powiedział do uczniów
placówki prezydent miasta.
Uczniowie „trzynastki” zaprezentowali program artystyczny,
dziękując tym samym za nową
inwestycję. Wystąpił teatrzyk
szkolny oraz drużyna piłki nożnej. Boginie Olimpijskie przypomniały zasady Igrzysk,
czyli siłę, wolę walki i
zwycięstwa, a piłkarze zaprezentowali ćwiczenia
poprawiające
szybkość
i spr yt w
gr ze. Na
koniec
można
było podziwiać
tańce w
wykonaniu
dziewcząt z
klas IV - VI.
W otwarciu
oprócz prezydenta miasta uczestniczyli jego zastępcy
Miłosz Sajnog i Jerzy Lenard. Przybyli dyrektorzy innych
placówek edukacji oraz ksiądz prałat
Józef Stec, duszpasterz środowisk
oświatowych, który poświęcił kompleks i odmówił krótką modlitwę.
Agrafka
FOT. AGRAFKA

Już po raz trzeci gimn a z j a l i ś c i r e c y t owa l i
poezję w języku angielskim udowadniając, że
język obcy można nie
t ylko rozumieć, ale i
czuć.
III Międzygimnazjalny Konkurs Poezji Angielskiej „Have
Fun with Poetry” zorganizowany przez Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej
Górze, w tym roku odbył się
pod hasłem „Jestem, myślę,
czuję, tworzę”. – Chcieliśmy
rozszerzyć wachlarz możliwości twórczych. Uczestnicy
mieli możliwość recytowania
nie t ylko tekstów znanych
poetów, ale również własnych

wierszy lub słów piosenek
ulubionych artystów – mówi
Renata Sigrist, organizatorka
konkursu i nauczycielka języka angielskiego w ZSRA.
Oprócz uczestników z
Gimnazjum z Zespołu Szkół
Rzemiosł Art yst ycznych na
konkurs przybyła także młodzież z gimnazjów nr 1, 2,
4, Gimnazjum przy Liceum
Ogólnokształcącym nr 1 w Jeleniej Górze oraz z gimnazjów
w Lubomierzu i Marciszowie.
Organizat orzy podkreślili,
że samo przygotowanie do
konkursu jest dobrą metodą
przyswajania słów w języku
obcym i ubogaca wiedzę o
elementy kulturowe.
(Angela)

Po długich obradach laury w kategorii klas pierwszych przyznano Marcinowi Lewickiemu z Gimnazjum nr 4 (I miejsce), Beniaminowi Sopotowi
z Gimnazjum nr 1 (II miejsce) i Paulinie Sobolewskiej z Gimnazjum w
Marciszowie (III miejsce). Wyróżnienie otrzymała Sandra Paluch z
Gimnazjum w Marciszowie. W kategorii klas drugich bezkonkurencyjne
okazały się uczennice z gimnazjum w Marciszowie, które zajęły trzy
pierwsze miejsca: Anna Trząsalska, Angelika Stachowiak oraz Daria
Kułaga. Wyróżnienie przyznano Adriannie Zielińskiej z Gimnazjum nr
1. Z klas trzecich wygrał Paweł Grecki z Gimnazjum w ZSRA, drugie
miejsce zajęła Marcelina Solińska z Gimnazjum przy LO nr 1 w Jeleniej
Górze, a trzecie Adrianna Zawierucha z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.
Wyróżniono też dwie uczennice ZSRA:
Roksanę Wójcik z Gimnazjum
oraz Ewelinę Czaplicką.

Trzecia kadencja dla Jacka Włodygi!
Podczas pierwszej sesji Rady
Powiatu Jeleniogórskiego w
wyniku wyborów samorządowych z 21 listopada, wybrano w
minioną środę władze powiatu
i prezydium rady. Personalia
były dyktowane koalicyjnym
porozumieniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz
Platformy Obywatelskiej.

Wiktor Adamski, Roksana Taras, Arkadiusz Kraszewski, Roksana Wójcik z
SLD wybory wygrał, PO była
gimnazjum przy szkole rzemiosł, Joanna druga. Odrzucono sugestie
Kuty, Ewa Adamczyk z Łomnicy, Sandra Prawa i SprawiedliKonieczna, Jakub Sromek, Piotr Gajek z wości o zaMysłakowic oraz Maciej Kotlarz, Sandra
Buchajewska z Sosnówki.
Wśród licealistów triumfowali:
reprezentanci gospodarzy Łukasz Segiet, Mateusz Pyzik, Mateusz Skórski,
Rania Mukalled, Kacper Szewczyk,
oraz Damian Oziom i Jakub Remiszewski z II LO, Agnieszka Knapie,
Jakub Zackiewicz z III LO, Mateusz
Kulas i Piotr Kowalik z Zespołu Szkół
Elektronicznych, a także Klaudia
Buss z Zespołu Szkół EkonomicznoTurystycznych. Koordynatorami
całego przedsięwzięcia są nauczyciele
matematyki w ZSO nr 1: Iwona
Hajder, Jolanta Zaborska i Sławomir
Wiśniewski.
Iwona Hajder, Paweł
Domagała
FOT. ORGANIZATORZY

Wyniki będą wkrótce zatwierdzone
przez pracowników Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wówczas dowiemy się, kto spośród
uczestników konkursu zostanie zaproszony na finał do Wrocławia.

BLIŻEJ SHAKESPEARE’A

Arkadiusz Wichniak
uzyskał największe
wsparcie wśród
wyborców.

wiązaniu koalicji PO-PiS.
Ostatecznie powiatem
będą rządzić rajcy
lewicy i platformy.
Przewodniczącym
rady zo-

ROZMOWA
Z JACKIEM
WŁODYGĄ: WWW.
JELONKA.COM (Z
CZTERECH STRON
MIASTA)
stał Rafał Mazur, a jego zastępcami – Jolanta Peciak
oraz Andrzej Sztando.
Urząd starosty jeleniogórskiego już trzecią
kadencję z rzędu pełnił będzie inżynier Jacek Włodyga
związany z Sojuszem Lewicy
Demokratycznej, wcześniej pracownik Politechniki Wrocławskiej,
mieszkaniec Karpacza, znawca teorii
budowy skoczni narciarskich, który
rządzi starostwem już od ośmiu lat.
Wicestarostą został dotychczasowy
przewodniczący rady powiatu, nauczyciel ze Starej Kamienicy Zbigniew Jakiel
(przewodniczył radzie od 2002 roku).
Członkiem Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego został Andrzej Więckowski
z Platformy Obywatelskiej,
któremu w Kowarach nie
udało się zdobyć mandatu
rady powiatu.
Przypomnijmy, że naj-

Jacek Włodyga objął urząd w 2002
roku, po trzech latach urzędowania
Ryszarda Brola. Włodygę uhonorowano wieloma tytułami: Najbardziej
Podziwiany Starosta Roku, czy też
Samorządowiec Dziesięciolecia.
większym poparciem wśród wyborców
cieszył się Arkadiusz Wichniak (SLD),
były burmistrz Szklarskiej Poręby, na
którego głosowało 692 mieszkańców
powiatu. Najmniej, bo jedynie 201
głosów poparcia wystarczyło do zdobycia mandatu Annie Kuczaj. W radzie
zasiedli ponadto, między innymi, szef
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Robert Tarsa (PO), strażnik
miejski w Jeleniej Górze Grzegorz
Rybarczyk (SLD), a także Eugeniusz
Kleśta, działacz Prawa i Sprawiedliwości
(256 głosów). W nowej radzie zabraknie
Marka Mikruta, wiceprzewodniczącego
minionej kadencji. Startował bez powodzenia z KKW Karkonoska Wspólnota
Samorządowa z Kowar.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA/TEJO
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Na granicy koszmaru

– I skazuje oskarżonego Starzeckiego Stefana syna
Włodzimierza, na karę śmierci oraz pozbawienie
praw publicznych na zawsze – wysokim głosem
zapiał sędzia o ptasiej twarzy wampira, która nikła w masie czarnej togi i całego majestatu sądu.
Orzeł z godła narodowego przechylił łeb i złowrogo
zmrużył oczy. Sędzia uderzył w gong stojący na masywnym biurku ogromnej sali, w której samotnie
– kajdanami skuty – stał skazany. – To już koniec!
– westchnął i krzyknął głośno: Kooooooniec!
– Panie Stefanie, co panu? Spokojnie! Całą kamienicę pan rozbudzisz
i nowej biedy nam napytasz! – Drzewiecki tarmosił za ramię wrzeszczącego w niebogłosy mężczyznę. Cisza
nocy tylko zwielokrotniła dzwony
ratuszowego zegara, który właśnie
wybijał północ. Stefan otarł pot z czoła.
– To tylko sen – mruknął.
– Koszmar nie sen, prawdziwy koszmar, mara! – dodał szeptem patrząc
kątem oka na profil pogrążonej w
głębokim i spokojnym śnie Inge. – Tej
to nic nie zbudzi! Pewnie śni o tym
swoim Jerzym – pomyślał z zazdrością.
Jerzy? Co z nim!? W całym zamęcie
zapomniał o koledze, którego opuścił
kilka godzin temu. Na pewno siedzi
już w przedziale i wraca do Wrocławia
uciekając przez milicją i problemami.
Że też on, Starzecki, musiał się w to
wszystko wplątać!
Zegar ratuszowy przestał bić. Teodor wrócił na swoją skrzypiącą kozetkę, a Starzecki przeciągnął się na
kocu rozłożonym na podłodze. Blask
księżyca ogarnął pokoik głaszcząc
swoją poświatą poszczególne zdezelowane sprzęty w tym pomieszczeniu
składowisku. Stefan bał się powtórnie
zasnąć. Nie chciał w swoich koszmarach, które były szczególnie realne
i budzące grozę, kiedy rzeczywiście
znajdował się w sytuacji zagrożenia,
trafić do celi śmierci i czekać, aż powiodą go na stryczek.
Ogarnął go przez moment paniczny
lęk przed przyszłością. Znaleźli się
wszyscy w kiepskiej sytuacji, ale on – w
szczególnie złej. Szukała go milicja, bo
pobił funkcjonariusza i upokorzył go.
Nie miał nic na swoje usprawiedliwienie! Mało tego: mogli się czepić celu
przyjazdu Starzeckiego do Jeleniej
Góry i odkryć prawdziwą przyczynę
jego pobytu. Miała to być przygoda połączona z łatwym zarobkiem kilkuset
marek niemieckich. A może się okazać
gwoździem do trumny jego kariery.
Gwoździem do jego trumny. Fatalistyczne rozmyślania przerwał mdły
jęk bzyczącego komara, który usiło-

wał dobrać się do szyi Starzeckiego,
aby nakarmić się krwią mężczyzny.
Klasnął na ślepo. – Ty mały wampirze!
– wycedził, kiedy brzęczenie ustało. Nie
wiedział, czy zabił owada. Poczuł, że
sam musi się napić, aby odreagować
stres. Gospodarz musi mieć gdzieś tu
flaszkę – pomyślał i wstał powoli prostując kości. Kiedy usłyszał miarowe
oddechy śpiących towarzyszy, niemal
bezgłośnie otworzył drzwi i udał się na
poszukiwanie eliksiru ułudy spokoju.
*****
Dworcowy megafon wyskrzeczał
zapowiedź odjazdu pociągu ze Szklarskiej Poręby Górnej do Gdyni Głównej
Osobowej. Z holu stacji dobiegły
odgłosy spanikowanych podróżnych,
którzy – zakręceni w ogonkach przez
kasami – nie zdążyli kupić biletu.
Jerzy siedział przy stoliku w mroku
restauracji Dworcowej. Aby nie nudzić
się w oczekiwaniu na flaczki, zamówił
kufel ciemnego piwa i pięćdziesiąt
gram wódki, którą przełknął jak
pelikan chwytający rybę w dziób.
Wypił głębokimi haustami pół kufla
chmielowego napitku i otarł piankę
z warg.
– Kogóż to ja widzę! Cóż za spotkanie! Niech mnie diabli porwą! Jerzy!?
– tubalny głos dochodzący sprzed
wejścia do lokalu zwrócił uwagę nie
tylko jego, lecz także kilku pozostałych
konsumentów, którzy w dworcowym
letargu oczekiwali na zamówione
dania lub – po prostu – ślęczeli nad
tym, co już im na stoły przyniesiono.
Jerzy z początku myślał, że to nie do
niego skierowane są te słowa i rozejrzał
się po sali. Wszyscy patrzyli tępo na
przybysza.
Nie rozpoznał od razu sylwetki
Morowskiego, znajomego z uczelni,
którego we Wrocławiu widywał na
tyle rzadko, że tylko się sobie kłaniali.
Raz mieli okazję pogadać dłużej. Wtedy
dowiedział się, że pasją Morowskiego
są zabytki, które Jerzy bardzo chętnie
fotografował. O ile on ograniczał
się tylko do zdjęć zrujnowanego
Wrocławia, odnajdując tu i ówdzie

nietknięte wojną perełki, o tyle jego
nowy znajomy błyszczał wiedzą na
temat dziedzictwa kulturowego Ziem
Odzyskanych i – mimo młodego
wieku – uważany był za autorytet w
tej dziedzinie.
Doskonale znał niemiecki i miał –
jak się Jerzy nie od niego dowiedział
– wiele powiązań z dawnymi mieszkańcami. A do tego – bez żadnych przeszkód – otrzymywał wizę
do Niemieckiej Republiki
Federalnej, gdzie bywał
co najmniej dwa razy
do roku szczycąc się
tym w niemal co drugim zdaniu rozmowy. Choć Morowski
zaimponował
Jerzemu wiedzą,
nie wzbudził jego
sympatii swoją
manią wyższości i okazywaną niemal
na każdym
kroku –
sztucznie
skrywaną –
pogardą dla innych.
Teraz patrząc na znajomą sylwetkę
w drzwiach restauracji Dworcowej
filtrował pamięć w poszukiwaniu tożsamości faceta, który to najwyraźniej
jego przywoływał. Kiedy przypomniał
sobie personalia wołającego, zdał sobie
sprawę z jeszcze jednej godnej pozazdroszczenia cechy: pamięci. Choć spotkali się na dłużej tylko raz, Morowski
bezbłędnie rozpoznał Jerzego w mroku jeleniogórskiej knajpy. Jerzy patrzył,
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CIENIE HIRSCHBERGU li
jak sporej postury mężczyzna zbliża
się slalomem między stolikami,
rozwierając ramiona jakby spotkał
od lat niewidzianego przyjaciela.
– Kopę lat, panie Jurku! Kopę lat!
– wykrzywił twarz w nieszczerym
uśmiechu.
Jerzy kiwnął głową odwzajemniając
sztuczny wyszczerz zębów.
– Cóż za spotkanie! Tu, w Jeleniej
Górze, na dworcu! Cóż to, panie
Zenonie, na wakacje pan przyjechał?
Szybki urlop? – powiedział udając
miłe zaskoczenie Jerzy, który właśnie zdał sobie sprawę, że nie spędzi
kilku godzin samotnie w dworcowej
restauracji. Akurat niezbyt pragnął
towarzystwa kogokolwiek. A już
Zenona Morowskiego najmniej! Ale
cóż było robić!
Zorientował się szybko, że znajomy
zdawał sobie sprawę z jego pobytu w
Jeleniej Górze, bo przecież szczegóły
pleneru uzgadniał ze Starzeckim, którego był przełożonym we Wrocławiu.
Jerzy nie wiedział, co powiedzieć. Od
razu skojarzył, że niespodziewana
wizyta wrocławianina może mieć
związek z kłopotami, w które wplątała
się cała ekipa studentów z jej kierownikiem i fotografem. Postanowił jednak
robić dobrą minę do złej gry i zachowywać się tak, jakby nic się nie stało.
– Nie, nie! Nie urlop! Nie – Zenon
Morowski zaniósł się udawanym chichotem. – Wpadłem, wie pan, tak powiedzmy – zawahał się zbyt długo, aby
jego wypowiedź była wiarygodna – jak
się sprawy mają! No i przy okazji
zobaczyć miasto i
pomóc trochę chłopakom! – dodał
szybko.
– Tak na
noc? Przecież
już śpią pewnie – rzucił Jerzy
wbrew sobie, bo
nie chciał drążyć
tego tematu.
Morowski przysiadł się do stołu nawet
nie pytając, czy może.
Powiódł wzrokiem po
pomieszczeniu szukając
kelnerki.
– Tak się złożyło, że na
noc.
Bo to mało hoteli? – zarechotał. – A jak tam prace postępują?
Jak tam zdjęcia? Zrobił pan już coś
ciekawego? Strasznie pić mi się chce!
Dobre to piwo chociaż? – grad słów,
który wytoczył się z ust Morowskiego,
zakłopotał Jerzego. Nie wiedział, czy
skłamać, czy powiedzieć prawdę.
Wybrał „środkowe” rozwiązanie.
– Jeszcze nie miałem okazji do

fotografowania – odparł wymijająco. – Mieli mi dać znać, kiedy będę
potrzebny. Na razie włóczę się po
mieście, wie pan. Odpoczywam od
głośnego Wrocławia. Tu jest naprawdę bardzo przyjemnie! – odparł siląc
się na uśmiech. – A piwo? Ciemne i
zimne! Co najważniejsze w te upały!
Zimne! – dodał wychylając resztę
zawartości kufla. Płyn w dworcowym
zaduchu stracił już swoją świeżość, ale
Jerzy mlasnął językiem na znak, że
mu bardzo smakowało. – Napijemy
się? – rzekł zachęcająco.
Kiedy Jerzy wyjadał swoją porcję
flaków, wyjątkowo smacznych jak
na dworcowe standardy i już chciał
zamówić kolejny kufel piwa, Morowski
powiedział zimno cedząc słowa.
– Wiem o waszych kłopotach.
Dlatego tu jestem. Nie bawmy się już
w kotka i myszkę! Gdzie jest Stefan! Co
wyście tu do cholery nawyrabiali!
Jerzy o mało nie zachłysnął się
flakową „kluską” nazywaną książką
ze względu na rozłożystość przypominającą otwarty wolumin z wieloma
stronami. Czuł, że czerwienieje. Odłożył łyżkę. – Jeszcze jedno piwo proszę.
Znaczy dwa piwa. I dwie pięćdziesiątki
– rzucił do kelnerki, która akurat przechodziła obok siedzących w półmroku
dwóch facetów.
Wzruszył ramionami patrząc jak
najbardziej niewinnie na Morowskiego. – Panie Zenonie. No, Stefan, trochę
narozrabiał. Milicja nas szuka. Znaczy
– jego na pewno szuka. A może i mnie.
No i jeszcze kogoś – od słowa do słowa
opowiedział Morowskiemu prawie
wszystko, co im się przytrafiło w
Jeleniej Górze. Nie powiedział jedynie,
że wie, gdzie może być Starzecki. Tę
wiedzę na razie zachował dla siebie.
Nie chciał się do końca zwierzać
Morowskiemu, bo wciąż czuł do niego
antypatię i nie darzył go zaufaniem.
Zenon zamyślił się. W geście niemocy
rozłożył ręce. Wyglądał na autentycznie zaniepokojonego. Jeśli szukają Stefana i znajdą go, z całą pewnością
do skóry dorwą się i jemu. Nawet
gdyby Starzecki milczał jak grób o
celu całej eskapady, milicja z pewnością dowie się, kto go do Jeleniej
Góry wysłał. Kelnerka przyniosła
zamówiony alkohol. Jerzy stracił
apetyt i oddał pół miski flaków.
Łapczywie wypił piwo.
Dworcowy megafon wycharczał
zapowiedź przyjazdu pociągu ze
Świeradowa Zdroju i przypomniał,
że torze przy peronie pierwszym
„ce” czeka osobowy do Karpacza. –
Musimy poczekać do rana – powiedział Morowski zagłębiając usta w
kuflu z zimnym ciemnym.
Wtem do ich uszu doszedł gwar.

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. Na jeleniogórskim dworcu
spotyka… Jerzego.
Do Dworcowej wtoczyła się piątka
studentów, podopiecznych Starzeckiego, już pod niezłym gazem.
Jerzy struchlał i przypomniał sobie
milicjanta, który śledził niepokornych żaków.
Konrad Przezdzięk
ciąg dalszy nastąpi
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AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NORAH JONES – “…Featuring” osiem nagród Grammy. Drugi krążek pojawiła się również na
wydawnictwo: Blue Note/ EMI „Feels Like Home” był stylistycznie nowej płycie zespołu.
podobny, ale muzyka zawarta na nim Jest on pewnego rodzaju
Music Polska
Geetali Norah Jones Shankar (tak
brzmi jej prawdziwe nazwisko) już jako
16-latka zachwyciła swoim głosem i
grą na fortepianie. Debiutancki album
”Come Away With Me” przyniósł artystce

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Fantastycznie na ekranie

Dziś w ramach projekcji DKF DKF
„KLAPS” w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej będzie można
zobaczyć film pod tytułem „Zardos”.
Film powstał zamiast „Władcy pierścienia” w początku lat 70. XX wieku,
kiedy możliwości techniczne kina i
zachowawczość producentów spowodowały, że wymarzona przez Boormana opowieść nie doszła do skutku.
Zamiast niej mamy historię świata
przyszłości, w którym Sean Connery
wnosi do społeczności nieśmiertelnych
nieznane im życie - i śmierć. Początek
o godz. 16.

Schumannowi
na urodziny

Z okazji 200. rocznicy urodzin Roberta Schumanna w nadchodzącą środę w Filharmonii Dolnośląskiej koncert
da Zespół Kameralny. W programie
dzieła kompozytora: Sonata d-moll na
skrzypce i fortepian, Adagio & Allegro
op. 70, Kwartet fortepianowy Es-dur
op. 47 na fortepian, skrzypce, altówkę
i wiolonczelę - godz. 19.00 w sali koncertowej (bilety w cenie 10 zł).

O sztuce w BWA

Profesor ASP we Wrocławiu Paweł
Jarodzki oraz redaktor pisma spam.
art.pl. Łukasz Guzek, historyk i krytyk
sztuki będą w nadchodzący piątek
rozmawiali o performatywności w
sztuce. Debatę poprowadzi Paweł
Jarodzki. Początek wydarzenia o godz.
18 w Biurze Wystaw Artystycznych
przy ulicy Długiej 1. Spotkanie odbędzie się w cyklu „Transfuzje”.

Zagra wirtuoz skrzypiec

Znakomity skrzypek Krzysztof
Jakowicz będzie solistą piątkowego
koncertu w Filharmonii Dolnośląskiej, której orkiestrę poprowadzi
Jerzy Swoboda. W programie: Koncert
skrzypcowy D-dur op. 77 Brahmsa
oraz II Symfonia D-dur op. 43 Sibeliusa. Początek wydarzenia o godz.
19.00 w sali koncertowej. Bilety w
cenie 40 zł i 30 zł.

A może do kina?

Grand Off Światowe Nagrody
Filmowe Niezależnych – pod takim
hasłem w kinie Marysieńka odbędą
się w nadchodzącą sobotę projekcje
zwycięskich filmów
w kategoriach: najlepsza fabuła,
reżyseria, scenariusz, aktor, aktorka,
zdjęcia, montaż, najlepsza animacja
i dokument. Na ekranie pokazanych
zostanie 9 najlepszych krótkich
filmów sezonu 2009/2010. Początek
o godz. 19. O tej samej porze w sali
kameralnej JCK przy ul. 1 Maja 60
zacznie się pokaz filmów amatorskich
zrealizowanych podczas warsztatów
filmowych w Bautzen w ramach projektu „Od fundamentów po szczyty”.
(tejo)

POP ROCK & JAZZ

jest w większym stopniu inspirowana
muzyką country. Utwory z tej płyty
obejmują całą karierę młodej wokalistki
aż po najnowsza piosenkę „Little Lou,
Ugry Jack, Prophet John” wykonywaną z grupą Belle and Sebastian, która

zapisem muzycznego
dorobku Norah Jones
pochodzącego z czterech
płyt, których sprzedaż
przekroczyła na całym
świecie łączną ilość 40

lesa, „River” The Joni Letters” Herbiego
Hancocka oraz „Speakerboxxx/The
Love” formacji OutKast. Norah Jones
włączyła na ten krążek także nagrania
dokonane przez jej własne zespoły The
Little Willies i El Madmo będącymi jej
pobocznymi projektami. Są tu też utwory wykonywane z artystami, z którymi
piosenkarka miała przyjemność nagry-

Hej, Boże łaskawy! Czas na kolędowanie
„Czy prawdziwy lew bez grzywy?”.
Muzykę do piosenek napisały Joanna
Moryc, Anna Skóra i Róża Wysocka z
zespołu Vocalis, który – jak dowiedziała
się „Jelonka” – również przygotowuje
się do nagrania płyty z tradycyjnymi
polskimi kolędami.

W sobotę, 4 grudnia w pałacu w Czernicy odbył się koncert
niestandardowych kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru
„Czerniczanki” ze Szkoły Podstawowej w Czernicy. Impreza
została połączona z premierą debiutanckiej płyty chóru,
pt.: „Hej, Boże łaskawy”.
Debiutancki krążek chóru „Czerniczanki” to zapis nagrań zarejestrowanych w Studio LDB. Autorką wszystkich
tekstów, a także kompozytorką jednego

zamieszczonego na płycie utworu pt.:
„Muzyka ustała” jest Lidia Krzysztoń
– poetka znana młodym czytelnikom
m.in. ze zbioru wierszowanych bajek

Opłatek u Noblisty

architektury sakralnej. Odbył się też
koncert muzyki bożonarodzeniowej
w wykonaniu chóru Czerniczanki z
Czernicy (czytaj wyżej). Oczywiście
– jak na spotkanie wigilijne przystało
– dzielono się opłatkiem i smakowano
wypieków domowej roboty.
(tejo)

Wczoraj (poniedziałek) w Domu
Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie odbyła się V Integracyjna Wigilia
Literacka. Spotkali się przedstawicieli środowisk twórczych, klubów
literackich oraz ludzi pióra z Jeleniej
Góry i okolic. Otwarto wystawę „Boże
Młyny” prezentującej piękno małej

Śpiąca królewna
i święty Mikołaj

Zdrojowy Teatr Animacji proponuje
dzieciom spektakl „Śpiąca królewna”.
To adaptacja jednej z najpiękniejszych
i najpopularniejszych baśni klasyki
światowej o królewnie uśpionej
czarem złej wróżki i obudzonej po

Do końca grudnia w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej
im. Tadeusza Mikulskiego we
Wrocławiu jednym z wystawców będzie Wydawnictwo Ad
Rem.
Jeleniogórskie wydawnictwo zaprezentuje się w ramach targów książki
Regina Chrześcijańska, szefowa Wydawnictwa
regionalnej Silesiana – Dolnośląski
Salon Wydawniczy. Celem wrocławAd Rem, i Maria Nienartowicz - autorka bajek dla
skich targów Silesiana jest promocja
dzieci podczas spotkania z młodymi czytelnikami.
wydawnictw województwa dolnośląskiego. Będzie więc można nabyć
książki, informatory, przewodniki lub Na targach przy Dziale Pracy z Dziećmi skiej Biblioteki Publicznej
czasopisma regionalne Dolnego Śląska. mieszczącym się na parterze Dolnoślą- zaprezentuje się rów-

Spektaklem „Scrooge. Opowieść Wigilijna” rozpocznie
się w nadchodzący czwartek
o godz. 17.30 sezon świąteczny w Teatrze im. Norwida
Na tę sztukę, oraz na spektakle
w dniu 11 i 12 grudnia ( sobota,
niedziela) o godz. 16.00 (duża
scena) teatr sprezentuje naszym
Czytelnikom po dwa podwójne
zaproszenie (po 5 zł od osoby).
Przedstawienie będące barwną
i wzruszającą inscenizacją świątecznej i ponadczasowej powieści
Dickensa z pewnością wprowadzi
widzów w świąteczny nastrój.

Zebranych na koncercie widzów
powitała opiekunka artystyczna
szkolnego chóru z Czernicy, a
zarazem pomysłodawczyni płyty
i organizatorka imprezy – Anna
Skóra. Dalszą część wieczoru
poprowadził Piotr Grosman,

Działające od 2002 r. pod kierunkiem Anny Skóry „Czerniczanki” mają na swoim
koncie liczne występy podczas szkolnych imprez i uroczystości, a także koncerty
m.in. w Polkowicach i we Wleniu. W ciągu całego okresu funkcjonowania, chór
został uhonorowany szeregiem nagród i wyróżnień, m.in. drugim miejscem w
pierwszej edycji Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Polskiej w Miejskim Domu
Kultury „Muflon” w Sobieszowie. Czerniczanki zaśpiewają jeszcze w Instytucie
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej (8 I) i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Elżbietanek w Miłkowie (22 I) oraz kościołach: św. Jana
Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze (12 XII), w Czernicy (19 XII), Przyjaciół
Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach (23 XII), Łaski w
Jeleniej Górze (2 I) i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa
w Lubomierzu (16 I).

NASI NA KSIĄŻKOWYCH TARGACH

mu albumowi „Blue Light’Til
Dawn” z 1993 roku. Urodziła
się w rodzinie muzyków i od dziecka
uczyła się grać na fortepianie, a
następnie na gitarze. Wychowana w
kościele w stanie Jackson w stanie
Zastąpiła Betty Carter na tronie Missisipi w wieku 19 lat, śpiewała
królowej jazzu. Swój sukces i przełom folkowe piosenki akompaniując sobie
w karierze zawdzięcza rewelacyjne- na gitarze. Po studiach w Nowym

CASSANDRA WILSON –
„Silver Pony”
wytwórnia: Blue Note/ EMI
Music Polska

mln. egzemplarzy. Trzy
piosenki umieszczone
na płycie oryginalnie
pojawiły się na albumach, które zdobyły
nagrodę Grammy w
kategorii Album Roku
m.in. „Genius Loves
Company” Raya Char-

stu latach pocałunkiem księcia. We
współczesnej wersji teatralnej fabuła
bajki przeplata się z opowieścią o dzieciach, które niechętnie idą wieczorem
do łóżek. Kanwą spektaklu jest sen, w
którym śnią się baśnie. Pojawi się też
święty Mikołaj. Początek 12 XII o godz.
16 w Pałacu Wojanów.
(RED)
nież Wydawnictwo Ad Rem z wystawą
ilustracji do książek dla dzieci. A wystawę będzie można oglądać do 31 grudnia.
Zarówno Silesiana, jak i towarzyszące
jej imprezy są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Projekt jest
realizowany ze wsparcia finansowego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz we współpracy z
Towarzystwem Miłośników Wrocławia. Swoją ofertę przedstawi także
wydawnictwo PLAN.
(Accipiter)
FOT. TEJO

Poczuć święta
na norwidowskiej scenie
11 i 12 grudnia Teatr Norwida
proponuje z kolei „Pokojówki” wg
Jeana Genneta. Nasi Czytelnicy
mogą dostać po jednym podwójnym za zaproszeniu na każdy ze
spektakli (początek godz. 19 na
scenie studyjnej). W mrocznej historii opartej na faktach, w której
dwie siostry służące chcą zabić
swoją chlebodawczynię, grają
Orleanie przeniosła się
do Nowego Jorku, gdzie
nagrała cztery płyty dla
wytwórni Verte. Jedna z nich „Blue Skies”
dotarła w 1988 roku
do pierwszego miejsca
w klasyfikacji najlepiej sprzedawanych

Irmina
Babińska
(gościnnie),
Katarzyna Janekowicz oraz
Anna Ludwicka.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
albumów jazzowych.
Do Nowego Orleanu
przyjechała w 2009
roku po śmierci matki.
Tam przystąpiła do nagrania płyty z których
część utworów zostało
zaczerpniętych z nagrań koncertowych.

Te nagrania zawarte na płycie „Silver
Pony” robią na słuchaczach największe wrażenie. Wśród 11 utworów zawartych na płycie znalazł się też jeden
zarejestrowany 3.11.2009 roku w sali
konferencyjnej Hotelu Hilton w Warszawie, gdzie artystka dała wspaniały
koncert. Album otwiera klasyczny
jazzowy standard „Lover Come Back

POP ROCK & JAZZ
wać i występować podczas licznych tras
koncertowych koncertowych. Z wielkim
smakiem słucha się „Ruller Of My Heart”
z udziałem Dirty Dozen Brass Band oraz
„Here We Go Again” z niezapomnianym
Rayem Charlesem.
Andrzej Patlewicz
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr
7 w Jeleniej Górze. W czasie trwania
koncertu „Czerniczanek”, można
było usłyszeć zbiór rozmaitych
znanych i nieznanych kolęd i
piosenek bożonarodzeniowych z płyty „Hej, Boże
łaskawy”.
Wśród licznie przybyłych gości, na imprezie
pojawili się wójt gminy Jeżowa Sudeckiego
Edward Jan Dudek,
radna Jeleniej Góry
Maria Anna Ragiel,
dyrektorka tutejszej
szkoły podstawowej
Joanna Cimosz-Nowak,
proboszcz parafii p.w.
św. Michała Archanioła w
Czernicy ks. Zbigniew Pędziwiatr, który od samego
początku gorąco wspierał
„Czerniczanki” w realizacji
debiutanckiego albumu, jak
również radni gminy.
(Petr)
FOT. PETR

Nagrody za ekomyślenie

Rozstrzygnięto konkurs pn.
„Człowiek – Ekologia – Środowisko” przeprowadzony wśród
uczniów jeleniogórskich szkół.
Nagrody ufundował Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Po przeanalizowaniu treści prac, samodzielności wypowiedzi, strony
estetycznej i walorów poznawczych, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienia
w formie nagród rzeczowych
następującym uczestnikom:
W kategorii gimnazjów: Darii
Guzowskiej, Rafałowi Majowi,
Anecie Sędor i Magdalenie Marszałek z Gimnazjum nr 4 im.
Polskich Noblistów w Jeleniej
Górze. W kategorii szkól ponadgimnazjalnych: Magdzie Podośce i Mariuszowi Lejbie z Zespołu
Szkół Licealnych i Zawodowych
nr 2 w Jeleniej Górze. Nagrodami były trzytomowe
encyklopedie PWN,
które zostały wręczone w dniu
2 9 . X I . 2 010
roku w
Zespole
Szkół Licealnych
i Z a wo dowych
nr 2 w
Jeleniej
Górze, w
obecności
pani Dyrektor oraz
zarządu Regionalnego Związku
Pszczelarzy.
(RED)

To Me” zarejestrowany w Granadzie
a zamyka „Watch the Sunrise”. W
tych i innych kompozycjach słychać
ciemny i niski głos Cassandry oraz
przenikliwy jęk gitary. Obecny jest
też beatlesowski „Blackbird”, który na
bis zaśpiewała w Warszawie. Idealny
album na zimowe wieczory.
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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Koncerty duetu Waglewski&Łęczycki oraz Bastka Riedela z
zespołem Cree, które odbędą się 11 grudnia w Filharmonii
Dolnośląskiej, dedykowane zostały zmarłemu w wieku 50
lat, Mirosławowi „Kitonowi” Olszówce, który był menadżerem
m.in. grupy Voo Voo oraz duetu twórców „Męskiego grania”.
Mirosław „Kiton” Olszówka był
menadżerem nie tylko Voo Voo, lecz
także Osjan, był także dyrektorem międzynarodowego festiwalu Strefa Inne
Brzmienia w Lublinie oraz aktorem,
mimem, i reżyserem. Zmarł w miniony
wtorek po długiej chorobie.

„Kiton” założył niegdyś teatr Scena
Ruchu. Na początku lat 90. grupa Wojciecha Waglewskiego skomponowała
muzykę do pantomimicznego przedstawienia „Popioły”. Wtedy właśnie
drogi Olszówki i Waglewskiego zbiegły
się. Materiał został wydany na płycie

Niestety nie udało się – tak jak w roku ubiegłym
– wydać nagrodzonych i wyróżnionych prac. Być
może będzie to możliwe wiosną 2011. Póki co
rodzinne wspomnienia mieszkańców miasta i

00

Męskie granie i Cree – in memoriam

wspomnień, jak i zgodność z tematem
i jego oryginalne ujęcie. Liczyła się dynamika – dodała Ewa Milińska. Konkurs
okazał się wielopokoleniowy. Wśród laureatów jest bowiem wnuk, który opisał
historię swojej babci. Jednocześnie o tym
samym pisał jego dziadek nie wiedząc,
że za pióro chwycił także wnuk. Obie
prace – choć na ten sam temat – okazały
się godne nagrody!
Wśród młodzieży trzy równorzędne
pierwsze miejsca przyznano Bartkowi
Błaszkiewiczowi za „Prawdziwą opowieść mojego dziadka”, Filipowi Pławiakowi

Fot. Konrad Przezdzięk

– Nasz konkurs nabiera wymiaru
ogólnopolskiego:dostaliśmyprace,między
innymi, z Częstochowy, Katowic, a nawet
Wejherowa–powiedziałaprzewodnicząca
jury Ewa Milińska, która – w imieniu
organizatorów – zapoznała gości z kryteriami oceny prac przez jury. Podkreśliła,
że poziom był bardzo wysoki, a szczególnie
godny zauważania jest udział młodzieży.
Jurorzy (Ewa Milińska, Maria Suchecka,
Miłosz Kamiński i Kamila Wilk) zdecydowali, że prace ludzi młodych zostaną
ocenione w osobnej kategorii.
– Braliśmy pod uwagę zarówno wartość faktograficzną

30

pod tytułem „Mimozaika”.
Mirosław Olszówka wpierał różne
projekty współtworzone przez muzyków Voo Voo, m.in. płytę „Tischner”,
Koncert twórców „Męskiego grania” 20.00 wystąpi syn wokalisty zespołu i utwory, które niegdyś śpiewał jego
która została nagrana pod szyldem TreWaglewski & Łęczycki odbędzie się Dżem (Ryszarda Riedela) Bastek Riedel ojciec. Dla osób pragnących wysłuchać
bunie-Tutki + Voo Voo-nutki, „Koledzy”
duetu Wojciech Waglewski & Maciej
w Filharmonii Dolnośląskiej o 18.00. z zespołem Cree, który wykona piosenki obu koncertów organizatorzy przewidzieli
Maleńczuk, czy wspólny album Voo
Również 11 grudnia w Filharmonii o zarówno ze swojego repertuaru, jak karnety w cenie 65 złotych.
Voo i ukraińskiej grupy Haydamaky.
Jak podaje portal Interia.pl ten ostat- które połączyłoby artystów uprawiają- 2010 roku otrzymał Nagrodę Miasta nia Art&apos;n&apos; Music Festival
ni projekt to część wielokulturowego, cych różne gatunki muzyczne ze sobą Lublin za upowszechnianie kultury Lublin - Lviv”.
międzynarodowego przedsięwzięcia, oraz z odbiorcami ich twórczości. W za rok 2009 za projekt „Inne Brzmie(Agrafka)

Nagrodzeni za rodzinne wspomnienia
Aż czterdzieści pięć prac
pióra czterdziestu jeden
autorów wpłynęło na drugą
edycję konkursu literackiego „Zachować w pamięci
– Historia mojej rodziny”.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce w minioną w siedzibie
organizatora, czyli w Książnicy Karkonoskiej. Być
może wiosną uda się wydać
tomik z nagrodzonymi pracami.

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

regionu oraz osób z nim związanych będą publikowane na stronie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej
oraz w specjalnym biuletynie, który będzie miał
także elektroniczną postać.

za „Wspomnienia z Kresów Wschodnich” oraz Iwo Wieczorkowi za pracę
zatytułowaną „Z opowieści mojej Babci
Marii”. Nagrody książkowe i dyplomy
dostali wszyscy uczestnicy. A szczególne
podziękowania trafiły na ręce pań z
Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich,
skąd pochodziło wiele wspomnień.
Wśród dzieł starszych literatów jurorom bardzo trudno było wskazać
to najlepsze. Dlatego zdecydowano o
przyznaniu czterech równorzędnych
nagród pierwszych (po 500 PLN). Trafiły
one do Teresy Ankudewicz-Blukacz, Alicji
Ciszewskiej, Mateusza Jaskólskiego oraz
Izabeli Rychnowskiej. Drugie miejsce
(250 PLN) zajęli: Anatol Bawiński,
Jan Hanc, Joanna Peczenenko oraz
Maria Proń i Martyna Migdalska.
Trzecią nagrodę w postaci rocznego karnetu wstępu do Teatru im.
Norwida dostała Barbara Pawłowicz. Wyróżniono prace Ewy
Pelzer, Jolanty Stopki, Jerzego
Suchockiego oraz Norberta Wieczorka. Dwie nagrody ufundował
także dyrektor Książnicy Karkonoskiej Marcin Zawiła – trafiły
one do Jolanty Wilkońskiej oraz
Jana Owczarka. Okolicznościowe
dyplomy i upominki dostali wszyscy uczestnicy zmagań.
– Cieszę się z rozwoju tego
konkursu, którego byłem jednym z pomysłodawców. Widać,
że obok prężnych środowisk malarskich, czy też fotograficznych,
rośnie nam także środowisko
literackie – podkreślił szef KK
Marcin Zawiła.
Konrad Przezdzięk

Księżycowe oczy
w Metaforze

Jeleniogórski duet Moon Eyes
(Agnieszka Radziejewska
i Bartek Drak) wykonał w
miniony czwartek standardy
jazzowe, utwory autorskie
oraz muzykę latynoską. Areną koncertu był pub Metafora
w Rynku.
Duet Moon Eyes rozgrzał mroźną atmosferę początku grudnia, a
publiczność na długo zapamięta
te wspaniałe wariacje muzyczne,
jakie zaprezentowali artyści. W tym
składzie muzycy grają dopiero około
pół roku, ale już zbierają materiał na
pierwsze demo. Utwór „Stało się”
można posłuchać już na stronie internetowej duetu moonneyes.com.pl.
– Teksty autorskich piosenek pisze
Agnieszka, czasami ja. Na początku
chcieliśmy zrobić polifonię w stylu
muzyki barokowej, ale ze względu na
moje naleciałości wzięte od muzyków

latynoskich wymieszaliśmy te dwa
nurty muzyczne i wyszła z tego ciekawa kompozycja – powiedział Bartek
Drak, gitarzysta.
– Każda piosenka niesie ze sobą
dużo emocji. Bartek pokazuje te
różnorodne emocje poprzez dźwięk
gitary, poprzez szaleństwo na gryfie.
Ja natomiast modeluje głos, raz go
wzmacniając, innym razem ściszając
– wyznała Agnieszka Radziejewska,
wokalistka.
Gitarzysta improwizując na gitarze
wydobywał ze strun niespotykane
dźwięki. Stukanie o pudło zaczerpnięte z muzyki flamenco, nietypowe
dźwięki współczesności wydobyte z
gitary akustycznej, granie koszulą,
czy nawet łokciem zrobiło ogromne
wrażenie na publiczności. Takie
elementy dodają barwy muzyce i są
kolejnym sposobem na wyrażenie
swoich emocji.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA
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Wieści różnej treści
Rusza jeleniogórska
ślizgawka

sport / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wybieramy najlepszego sportowca i trenera Jeleniej Góry!
głosu w Plebiscycie Sportowym,
Wtedy jest pewność, że wiadomość
do nas dotarła.
Nie wolno używać polskich liter,
typu: ł, ą, ć, ś, ń.
Uwaga! W jednej wiadomości
można oddać głos na Sportowca i
na Trenera, np. PT.PS: Anna Kowalska, Jan Kowalski
Spośród nadesłanych wiadomości wybierzemy 20 bohaterów (10
sportowców i 10 trenerów). Na uroczystej gali, która odbędzie się z po-

Najpóźniej od 17 grudnia jeleniogórzanie będą mogli korzystać z nowego
sztucznego lodowiska tzw. „Białego
Orlika”, które umiejscowione będzie na
boisku istniejącego już wielofunkcyjnego kompleksu Orlik 2012 przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy al. Jana Pawła II. Wszystko jest
już załatwione, 12 listopada podpisano
umowę z wykonawcą, łączny koszt
prac to prawie 410 tys. złotych brutto.
Nowa sztuczna ślizgawka będzie miała
wymiary 17x31m, bandy okalające taflę
lodowiska zostaną wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo, z wypełnieniem
z płyt PEHD o wysokości 1,1 m. Biały
Orlik będzie ponadto wyposażony w
system nagłośnienia oraz urządzenia
techniczne do obsługi lodowiska.

czątkiem lutego 2011 roku pojawi
się także po dziesięciu najlepszych
lekarzy i polityków. O tym, który z
kandydatów wygra swoją kategorię
zadecydują przedstawiciele innych
dziedzin, z pomocą przybyłych na
galę gości oraz redakcji Jelonki.
Wszystkich kibiców i nie tylko
zapraszamy do głosowania na
swoich faworytów.
(MDvR)
Fot. archiwum

Koszykarze z ZSOiT
triumfują

Zwycięstwem uczniów Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych zakończył się turniej koszykówki
mężczyzn szkół ponadgimnazjalnych.
Podopieczni Sylwii Szwaji grający w
składzie: Maciej Czornij, Jakub Sobierajski, Kamil Zuber, Piotr Dąbrowski,
Radosław Hajbowicz, Maciej Kiełbasa,
Seweryn Kilian, Jakub Studniarek,
Igor Lapaj, Radosław Cech, Krzysztof
Bosman bez trudu przebrnęli fazę
grupową wygrywając pewnie dwa
spotkania – 50:26 z II LO oraz 52:18
ZSRZA. W finale koszykarze ZSOiT
nie bez trudu, ale na szczęście dla nich
zwycięsko zakończyli kolejne dwa
pojedynki, wygrywając kolejno: 38:35 z
ZSO 1 i 46:36 z ZSEL. Na drugiej pozycji
zawody zakończyli zawodnicy z ZSO
1, a na najniższym stopniu podium
stanęli uczniowie II LO.

Mikołajkowa siatkówka

Szkolny Klub Sportowy w Zespole
Szkół Licealnych i Usługowych w Jeleniej Górze organizuje VIII Mikołajkowy
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i
Chłopców Szkół Gimnazjalnych o
Puchar Przechodni Dyrektora ZSLiU
w Jeleniej Górze. Mikołajkowy Turniej
rozegrany zostanie w środę 8 grudnia
od 9.00 w sali sportowej ZSLiU przy ul.
Leśnej. W każdej drużynie musi występować przynajmniej jedna dziewczyna.
Ponadto wszystkie ekipy muszą mieć
swojego dorosłego opiekuna, a także
posiadać strój sportowy. Wszystkie
chętne drużyny mogą wpisać się
na listę uczestników do wtorku 7
grudnia. Można to zrobić w formie
pisemnej, telefoniczne lub osobiście w
sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.30.
Dla zwycięzców Puchar Przechodni
Dyrektora ZSLiU w Jeleniej Górze oraz
piłka siatkowa firmy Molten. Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe
dyplomy i słodkie upominki.

Mikołaj na sportowo

Na konkurs można zgłaszać
wszystkich sportowców i trenerów
dowolnej dyscypliny i rozgrywek,
pochodzących z naszego miasta,
którzy odnoszą sukcesy na arenie
krajowej, bądź międzynarodowej
oraz wszystkich sportowców i
trenerów reprezentujących stolicę
Karkonoszy.
Od dziś do końca stycznia znajdą
Państwo w Tygodniku Jelonka specjalne kupony, na których można
wytypować swoich faworytów. Ku-

Wielkie święto dla młodych piłkarzy, między 16,
a 18 grudnia odbędzie się
VIII Gala Piłkarska ”Gwiazdy na Gwiazdkę 2010”. W
planie liczne turnieje dla
młodych adeptów futbolu,
spotkanie z piłkarskimi
gwiazdami oraz wspólne
oglądanie meczu Ligi Europejskiej Red Bull Salzburg
– Lech Poznań.
W ubiegłych latach, podczas
poprzednich edycji gwiazdkowej
gali piłkarskiej Jelenią Górę od-

pony można przynieść lub przysłać
do redakcji przy ul. Curie-Skłodowskiej 13/2 (I piętro).
Propozycje Państwa można
także przesyłać mailem na adres:
konkurs@jelonka.com. W temacie
należy wpisać: imię i nazwisko
kandydata, a po kropce kategorię
– TRENER lub SPORTOWIEC. Oto
przykład: Jan Kowalski.TRENER.
Na swoich faworytów można
głosować również systemem SMS.
Wiadomości tekstowe należy wysyłać na numer 7116 o treści : PT.PS:
imię i nazwisko sportowca i trenera. Koszt SMS-a to 1zł + VAT.
Przykład:
PT.PS: Anna Kowalska, Jan Kowalski
W odpowiedzi na SMS powinni
Państwo otrzymać zwrotnego z informacją – Dziękujemy za oddanie
wiedzili: Andrzej Strejlau, Paweł
Janas, Rafał Ulatowski, Franciszek
Smuda, Stefan Majewski, Mirosłąw Jabłoński, Dariusz Dzieka-

Plan imprezy:

Czwartek 16 grudnia
9.00 – 15.00 – Turniej piłkarski juniorów
młodszych U16 (1994-1995) kategoria:
Dolny Śląsk
Piątek 17 grudnia
9.00 – 16.30 – Turniej piłkarski młodych
talentów o Puchar Prezesa SP GOL U12
– Młodzicy (1998-1999) kategoria:

Gwiazdka z piłką nożną
Ogólnopolski
17.00 – 20.00 – Gala Piłkarska „Gwiazdy
na Gwiazdkę 2010” – turniej pokazowy z
udziałem gwiazd polskiej piłki
Sobota 18 grudnia
9.30 – 15.30 - Turniej piłkarski żaków U8
(2002-2003) kategoria: Dolny Śląsk
15.30 – 17.00 – Mecz pokazowy o
Tarczę Sponsora Turnieju

Wisła i Legia w pokonanym polu
Podopieczni Artura Sety
z Chojnika Jelenia Góra w
dniach od 26 do 29 listopada
uczestniczyli w międzynarodowym turnieju Errea Cup
rocznika 2001. Nasi piłkarze
pokazali się z bardzo dobrej
strony zajmując ostatecznie
siódmą lokatę.

3".:
Serafin

REKLAMA

Już w najbliższy poniedziałek 6
grudnia w hali sportowej w Piechowicach zorganizowana zostanie zabawa
mikołajkowa. Organizatorzy przewidują liczne konkurencje sportowe wraz
z nagrodami, a także poczęstunek.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
piechowickiej hali sportowej w poniedziałek od 16.00 do 18.00.
(MDvR)

Ruszył Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera
Roku 2010. Plebiscyt organizowany jest przez Miasto
Jelenia Góra pod patronatem medialnym portalu
Jelonka.com.
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Ciepliczanie zostali wylosowani
do bardzo silnej grupy B, w której
przyszło im się zmierzyć z: Motorem Lublin, CWKS-em Legią Warszawa, CAFC-em Zidenice Brno
oraz Wisłą I Kraków. Pierwsze
dwa spotkania z CAFC-em Zidenice
Brno oraz Legią Warszawa nasi
piłkarze zakończyli zwycięstwami,
wygrywając kolejno 3:2 oraz 4:1.
W następnym pojedynku podopieczni Artura Sety musieli uznać
wyższość Motoru Lublin ulegając
1:4. Ostatni mecz w grupie decydował o awansie do finału A. Naprzeciw nas stanęła licząca się marka
w polskim futbolu – Wisła Kraków,
jednak i ona po meczu schodziła z
boiska w roli pokonanych przegry-

nowski, Ryszard Tarasiewicz,
Andrzej Szarmach, Marek Kusto,
Mirosław Okoński, Dariusz Dudka, Tomasz Kuszczak, Marcin
Wasilewski, Grzegorz Bronowicki,
Piotr Świerczewski, Jakub Rzeźniczak, Maciej Sadlok. Przyjazd
tak znanych osób pozwolił nadać
imprezie wysoką rangę, w tym
roku ma być podobnie.
Tegoroczna VIII edycja turnieju
wpisuje się w niepowtarzalny
klimat wynikający z faktu zakwalifikowania Jeleniej Góry do grona

polskich miast, którym nadano
prawo goszczenia na swoim
terenie ekip piłkarskich uczestniczących w EURO 2012 oraz
bliskości Wrocławia – jednej z
aren, na których będą rozgrywane
mecze Mistrzostw Europy. Główną
ideą imprezy jest zapewnienie
dzieciom – najmłodszym adeptom
piłki nożnej niezapomnianych
przeżyć piłkarskich, dzięki udziałowi gwiazd polskiej piłki.
(MdvR)

Skład Chojnika: Krzysztof Lis, Sokołowski, Dawid Kowalski,
Szymon Sołtysiak, Bartosz Dulny, Filip Boszczyk, Dawid Rola, Filip
wając 2:3 i odpływając do finału Kamil Rosiński, Bartosz Majka, Samek
pocieszenia. W 40 rozegranych w Kacper Tomaszewski, Kornel
(MDvR)
sobotę meczach obejrzeć można
było kilkaset bramek.
Drugiego dnia zawodów pierwKlasyfikacja
10. Wisła I Kraków
szym rywalem ciepliczan była
końcowa
turnieju:
11. Cracovia Kraków
Korona Kielce, po regulaminowym
1. Lechia Gdańsk
czasie był bezbramkowy wynik,
12. Wisła II Kraków
jedenastki lepiej wykonywali
2. Warta Poznań
13. CAFC Zidenice Brno
jednak kielczanie, którzy wygrali
3.
Korona
Kielce
14. Radomiak Radom
4:3. Drugim rywalem tego dnia
4. Motor Lublin
była Lechia Tauron Dzierżoniów.
15. UKS Raków Częstochowa
Zacięty i ciekawy mecz nie przy5.Tauron UKS Lechia Dzierżoniów
16. Unia Warszawa
niósł bramek i po raz kolejny o
6.
OBFZ
Roznava
17. APN Rakow Czestochowa
końcowym rezultacie decydowała
7. Chojnik Jelenia Góra
18. CWKS Legia Warszawa
seria rzutów karnych, niestety
znów lepsi byli przeciwnicy. W
8. PGE GKS Bełchatów
19. Tatran Stary Liskovec
meczu o 7. miejsce ciepliczanie
9. Ursus Warszawa
20. PGE GKS Bełchatów II
pokonali PGE Bełchatów 2:1.

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Sudety zwyciężają po zaciętym boju
Koszykarze Focus Mall Sudetów Jelenia Góra pokonali ekipę Nysy Kłodzko
67:63 i są wciąż jednymi z
głównych pretendentów do
awansu do wyższej klasy
rozgrywkowej. Podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza
wygrali siódmy mecz z rzędu i dziesiąty w tegorocznym sezonie.
Mecz rozpoczął się od lekkiej
przewagi gości. W 4 min. objęli
prowadzenie i nie oddali go juz do
końca kwarty wygrywając tą część
15:11. Najskuteczniejszym zawodnikiem Sudetów był Rafał Niesobski,
zdobywca 4 punktów. W 12 min.
meczu kłodzczanie prowadzili już
20:13, lecz wtedy do odrabiania
strat ruszył Rafał Niesobski wspólnie z Mincielem. Starszy z braci
Niesobskich zagrał koncertowo w tej

seria 6 punktów zawodników Nysy sprawiła, że
przewaga stopniała do 4
„oczek”. Obie drużyny postawiły na rzuty za 3 pkt.
i rywalizacja stała się jeszcze bardziej emocjonująca.
W ostatnich minutach
trzeciej partii podopieczni
Tomasza Włodowskiego
zdołali zmniejszyć stratę
do 2 pkt. Ostatnia odsłona
rozpoczęła się od dalszych
ataków gości. Skuteczne
krycie Rafała Niesobskiego
wyeliminowało go z gry,
jednak zespół jeleniogórski podniósł się za sprawą
Urbaniaka i Samca. Kolejne
celne rzuty z dystansu dały
nam prowadzenie 63:58.
Rywale w końcowych minutach odrabiali mozolnie
kwarcie powiększając swój dorobek schodzili przy stanie 32:22.
Gdy wydawało się, że Sudety po straty stosując faule taktyczne.
o 13 pkt, z czego 9. zdobył rzutami
za 3 pkt. Na przerwę zawodnicy raz kolejny odniosą zwycięstwo, to Na 30 sekund przed końcem było

Kolegium cały czas czeka na wygraną
Po dziesięciu kolejkach spotkań III–ligi siatkarzy zawodnicy Kolegium Karkonoskiego
Jelenia Góra wciąż mają w
swoim dorobku komplet porażek. Tym razem zaporą nie do
przejścia okazała się być ekipa
Bielawianki Bester, która bez
trudu wygrała 3:0.
Sytuacja jeleniogórskich siatkarzy w
tabeli jest fatalna, po dziesiątej porażce
wciąż okupujemy ostatnie miejsce w
ligowej hierarchii tracąc siedem „oczek”
do zajmującego ostatnie bezpieczne
miejsce Ikara Legnica. W kolejnej serii
spotkań zagramy na własnym terenie
z AKS-em Strzegom, jeśli dalej chcemy
biegać po III-ligowych parkietach,
to spotkanie dobrze byłoby w końcu
wygrać.
Bielawianka Bester – Kolegium

Za nami kolejne serie spotkań jeleniogórskiej ligi
halowej piłki nożnej. Emocji
nie brakowało, trafiło się też
kilka niespodzianek.
2. kolejka I-ligi

Pogoń Wleń – MOS jg24.pl 3:8
(Pogoń: Marceluk 2, Kunik – MOS:
Krupa 2, Kotarba 2, Han 2, Durlak,
Kowalski), Wod Instal – Budom 5:2
(Wod Instal: Pieńkowski 2, Karmelita, Rybak, Słobodzian – Budom:

Karkonoskie Jelenia Góra 3:0 (25:15,
25:12, 25:15)
10. kolejka (4.12): Młodzik Bystrzyca
Oławska – Pogoń Góra 3:2, REN-BUT
Złotoryja – Ikar Legnica 3:0, Dziekan
Milicz – Razem Wołów 3:2, Chrobry
Głogów – AKS Strzegom 3:1
(MDvR)

1. REN-BUT
2. Dziekan
3. Razem
4. Młodzik
5. Chrobry

10
10
10
10
10

28
20
19
18
17

6. AKS

10

16 22:19
13 16:20
10 14:23
6 11:28
3
9:30

7. Bielawianka10
8. Ikar
10
9. Pogoń 10
10. Kolegium 10

29:8
26:17
25:17
24:17
24:21

Lepieszo, Palewicz), Maracana – Krycha Bus 3:3 (Maracana: Masłowski,
Górgul, Wójcik – Krycha: Malinowski
2, Wichowski), Łomnica – Street Squad 4:6 (Łomnica: Płuciennk 2, Krupa,
Ciennik – Street: Wyderkowski 3,
Rębisz, Żegota, Zieliński), Karkonosze J – Kolegium Karkonoskie 2:1
(Karkonosze: Gałuszka, Pelowski –
Kolegium: Kik). Spotkania: Pub Gol
– Lotnik oraz Gwardia – Restauracja
u Ducha Gór zostały przełożone i
rozegrane zostaną w późniejszym
terminie.

Agnieszka Cyl najlepszą z Polek
Zawodniczka MKS–u Sporty
Zimowe Jelenia Góra zajęła
15. pozycję podczas rozgrywanego w szwedzkim
Oestersund biathlonowego
sprintu kobiet na 7,5 km zaliczanego do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Zawody wygrała bezbłędna
tego dnia Finka Kaisa Maekaeraeinen, która wygrała w zawodach
Pucharu Świata po raz pierwszy,
pięciokrotnie znajdywała się na
podium, ale nigdy na najwyższym
stopniu. Niespełna 19 sekund
straciła do zwyciężczyni również
bezbłędna na strzelnicy Niemka

Mirian Goessner, a na trzecim miejscu sprint zakończyła mająca na
swoim koncie jedną karną rundę
Białorusinka Daria Domraczewa
- 47 sekund straty.
Agnieszka Cyl popełniła na strzelnicy jeden błąd, nieźle biegła i zakończyła rywalizację na 15. pozycji.
Tym samym jeleniogórzanka była
najlepszą z Polek, Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 33. miejsce.
Magdalena Gwizdoń, Paulina Bobak
oraz Monika Hojnisz uplasowały się
poza punktowaną czterdziestką.
Agnieszka Cyl jest również najwyżej
sklasyfikowaną Polką w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata – 14.
lokata.
(MDvR)

Zgodnie z oczekiwaniami
koszykarze Spartakusa
Jelenia Góra walczący o
awans do II–ligi rozgromili młodych zawodników
z Gimbasketu Wrocław
93:42.
Oceniając wiek, doświadczenie
oraz warunki fizyczne zawodników
obu drużyn, a także pozycję w tabeli
nie trudno było wskazać faworyta
tego spotkania. Wszystko zaczęło
się planowo, jeleniogórzanie prowadzili 12:0, a pierwszy honorowy
punkt goście zdobyli po rzucie
osobistym. Tą część gry Spartakus
wygrał 22:5. W drugiej kwarcie
przewaga jeleniogórzan stopniowo
rosła i podopieczni Joanny Kawalec
schodzili na przerwę prowadząc
44:16.
W trzeciej odsłonie nasi zawodnicy nie potrafili zdobyć punktów

2. kolejka II-ligi

Grand Karpacz – Pub Chojnik 6:2
(Grand – Ślęzak 2, Kiec 2, Skowron,
Szpila – Pub – Hutnik, Gadziński),
Energia Pro – Karkonosze 3:7 (Energia – D. Celencewicz 2, Gałuszka –
Karkonosze – Szczepaniak 2, Nogaś,
Maryszczak, Biniecki, Paradowski, Szaraniec), PEC – GEO-LINE 0:5 (Barczyk
3, Adamczyk 2), Santos – KKS J.G. 2:3
(Santos – Tokarz 2 – KKS – Baukun,
Szymczyk, Nicpoń), Dreaxlmaier –
Firma Wojdyła-Jurex 1:1 (Dreaxlmaier
– Zapusty – Firma – Pelichowski), UKS

już tylko 64:63,
jednak wykorzystując rzuty osobiste zdołaliśmy
powiększyć przewagę i ostatecznie
wygrać 67:63.
Focus Mall Sudety Jelenia Góra
– Doral Nysa
Kłodzko 67:63 (
11:15, 21:7, 13:21,
22:20)
Focus Mall: R.
Niesobski (17), Samiec (13), Urbaniak (13), Czech
(11), Wilusz (8),
Minciel (4), Kozak
(1), Maryniewski,
Cierzniewski.
(Przemo)
Fot. R.
Ignaciak

1. Florentyna Pleszew
2. Sudety Jelenia Góra
3. Stal Ostrów Wlkp.
4. MKS Skierniewice
5. Britam Gliwice
6. Nysa Kłodzko
7. WKK Wrocław
8. Politechnika Poznań
9. Alba Chorzów
10. Pogoń Prudnik
11. Politechnika Opolska
12. Politech. Częstochowa
13. Księżak Łowicz
14. Pogoń Ruda Śląska
15. KK Bytom
16. Śląsk Wrocław

Naszemu bokserowi nie sprostali
kolejno: Kamil Łagunionok (SAKO
Sanok) 3:0, Daniel Lesznem (BOKS-TUR
Łódź) 3:0, a w finale 18-latek z Jeleniej
Góry pokonał reprezentanta gospodarzy Bartosza Szczotkę, który o dziwo
został uznany najlepszym pięściarzem
zawodów.

23
22
21
19
19
19
18
17
17
16
16
16
15
15
14
14

1.282
1.122
1.168
1.053
1.046
1.028
1.036
0.977
0.974
1.033
0.919
0.862
0.899
0.886
0.910
0.904

Gimbasket rozbity przez Spartakusa
przez ponad 3 minuty, wrocławianie
nie wykorzyst ali
jednak szansy na
poprawę rezultatu
zdobywając w tym
czasie tylko 4 pkt. W
dalszej części gry zawodnicy Spartakusa
poprawili skuteczność w ataku i zakończyli ostatecznie
spotkanie wynikiem
93:42.
Spartakus Jelenia
Góra – Gimbasket
Wro c ł aw 9 3 : 4 2
(22:5, 22:11, 21:14,
28:12)
(Przemo)
Fot. R. Ignaciak
Sosnówka – Gimnazjum nr 3 6:4 (UKS
– Borecki 3, Kdebski 2, Czuba – Gimnazjum – Barczyński, Krala, Dworak,
Cudyk), Ultra J.G. – Straż Pożarna 5:3
(Ultra – Morawski, Hnatów, Owsiesewicz, Krzywka, Bakalarczyk – Straż
– Sikora 2, Loba), Duko – Joga Bonito
0:5 (walkower), Castorama – Rybnica
3:5 (Castorama – Hardel 3 – Rybnica –
Żydowicz 3, Hofman, Kiejpasz)

Grała liga futsalu

Klim – Rybnica – Hofman, Zalewski, Kiejpasz), Grand Karpacz
– Karkonosze JG 7:0 (Skowron 2,
Kiec 2, Ślęzak, Woźniczak, Szpila),
GEO-LINE – Energia Pro 0:0, KKS
JG – PEC 3:4 (KKS – S. Nicpoń, M.
Nicpoń, Stylski – PEC – Gdeczyk
2, Eszrych, Wieczorkiewicz), Firma Wojdyła-Jurex – Santos 4:1
3. kolejka II-ligi
(Firma – Janik 2, Magierowski,
Pub Chojnik – Rybnica 5:3 (Pub Koko – Santos – Szymański),
– Gadzimski 2, Kołodziej, Potocki,

Złoty medal Zakrzewskiego
W dniach 19–21 listopada w
hali widowiskowo–sportowej im. Arkadiusza Gołasia w
Ostrołęce, rozegrany został
Puchar Polski Juniorów w
boksie. Zawodnik Power–u
Boks Jelenia Góra Ireneusz
Zakrzewski wywalczył złoto
w kategorii 69 kg.

12
12
12
11
12
12
12
12
12
11
12
12
11
12
11
12

Ireneusz Zakrzewski, który trenuje
czwarty rok pod okiem Rafała Janika,
dwa lata temu zdobył mistrzostwo
Polski kadetów w kategorii 64 kg oraz
vice-mistrzostwo juniorów w tej samej
wadze. Zakrzewski ma także na koncie
zwycięstwa w prestiżowych turniejach
w Grudziądzu, czeskim Sokolo i Świdnicy. Ireneusz Zakrzewski oprócz walk
z rodakami stoczył także 13 pojedynków
z zagranicznymi rywalami, wszystkie
zwycięskie. Naszemu zawodnikowi nie
sprostali kadrowicze: Ukrainy, Czech,
Niemiec, Kanady, Litwy, Rumunii, Turcji
oraz Azerbejdżanu. Już 10 grudnia kibice
boksu będą mieli okazję zobaczyć walkę
Irka w Jeleniej Górze podczas Charytatywnej Gali organizowanej przez
Łukasza Janika.

Opiekun Irka Rafał Janik jest jednym z
najmłodszych trenerów boksu w Polsce,
instruktorem został już w wieku 22 lat.
Treningi Power-u Boks Jelenia Góra
prowadzone są w ZST „Mechanik”,
ul. Obrońców Pokoju 10 w dużej sali
gimnastycznej w poniedziałki, środy i
piątki od 19:00 do 20:30, a w czwartki
w specjalistycznej salce z ringiem przy
ulicy Sobieskiego (nad Biedronką) od
18:30 do 19:50. Treningi można zacząć
już w wieku 12-13 lat, jednak od 14 roku
życia można zgodnie z prawem rozpocząć boksowanie na zawodach. Choć
wydaję się, że to sport typowo męski w
jeleniogórskim klubie występuje także
reprezentantka płci pięknej Justyna
Nowicka. Ona także ma na koncie
sukcesy w ringu. Dwukrotnie zdobyła

Draexlmaier – Gimnazjum nr 3
0:1 (Cudyk), Straż Pożarna – UKS
Sosnówka 2:1 (Straż – Czechowski,
bramka samobójcza – UKS – Borecki), Joga Bonito – Ultra JG 6:0
(Macur 3, Sidoryk 2, Marczyszyn),
Hurtownia Duko – Castorama 4:7
(Hurtownia – Tomoń 2, Szczurek,
Walencki – Castorama – Hardel 3,
Trepiak 2, Wiliński, Rysiak)
(MdvR)
vice-mistrzostwo Polski seniorek (48
i 50 kg) oraz brąz w kategorii 51 kg.
Jeleniogórzanka brała także udział w
Mistrzostwach Unii Europejskiej, gdzie
przegrała z późniejszą triumfatorką
turnieju. Zapraszamy więc na treningi
bez względu na płeć.
Kadra naszego makroregionu prowadzona przez Rafała Janika liczyła 7
zawodników, z czego pięciu wróciło z
medalami:
69kg: Ireneusz Zakrzewski (Power Boks
Jelenia Góra) - złoto
75kg: Paweł Czyżyk (Górnik Lubin)
- złoto
60kg: Oskar Dziechowski (DKB Dzierżoniów) - brąz
52kg: Dawid Oborski (Górnik Lubin)
- brąz
49kg: Damian Śmieja (BKS Dzierżoniów) – brąz
(Przemo)
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26.11.2010 godz. 19:30 – 03.12.2010 godz. 22:30

OGŁOSZEŃ - 862
PRACA
DAM PRACĘ
AVON biuro w Jeleniej Górze - Konsultantka zarabia ile chce i kiedy chce,
składa zamówienia przez Internet,
a paczkę dostaje do domu, otrzymuje katalogi co 3 tygodnie, NIE ma
zobowiązań i opłat wpisowych GG
2536594 - 667 268 964
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
HOTEL w Świeradowie Zdr. - poszukuje zespołu lub DJ na imprezę
sylwestrową - 797 845 355

PARK Miniatur Zabytków Dolnego
Śląska - w Kowarach zatrudni ślusarza
i metaloplastyka - 757 522 242
POSZUKUJĘ odpowiedzialnej opiekunki - do dziecka, w Cieplicach. Praca
od zaraz - 509 227 400
SZUKAM nauczyciela języka angielskiego - w zamian za lekcje języka
francuskiego - 691 688 237
ZATRUDNIĘ posadzkarzy - z doświadczeniem. Mixokret - 785 195 728

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
20 letnia studentka zarządzania chętnie podejmie pracę na stałe, od
poniedziałku do piątku - 607 213 815

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.

EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny,
bez nałogów, z prawem jazdy - szuka
zajęcia - 793 657 899
JAKO pokojówka - poszukuję pilnie
pracy w ok. Kowar - 728 166 006
KOBIETA, II gr. niepełnosprawności - 28 lat, wysoka kultura osobista,
dyspozycyjna, wykształcenie wyższe
- podejmie pracę - 517 265 199
PRZY odśnieżaniu pensjonatów - w
Karpaczu - podejmę pracę - 782
723 894
REMONTY - Regipsy, panele, malowanie - 885 742 245
REMONTY i wykończenia - regipsy,
gładzie, malowanie, tapety. Czytam
plany. Niepijący - 697 898 665
RENCISTA - złota raczka. Wykończenia, malowanie, panele, płytki,
gładź, hydraulika - jako konserwator,
czynności ogólnobudowlane. Tanio,
solidnie, sprawnie - 605 449 493

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
3 silniki - 1,9 TD Golf 2 1,6 benzyna
Polo 2,0 benzyna Mercedes - małe
przebiegi, cena do uzgodnienia - 784
805 582
AKUMULATOR - nowy - gwarancja
24 miesiące. 12V 92ah. Cena 270
zł - 604 429 249

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.

AKUMULATOR 69Ah - sprawny,
używany, do diesla lub dużej benzyny.
Sprzedaję bo dostałem nowy z ﬁrmy,
Udzielę 7 dniowej gwarancji. Cena 70
zł - 695 212 075
ALTERNATORY i rozruszniki - oferujemy części zamienne oraz kompletne
alternatory i rozruszniki do wszystkich
pojazdów spalinowych - 516 755
199
AUTO blachy - wszystkie części
blacharskie do prawie każdego auta.
Najlepsze ceny - 509 231 320
CZĘŚCI do Opli - Corsa B, C, Vectra
B, Astra - 603 054 031
DAEWOO Lanos - na części. Wszystkie z demontażu - 510 242 940
DO Fiesty 1.1 i 1.3 do 96 rok - wszystkie części - 788 371 982
DO Mazda 121 - 93 rok, wszystkie
części - 531 588 345
DODGE Caravan - 1995 rok. Różne
części, m.in.: silnik 3.8 V6, skrzynia
biegów, pompa ABS, chłodnica i wiele
innych - 790 577 292
GOLF 1.9 - TD / Skoda Felicja 1,9 D
- Golf 1.9 - TD pompa wspomagania,
alternator skrzynia biegów, rozrusznik,
przedni pas - 669 839 271
SEAT Toledo 1.8b - wszystkie części
z demontażu - 511 209 408

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
SILNIK S301D - stan obojętny, kompletny - 507 943 464
SKODA Felicia - wszystkie części z
demontażu - 511 209 408

FELGI, OPONY
KUPIĘ
SKUP opon i felg – opony zimowe do
25 zł, felga stalowa do 10 zł, alufelgi
do 50 zł za szt. - 693 245 008

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
2 koła zimowe - 185x65x15, bieżnik
8 mm - 691 974 792
4 opony zimowe do busa - Dunlop
195/70 R15 C wzmacniane. Stan
bardzo dobry. Cena 320 zł - 604
176 549
DWIE opony zimowe - 14-185, do
Transita, w stanie bardzo dobrym.
Sprzedam lub zamienię na dwie
zimówki 13. Cena 150 zł. Okolice
Wałbrzycha/Kamiennej Góry - 661
876 602
FELGI do Forda - felgi stalowe 4 sztuki
14 i 15. Mondeo, Escort, Focus, Fiesta
- 531 588 345
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
FELGI, opony zimowe tanio - posiadamy wiele opon zimowych i felg do
rożnych samochodów, w rozmiarach
od 13’’ do 17’’ - 604 899 303/698
707 299
KOŁA zimowe - 13 do Mazdy 121
300 zł do Forda 250 do Renault Clio
Twingo 300 zł kpl. - 531 588 345

KOŁA zimowe - 14” Megane - 350 zł.
Seat, VW 14” - 250 zł. Colt 13” idealne
- 350 zł. Seat VW 13” - 250 zł. Mazda.
Alufelgi 195/50/15r do Megane Coupe
- 604 895 864
KOŁA zimowe - Seat VW 14” - 250 zł.
Colt 13” idealne - 350 zł. Mazda 323F
13” - 300 zł. Felgi 14” Punto II. Felgi 13”
Corsa. Mercedes 15”. Alufelgi Megane
15” - 604 895 864
KOŁA zimowe 14 - do Opla Astry felgi
13 i 14 - 531 588 345
KOŁA zimowe Bmw E36 - 15, 300 zł
kpl. - 531 588 345
KOŁA zimowe do BMW - 250 zł za
komplet oraz inne opony używane,
zimowe - 40 zł/szt. - 727 227 917
KOMPLET kół do BMW - 603 588
087
KOMPLET kół zimowych - 4 sztuki
- rozstaw śrub 4x100 R13 175/70.
Opony w stanie bardzo dobrym. Cena
520 zł, do niewielkiej negocjacji - 722
267 733
OPONY do Jeep - 225-70 R15 Marshal. Cena 170 zł/szt. Posiadam też
alufelgi Jeep - 693 245 008
OPONY nowe i używane - 757 893
651
OPONY nowe już po 120 zł/szt. używane od 60 do 110 zł/szt. super
bieżnik, zapraszam Stara Kamienica
176 - również mechanika - 515 291
992
OPONY zimowe - 2 szt. - 185/65/14.
Stan idealny, prawie nowe - 607
162 320
OPONY zimowe - 205/55 - 662 009
700
OPONY zimowe - 4 szt. - 185/65r15,
używane - 693 828 283

OPONY zimowe - do VW Golfa III,
Bora - 205/55-16, bieżnik 3 mm. Cena
200 zł za komplet - 662 009 700
OPONY zimowe - Kelly - 165/70/R13,
ok. 7 mm za 75 zł. Goodrich - 165/70/
R13, ok. 6 mm za 65 zł - kierunkowa
- 791 325 535
OPONY zimowe - prawie nowe - 2
szt. - 607 162 320
OPONY zimowe 195/65/R15 - z felgami 4*108 - komplet do Forda. Cena
200 zł - 516 246 985
OPONY zimowe do busa - Continental
195/60R16 C - wzmacniane, używane, w bardzo dobrym stanie. Cena
600 zł za komplet - 504 199 005
SERWIS i sprzedaż opon - mechanika
samochodowa. Stara Kamienica 176.
Zapraszam - 515 291 992

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
NISSAN Serena van - na 7 osób 1997
rok, 1.6 benzyna, pełna elektryka - 667
191 719

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO - skup - każde auto powypadkowe w całości na części gotówką od
ręki. Odbieram własnym transportem.
Jelenia Góra i okolice - 531 588 345
AUTO za rozsądną cenę - własny
transport - 511 209 408
AUTOSKUP - każde auto - gotówka
natychmiast - 727 227 917
AUTOSKUP - każde auto - skup aut
całych i uszkodzonych, osobowych,
dostawczych, ciężarowych, rolniczych.
Odbieram własnym transportem, płacę
gotówką od ręki. Kontakt całodobowy 604 899 303, 698 707 299

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 - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
CHCESZ wyzłomować auto? zadzwoń, ja je kupie. Każde - 695
529 031
DOSTAWCZE - skup - VW LT 2.4
Jumper Boxer Ducato i inne. 19802002 r. Powypadkowe, bez prawa
rejestracji. Również angliki. W całości,
na części. Gotówka od ręki - 531
588 345
KAŻDE auto - uszkodzone, powypadkowe i całe. Odbieram własnym
transportem. Również angliki - 721
721 666
KAŻDE auto do 1000 zł - gotówka od
ręki - 722 128 501
KAŻDE auto za 300 - stan obojętny
- 887 279 884
KAŻDE-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
POWYPADKOWE - skup - również
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968
SKUP aut - całe i powypadkowe.
Odbieram własnym transportem,
również angliki lub bez prawa rejestracji - 693 828 283
SKUP aut - każde auto, stan obojętny,
własny transport - 792 303 603
WSZYSTKIE auta - skup - całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
427287. VW Polo - 23.11.2003 rok,
bogato wyposażony, cena 22000 zł
- 697 090 301
428910. Audi 80, B4, 1994 - stan
techniczny jak i wizualny idealny,
klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, ABS, wspomaganie, bardzo
zadbany, cena 5900, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78
835, 501 035 988
428769. Audi A4 1999 rok - 1.8 benzyna, przebieg 150000, serwisowany
bezwypadkowy klimatronic, wspomaganie elektryczne szyby i lusterka,
wystawiamy fakturę VAT, MARŻA
cena 14900, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 78 835, 501
035 988
428765. Audi A4, 1997 rok - 1.6
benzyna, przebieg 142000, stan techniczny idealny, klimatyzacja, wspomaganie, elektryczne szyby i lusterka,
wystawiamy fakturę VAT-MARŻA,
cena 12900 kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 78 835, 501
035 988
428774. Bmw 320D, 2003 - 2.0D
150KM, przebieg 160000, serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja ABS, ESP, elektryczne szyby i
lusterka, cena 29900 wystawiamy
fakturę VAT, MARŻA kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78
835, 501 035 988
429733. Daewoo Kalos - zarejestrowany, rok 2002, pojemność 1.4
benzyna, wspomaganie kierownicy,
c-zamek, klimatyzacja, 4 x poduszka,
ABS, immobiliser, elektryczne szyby,
lusterka, radio, ekonomiczny, silnik
opla, cena 7800 zł - 604 899 303/698
707 299
427975. Duża działka budowlana - w
Szklarskiej Porębie przeznaczona pod
budownictwo mieszkalno-pensjonatowe. Cena tylko 45 zł. za m2. Partner.
Lic. 4917 - 604 869 172

427514. Escort, gaz 650 zł - zarejestrowany w ciągłej eksploatacji,
1,6 benzyna z gazem czteroletnim,
ważne OC, opony zimowe centralny
zamek, wspomaganie kierownicy 604899303,698707299
427523. Escort, 1250 zł - w bardzo
dobrym stanie garażowany, 1,4 z wspomaganiem kierownicy, ABS, welurowa
tapicerka, radio, centralny zamek,
szyberdach, przegląd do08.2011,
ubezpieczenie do15.09.2011 – 604
899 303,698 707 299
428777. Ford Focus 2006 - 1.6 TDCI,
przebieg 96000, stan techniczny idealny, klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, cena 23900, w tym 22% VAT,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- 75 76 78 835, 501 035 988
428778. Ford Mondeo 2002 - 1.8, benzyna, przebieg 110000, pełen oryginał,
serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja, pełna elektryka, cena 17900,
wystawiamy fakturę VAT, MARŻA
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- 75 76 78 835, 501 035 988
428793. Ford Mondeo 2007 2.0TDCI, 130 KM, przebieg 140000,
serwisowany, bezwypadkowy, pełna
elektryka, klimatronic, tempomat,
cena 29900 w tym 22% VAT, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988
428802. Opel Astra 2004 - 1.4 benzyna, 90 KM przebieg 88000, serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja,
elektryczne szyby i lusterka, ABS,
ESP, cena 26900, wystawiamy fakturę
VAT, MARŻA kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 78 835, 501
035 988
428783. Opel Vectra 2006 - 1.8,
benzyna, 140 KM, przebieg 119000,
serwisowany, bezwypadkowy, klimatronic, pełna elektryka, alufelgi, cena
34900 w tym 22 % VAT, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988
429743. Renault 19 - 900 zł - rok 93,
pojemność 1.4, benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, alufelgi - 604 899
303/698 707 299
429720. Renault Megan coupe - zarejestrowany, rok 96, pojemność 1.6
benzyna, wspomaganie kierownicy,
c-zamek, 2 x poduszka, ABS, bez
korozji, welurowa tapicerka czysta zadbana, sterowanie radia przy
kierownicy, cena 4900 zł - 604 899
303/698 707 299
428786. Renault Scenic 2007 - 1.5
DCI, przebieg 150000, serwisowany,
bezwypadkowy, pełna elektryka, klimatronic, ABS, ESP, wspomaganie,
cena 29900 w tym 22% VAT, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988
428819. Samochody od 750 zł zarejestrowane, różne marki i modele
- 604899303/698707299
428790. Seat Arosa 2002 - 1.0 benzyna, przebieg 100000, serwisowany, bezwypadkowy, cena 10900
elektryczne szyby i lusterka, wspomaganie, ABS, wystawiamy fakturę
VAT MARŻA, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 78 835, 501
035 988
429705. Seat Ibiza 2150 zł - zarejestrowany, ważne opłaty, radio,
szyberdach, alufelgi, zadbany - 604
899 303/698 707 299
428907. Skoda Fabia 2000 - 1.4 MPI,
przebieg 96000, stan bardzo dobry,
ABS, wspomaganie, elektryczne
szyby i lusterka, cena 9900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988

428911. Toyota Corolla 2005 - 2.0
D4D 115KM przebieg 150 000, serwisowana stan idealny klimatronic,
elektryka, ABS, ESP, cena 32900 w
tym 22% VAT, kupujący zwolniony
z opłaty skarbowej - 75 76 78 835,
501 035 988
428800. VW Passat 2007 - 2.0 TDI,
140 KM, DSG, przebieg 213000,
serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja, pełna elektryka, cena
37900 + opłaty, kupujący zwolniony
z opłaty skarbowej - 75 76 78 835,
501 035 988
AUDI A3, 2002 - 1.6, benzyna, przebieg 190000, serwisowany bezwypadkowy, klimatronic, elektryczne szyby
i lusterka, cena 21900, wystawiamy
fakturę VAT, MARŻA kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76 78
835, 501 035 988
AUDI A6 2.5 TDI quattro - 2000 rok,
180 KM - 601 207 086
AUDI A6 quattro, 2000 rok - 2.5
TDI, 180 KM. Cena 22000 zł - 504
091 814
BMW 316i - sprzęt grający, przebieg
200000 km, 102 KM. Stan dobry. Kolor
niebieski. Tanio - 4500 zł do negocjacji
- 506 151 602
BMW E36 316 - 1997 rok. LPG, pełna
elektryka. Nowe amortyzatory, olej,
ﬁltry. 2 komplety opon. Granatowy
metalik. 2 poduszki powietrzne, oryginalny centralny zamek na pilota - 667
743 529
CITROEN - samochód osobowy. Po
kapitalnym remoncie. Opłaty aktualne
- 662 446 166
CITROEN Xsara Picasso - 2001 rok,
moc silnika 90 KM, przebieg 186000
km, stan bardzo dobry. Cena 13500
zł - 691 101 821
DAEWOO Lanos 1.4 - klimatyzacja, 2
poduszki powietrzne, nowy akumulator, opony zimowe, centralny zamek.
Przebieg 95000 km. Cena 7000 zł do
negocjacji - 502 843 182
DAEWOO Lanos 1.4 - klimatyzacja, 2
poduszki powietrzne. Niski przebieg,
opony zimowe - 502 843 182
DAEWOO Tico 800 - 1998 rok, zielony, zadbany, stan techniczny bdb.
Przebieg 127 tys. km. 5,5 l/100 km.
Wymienione ﬁltry, nowy akumulator,
alarm, immobilizer. Cena 1550 zł - 883
943 511
FIAT Bravo 1.4 12V - 1996 rok, atrakcyjny wygląd - 501 131 263
FIAT CC 700 - komplet opon letnich
i zimowych. Ważne opłaty - 724
510 559
FIAT Seicento 1.1 S - XII 1999 rok,
czerwony. Mały przebieg, bezwypadkowy, pierwszy właściciel. Komplet
kół - 506 864 529
FORD Escort 1,4EFI 75KM - zadbany,
stan b.dobry, ważne opłaty. 5d, bordowy, nowe opony zimowe - 665
657 644
FORD Escort 94 rok 1.3 - 3 drzwiowy,
cena do uzgodnienia - 693 240 320
FORD Mondeo kombi - 1998 rok.
Tanio - 515 368 051
FORD Sierra 1.8 - 1978 rok. Garażowany i konserwowany co 3 lata.
Dodatkowo komplet opon w dobrym
stanie. Cena 1500 zł - 796 366 079
HONDA Civic - 1993 rok - 607 162
320
KIA Clarus II 2.0 - 1999 rok, opłacony, benzyna, sedan limuzyna. Stan
bardzo dobry, garażowany - 512
383 524
MAZDA 3 - 2.0 benzyna, serwisowana
w ASO, zadbana, wersja Top Sport.
Bagażnik na dach. 8 alufelg, nowe
opony zimowe - 606 426 922
MIESZKANIE 2 i 1 pokojowe - sprzedam - 695 989 948
MITSUBISHI Colt CAO - 1995 rok,
wersja Malibu, silnik 1.6 GLXi 16V,
113 KM, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, podgrzewane
lusterka - 693 622 536
MITSUBISHI Galant 2.0 - benzyna +
gaz - 669 317 779
NIEZAWODNY Fiat CC 700 - tylko
1300 zł (mała negocjacja) , stan
bardzo dobry, bez rdzy, garażowany,
ubezpieczony, ważny przegląd. 65000
km. Kolor czerwony - 513 017 582
NISSAN Sunny 2.0 D - 1995 rok, 75
KM, alufelgi + stalowe felgi na zimę.
Nagłośnienie-mega. Brak korozji.
Cena 3500 zł. Mysłakowice - 721
928 686

OPEL Astra 1.4 - 1992 rok, hatchback,
5 drzwi, benzyna + gaz. Przerysowany
bok gwoździem. Cena 2000 zł - 662
230 067
OPEL Astra 1.8 - 1992 rok, centralny
zamek, szyberdach, wspomaganie
kierownicy, komputer pokładowy,
podgrzewane lusterka, kolor szary.
Cena 2700 zł - 510 241 027
OPEL Astra 16 - 1993 rok, pełny
wtrysk, 100 KM. Przebieg 149 tys. km.
Elektryczne szyby, centralny zamek.
Stan auta bdb. Sprzedam lub zamienię np. BMW. Warto - 530 376 954
OPEL Astra TD - 1994 rok, 3 drzwiowa,
biała. Wspomaganie kierownicy, hak.
Cena 2700 zł - 693 374 916
OPEL Corsa - 1995 rok, stan dobry.
Ważne opłaty. Cena 2600 zł - 609
991 989
OPEL Corsa B - 1.2 rok produkcji
1996 rok, kolor niebieski w ciągłej
eksploatacji, stan dobry, cena 2700
- 791 730 467
PEUGEOT 306 1.9 TD - 1995 rok,
uderzony w tył z prawej strony uszkodzony. Auto jeździ. Nowy pasek
rozrządu i pompa paliwa, alufelgi,
zimówki, radio CD, silnik igła - 609
828 910
RENAULT 19 - 1995 rok, benzyna
+ LPG. Brak opon zimowych. Stan
bdb. Cena 1200 zł do negocjacji - 785
747 100
RENAULT Kangoo 1.4 - 1999 rok,
benzyna. Cena do uzgodnienia. Wersja Pampa, wzmocnione zawieszenie
- 510 175 522
RENAULT Laguna II - idealna - 2003
rok, w doskonałym stanie technicznym
i zewnętrznym, wygląda jak nowy.
Mały przebieg. Cena do negocjacji 660 328 184
RENAULT Megane 1.6 - 1996
rok, benzyna. Elektryczne szyby,
2 poduszki powietrzne. centralny
zamek. Cena 3200 zł do uzgodnienia.
Pilnie - 517 979 980
RENAULT Twingo 1.2 - 1994 rok.
Cena do uzgodnienia - 504 600 685
SAMOCHÓD - ABS, wspomaganie
kierownicy, poduszki powietrzne, alufelgi, CD, centralny zamek, cena 4.800
do negocjacji - 509 565 185
SEAT Ibiza - 1991 rok, stan dobry.
W całości lub na części. Cena 650
zł - 510 242 940
SIMSON Endure i VW Golf III - 781
076 947
SKODA Fabia 1.4 16V - 2003 rok,
wersja Fresh + oryginalny visualpakiet RS + alufelgi 16, elektryczne
szyby, centralny zamek, klimatyzacja.
Zadbana, bezwypadkowa, salonowa
- 504 199 005
SUBARU Forester 2.0 - 2000 rok,
benzyna + LPG. Cena 19900 zł do
negocjacji. Pilnie - 782 779 997
SUZUKI Swift 1.0 - 1995 rok, benzyna.
Wspomaganie kierownicy, pełna
elektryka, poduszka powietrzna.
Zarejestrowany, ważny przegląd. Stan
dobry - 508 534 996
SUZUKI Swift 1.0 - 1998 rok, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek. Nowy układ
wydechowy. Badanie techniczne i
polisa OC do 11.2011 r. Cena 3200
zł - 517 812 269
SUZUKI Swift sedan 1.6 16V - 1990
rok. Opłacony. W całości lub na części.
Cena 650 zł - 510 242 940
TICO - 1998 - 2000, pojemność 800
cm, przebieg 127000, jasnozielony, 5
drzwi, centralny zamek, immobilizer,
nowy akumulator Bosch, wymienione ﬁltry itp. Stan techn bdb. - 883
943 511
TOYOTA Rav 4 - ciężarowy, 3.5 benzyna V6, z gazem. 2007 rok. 5000 zł
VAT do odliczenia. Automat. Wersja
USA. Cena 64000 zł - 515 206 246
TRABANT 1.1- 1991 rok, przebieg
85000 km, kolor biały. Ważne OC i
przegląd - 757 644 043
VW Golf III 1.4 - 1997 rok, benzyna.
Ważne OC i przegląd rejestracyjny.
Cena 2000 zł - 691 434 999
VW Golf III 1.4 - benzyna. Cena 2000
zł - 781 076 947
VW Golf III 1.6 - benzyna. Powypadkowy. Niska cena - 788 582 458
VW Golf III 1.8 - 1992 rok, benzyna +
gaz. Cena 2000 zł - 784 045 627
VW Golf III 1.8 - 1992 rok, zarejestrowany, 5 drzwiowy, benzyna + LPG.
Cena 2800 zł - 664 385 639

VW Jetta - gaz, 1.8, welurowa tapicerka, srebrny, OC do przyszłego roku,
900 zł - 609 962 206
VW Passat 1.9 - 1991 rok, benzyna.
Cena 2200 zł - 601 238 818
VW Passat B3 1.6 - 1988 rok, benzyna
+ LPG. Cena 1300 zł - 792 307 700
VW Passat B3 kombi 1.8 - 90 KM,
benzyna + LPG, bezwypadkowy, hak,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek na pilota, czujniki parkowania.
Od 2007 w PL. Cena 3300 zł do
negocjacji - 791 406 116
VW Passat B5 1.9 TDI - full opcja,
zarejestrowany, automat. Cena 11800
zł. Jelenia Góra - 695 525 815
VW Polo 1.0 - 1993 rok, granatowy,
stan dobry, + dodatkowo opony
zimowe z felgami - 500 533 634
VW Polo 1.4 D - 5 drzwi, zadbany,
srebrny metalik, osoba niepaląca.
Klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, hak holowniczy. Ekonomiczny w eksploatacji - 691 389 290
VW Polo 1.9 TDI - 1999 rok, alufelgi,
wspomaganie kierownicy, szary metalik. Cena 3000 zł do negocjacji - 507
639 415

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
DOMEK - 4 pokoje, kuchnia. 80 m2.
Budynek gospodarczy na działce 1,6
ara - zamienię na mieszkanie. Mojesz
39 koło Lwówka Śląskiego lub sprzedam za 300000 zł - 601 167 505
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

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
428886. Mieszkanie, 2 pokojowe na parterze w bloku na Zabobrzu.
Mieszkanie częściowo umeblowane.
Polecam. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 883 797 878
428921. Kawalerka - Okolice Mała
Poczta. 38 m2, mieszkanie umeblowane zadbane, czyste i ciepłe do
wynajęcia od zaraz, niskie koszty. Lic.
11965 - 509 949 961
427942. Lokal - biurowy w centrum.
500 zł plus media. Lic. 1749 - 790
683 088
429383. Lokal 500 zł - biurowy w
centrum, 500 zł plus media. Lic. 1749
- 790 683 088
428890. Lokal 89 m2 - po remoncie.
Bliskie sąsiedztwo jednego z marketów. Bardzo atrakcyjna lokalizacja.
Parking. Serdecznie Polecam. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 883
797 878
428791. Lokal użytkowy - 90 m2, po
remoncie, parter od strony ruchliwej
ulicy, w pobliżu centrum Jeleniej Góry.
2440 zł plus liczniki. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
429299. Lokal za 1000 zł - około
30 m2, po remoncie, na parterze, w
Jeleniej Górze. 1000 zł z mediami. Bez
pośredników - 889 898 898
427874. Lokal za 1900 zł - 90 m2 po
remoncie do własnego wykończenia,
parter wolnostojącego budynku w okolicach Oś. Robotniczego. N. Rychlewski Lic.9549 - 667 219 752
429667. Magazyn - 330 m2, rampa,
plac manewrowy, wiata JG ul. Okopowa - 604 569 485
429673. Magazyn 500 m2 - + pomieszczenie biurowe, sprzedaży, socjalne
oraz WC o łącznej powierzchni 500
m2. Wszystkie media. 8 zł za m2 Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
427955. Mieszkanie - dwa pokoje
Moniuszki - umeblowane w bardzo
dobrym stanie technicznym, koszt 900
zł, kaucja 900 zł, do zamieszkania od
zaraz. Lic. 5524 N.City - 662 112 344
427859. Mieszkanie - Piechowice
trzypokojowe - centrum, umeblowana
kuchnia, opłaty dla właściciela 790 zł
(w tym czynsz, ogrzewanie) + opłaty
licznikowe. Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604 508 308
429818. Mieszkanie 2 pokoje - 50 m2
na parterze w wieżowcu, z balkonem,
wyposażone i umeblowane. 900 zł
plus liczniki. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
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427872. Mieszkanie 2 pokoje - 50
m2, na parterze, wyposażone i umeblowane, Zabobrze II. 900 zł plus
liczniki. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
429256. Mieszkanie dla ﬁrmy - 72
m2, w centrum miasta, na I piętrze, z
dużym tarasem. N.Ż., Alicja Żebrowska. Lic. 998 - 509 156 552
428430. Mieszkanie M2 na Kiepury
- na wysokim parterze z balkonem,
piwnicą w bloku po termomodernizacji.
Kompletnie wyposażone, słoneczne,
zadbane. 950 zł + media. Lic. 5524 503 111 466
BAR z pełnym wyposażeniem - o pow.
50 m2, w Jeleniej Górze. Możliwość
zamieszkania lub prowadzenia innej
działalności - 505 876 816
DWIE kawalerki - umeblowane - nowe
meble. Tuż po remoncie. 10 minut
autobusem od centrum. Już od 520
zł - 661 444 877
DWUOSOBOWY pokój - przy ul.
Sobieskiego, tanio, od grudnia - 691
645 478
GARAŻ - ogrzewany - ul. Tęczowa,
Cieplice - 517 672 454
HALA 500 m2 - w tym biuro 80 m2
- ul. Karola Miarki 18D. Tanio - 601
057 718
HALA 800 m2 - na terenie: waga
towarowa 15t, ładowarka, widlak.
Miłków - 600 023 416
HALE i pomieszczenia - magazynowe
i biurowe oraz place manewrowe.
Tanio, o rożnym metrażu, nie daleko
centrum - 661 444 877
KAWALERKA - 36 m2 - 500 323
200
KAWALERKA - ul. Kopernika - 501
737 086
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
KAWALERKA na Zabobrzu - umeblowana. Od grudnia. 670 zł + media
- 502 206 565
KAWALERKA od 1 stycznia - 36 m2.
Tylko osobie samotnej i pracującej
. 700 zł + media i kaucja - 792 620
729
KAWALERKA w centrum - Jeleniej
Góry - umeblowana. Spokojna okolica
- 694 644 058
KAWALERKA w Cieplicach z Internetem. Umeblowana, 30 m2, w
bloku. 760 zł + woda, gaz, prąd - 510
185 330
LOKAL biurowy w centrum - 500
zł + media ( ogrzewanie w sezonie
grzewczym 50 zł miesięcznie). Lic.
1749 - 790 683 088
LOKAL na deptaku - 32 m2, ul. Długa,
parter, witryna. Naprzeciw domu
towarowego. Bez pośredników - 888
221 321
LOKAL na każdą działalność - w
Piechowicach - 756 161 401
LOKAL pod działalność gospodarczą
- przy ul. Morcinka, 24 m2. Podświetlane kasetony reklamowe, system
alarmowy, szyby antywłamaniowe
- 609 944 321
LOKAL użytkowy - ul. 1 Maja, 32 m2,
na biuro lub inna działalność - 662
415 311
LOKAL w centrum - 65 m2, I piętro - na biuro lub mieszkanie - 665
733 330
LOKAL za 1000 zł - około 30 m2 na
parterze, po remoncie, wejście od
strony ul. Drzymały, Jelenie Góra.
1000 zł z mediami - 889 898 898
MAŁY lokal na parterze - ul. Krótka.
700 zł netto miesięcznie - 600 272
831
MIESZKANIE - cena 500 zł - 500
060 742
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Mieszkanie - umeblowane - atrakcyjne. Salon, sypialnia, kuchnia,
łazienka - 887 518 007
Mieszkanie 130 m2 - 4 pokoje, 2
kuchnie, łazienka - centrum miasta,
dobra lokalizacja. Do remontu. Istnieje
możliwość podnajęcia garażu - 607
730 188
Mieszkanie 2 i 3 pokojowe - z
możliwością umeblowania, nie daleko
centrum. Po remoncie. Tanio - 661
444 877
Mieszkanie 2 pokojowe - 44 m2 506 861 282
Mieszkanie 2 pokojowe - 56 m2, od
zaraz. 650 zł (w tym czynsz) + media
- 796 098 309
Mieszkanie 2 pokojowe - częściowo
umeblowane - ul. Transportowa - 603
509 421
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
WC, łazienka - na Zabobrzu I. Dla
małżeństwa. Dobra lokalizacja - obok
ryneczku. Cena do uzgodnienia - 502
784 697
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury
- 507 547 521
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury, w pełni umeblowane i wyposażone, po remoncie. Od zaraz. 890 zł
(czynsz wliczony) + kaucja 1000 zł +
media (woda, prąd) - 721 705 595
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane i wyposażone, 54 m2, balkon
- ul. Działkowicza. 600 zł + czynsz
286 zł + media, kaucja 1000 zł - 502
377 461
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, 34 m2, na Zabobrzu - 507
184 176
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, nowe. I piętro, balkon - ul.
Złotnicza. 1000 zł (w tym czynsz) +
liczniki i kaucja - 608 134 616
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach - 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - w Sobieszowie, 55 m2 - 509 631 202
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej Porębie. Do 1200 zł, na okres
zimy - 889 167 712
Mieszkanie 3 pokojowe - 900 zł. Lic.
5908, N. City - 723 143 566
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie. Od zaraz. W centrum miasta.
3 pokoje + garderoba. Tanio - 608
208 421
Mieszkanie 3 pokojowe - rozkładowe, ładne na Zabobrzu III, idealne
dla rodziny - 695 242 518
Mieszkanie 3 pokojowe - umeblowane, ogrzewanie centralne na
węgiel. W Jeleniej Górze. 600 zł i
kaucja - 723 338 530
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum
- umeblowane. 1000 zł + media - 665
483 828
Mieszkanie 3 pokojowe - w ścisłym
centrum Jeleniej Góry (ul. Grodzka) z
tarasem. III piętro. Wynajem najlepiej
pod działalność gospodarczą, biura.
Cena do ustalenia - 691 731 273
Mieszkanie 39 m2 - 2 pokoje, ul.
Moniuszki. Po remoncie - 669 501
360
Mieszkanie 4 pokojowe - w willowej
dzielnicy Jeleniej Góry - 693 295 435
Mieszkanie 46 m2 - parter, 2 pokoje,
łazienka po remoncie. Kompletnie
umeblowane. Okolice Intermarche.
Od stycznia 2011 r. - 507 065 179
Mieszkanie 500 zł 2 pokoje - 40 m2,
okolice centrum, 500 zł plus media.
Lic. 1749 - 500 256 864
Mieszkanie 52 m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka - 695 944 714
Mieszkanie 54 m2 - 2 pokojowe,
nowe, umeblowane. I piętro, balkon
- ul. Małcużyńskiego. 950 zł (w tym
czynsz) + liczniki i kaucja - 608 134
616
Mieszkanie 63 m2 - na Zabobrzu,
umeblowane 3 pokoje + kuchnia w
zabudowie, łazienka, telefon - 531
912 906
Mieszkanie dla firmy - 4 pokojowe,
w willowej dzielnicy - 693 295 435
Mieszkanie dla studentów - 5-6
osób. 100 m2 - 3 pokoje, kuchnia,
jadalnia, łazienka. Umeblowane,
Internet, TV Cyfra - ul. Podleśna, blisko
do centrum - 601 798 039
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry, 40 m2 - 604 922 815
Mieszkanie w centrum - Jeleniej
Góry, ładne, po remoncie. Od zaraz
- 795 225 624

og£oszenia
Mieszkanie w centrum Cieplic - 4
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, CO
gaz, kominek. Atrakcyjna cena - 509
921 231
Mieszkanie w Kowarach - umeblowane - 607 110 724
Mieszkanie w pobliżu centrum umeblowane, 2 pokojowe. Dostępne
od zaraz. Bezpośrednio - 668 155
290
Nocleg dla studiujących - zaocznie
- 698 673 047
Pokoje 1 i 2 osobowe - na terenie
Jeleniej Góry (Cieplice), nieopodal
Placu Piastowskiego - 782 586 558
Pokoje 400 zł - dwa małe pokoiki w
domu jednorodzinnym w Łomnicy dla
jednej osoby - 792 876 442
Pokoje w pensjonacie - w Karpaczu
- tygodniowo lub miesięcznie. Tanio 600 455 327
Pokoje z łazienkami - w Karpaczu,
w pensjonacie. Pełny dostęp do
kuchni. Sauna, parking. Tanio - 660
128 791
Pokoje, bursa, akademik - z Internetem dla studentów, młodzieży,
pracowników, turystów, osoby indywidualne w Jeleniej Górze - blisko
UE - 606 360 443
Pokój 40 m2 + łazienka - w domu
wolnostojącym, osobne wejście - 601
062 216
Pokój blisko centrum - Jeleniej Góry,
dostęp do łazienki, kuchni, TV, Internet
- 698 673 047
Pokój dla 1 lub 2 osób - na Zabobrzu
- 503 126 428
Pokój dla kobiety - w pełni wyposażony, RTV. Kablówka w cenie - 723
548 049
Pokój dla spokojnej studentki chcącej się uczyć - 663 232 354
Pokój dla studenta - lub osoby
pracującej. Samodzielny, kuchnia,
łazienka. Dobre warunki. Jelenia Góra,
Mała Poczta. Od zaraz. Oddzwonię na
SMS - 697 989 121
Pokój dla studentki - Internet . Niezależne wejście - 506 274 182
Pokój w 2 pokojowym mieszkaniu
- studenckim, dla 1 lub 2 osób - 793
764 279
Pokój w centrum - niezależny, nowy.
Internet, parking. Kontakt po godz.
11:00 - 691 266 299
Pokój w centrum miasta - przy Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze - 509
156 658
Pokój w mieszkaniu studenckim - w
centrum. Dla pary lub dwóch studentek. Internet, kablówka - 663 226 009
Pomieszczenie magazynowe - 90
m2 - 500 zł - 535 303 007
Pół domu - os. Czarne - umeblowane. 1600 zł + media. Lic 998 - 695
534 000
Pół domu w Jeleniej Górze - umeblowany i wyposażony. Wysoki standard.
Lic. 998 - 695 534 000
Sklep w centrum - tanio. Kontakt po
godz. 11:00 - 691 266 299
Szukam studentki do mieszkania studenckiego 100 m do UE warunki
bardzo dobre - 880 117 410
Teren pod wypożyczalnię nart - 50
m od dolnej stacji wyciągu na Szrenicę
- 501 466 776

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Dom lub cześć domu - najlepiej w
Cieplicach. Lic. 998 - 695 534 000
Mieszkanie 3 pokojowe - niedrogo
- 510 285 126
Plac lub pomieszczenie - poszukuję
do wynajęcia - 793 240 653
Pokój lub mieszkanie - w okolicy
Jeleniej Góry, Sobieszów, Szklarska
Poręba, Jagniątków - 501 784 067
Poszukuję magazynu - o
powierzchni ok. 20 m2 - 513 123 343
Stancja do ok. 200 zł + rachunki Proszę o kontakt - 723 879 968
Szukam małego pomieszczenia
- na warsztat artystyczny - okolice
Sobieszowa, może być nawet piwnica,
garaż, strych - 663 685 101

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom - dla klienta poszukujemy domu
do 400000 w Jeleniej Górze lub
okolicach. Jeldom. Lic. 14557 - 666
830 830

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dom do 350 000 zł - Pilnie! Gotówka!
Jelenia Góra i okolice - 883 797 878
Dom do remontu - w okolicach
Jeleniej Góry. Zdecydowany klient,
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Dom, mieszkanie, działkę - kupię
dom wolnostojący z podwórkiem lub
mieszkanie - może być dwupoziomowe ale nie koniecznie lub działkę
budowlaną, w J.Górze lub okolicach
do 5 km - pośrednikom dziękuję - 604
899 303
Dom, połowa domu - w podziale
pionowym z ogródkiem, w Jeleniej
Górze lub bliskiej okolicy. Pilne. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Kawalerka na Zabobrzu - lub
okolice, do II pietra, o umiarkowanej
cenie. Pilnie - 880 635 171
Lokal na parterze - z witryną, w
centrum. Jeldom, lic. 14557 - 666
830 830
Mieszkanie - dla zdecydowanego
klienta pilnie poszukujemy dwu lub
trzypokojowego mieszkania w centrum. Lic. 998 - 505 074 854
Mieszkanie 2 pokojowe - lub duża
kawalerka - ul. Kiepury. Gotówka - 605
916 872
Mieszkanie 2 pokojowe - w Jeleniej
Górze dla poważnego klienta. Może
być do remontu. Nieruchomości
Szymkiewicz licencja zawodowa. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokoje - na Zabobrzu, w Cieplicach, w okolicach Małej
Poczty, do 60 m2. Zdecydowana
klientka. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - w Mysłakowicach dla klientki z gotówką Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie dwupokojowe do drugiego piętra w Cieplicach, za gotówkę.
Mieszkanie do wprowadzenia lub
odświeżenia. N.Ż. Lic. 998 - 509 156
552
Mieszkanie na Zabobrzu - 3 pokoje,
parter lub blok z windą. do 220 000 zł
Zdecydowany klient. Lic. 13045 - 607
797 911
Mieszkanie w Cieplicach - lub
w centrum Jeleniej Góry. Cena do
120000 zł. Może być do remontu.
Tylko oferty prywatne - 667 556 921
Mieszkanie w Kowarach - 3 pokojowe - 782 022 765
Mieszkanie Zabobrze 3 - 3 lub 4
pokojowe dla klientki z gotówką. Lic.
5877 - 515 285 788

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
429696. Bliźniak Czarne - nowy - cena
380000. Do wykończenia wewnątrz
ok. 70 000 zł. Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604 508 308
428869. Dom, atrakcyjny - 261 m2
powierzchni, 5 pokoi, przestronny,
zadbany, działka 600 m2, w najbardziej poszukiwanej dzielnicy Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
428875. Dom, atrakcyjny, nowy - 260
m2 pow. 6 pokoi, działka 900 m2, Rozkładowy, przestronny, w podgórskiej
miejscowości, okolice Karpacza. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
429384. Dom, stylowy - nieruchomość położona w Komarnie. Dom z
możliwością zamieszkania 2 rodzin.
Zaproponuj swoją cenę. Lic. 1749 790 683 088
428391. Działka budowlana, 52 000
zł - 1500 m2 z dostępem do mediów.
13 km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
429697. Mieszkanie 120 m2 stylowe
- czteropokojowe mieszkanie 120 m2,
wyremontowane, ogrzewanie kominek, piec kaflowy, gazowe. 336000 zł
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
429766. Mieszkanie 3 pokojowe - na II
piętrze kamienicy, w ścisłym centrum.
71 m2. po remoncie. Cena 186000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135

429760. Mieszkanie 3 pokojowe,
dwupoziomowe - ok. M. Poczty w
bloku - 70 m2 (po podłodze), ciekawie
urządzone - cena 190000 zł Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
429764. Mieszkanie 4 pokojowe - z
ogrodem, w bloku. Okolice ul. Hofmana. I piętro, 65 m2. Działka 700
m2, zadbane. Cena 220000 zł. Lic.
9549. Rychlewski Nieruchomości.
Warto - 602 732 135
429776. Mieszkanie 4-ro pokojowe w
centrum - duże 119 m2 w kamienicy II
piętro obok ścisłego centrum. Doskonale utrzymane i zadbane. Cena
350000 zł. warto. Lic. 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
429778. Mieszkanie dwupoziomowe Cieplice - 87 m2 na drugim piętrze w
kamienicy obok centrum Cieplic. Po
remoncie , zadbane cena 225000 zł.
Lic. 9549 Rychlewski Nieruchomości
- 602 732 135
429754. Mieszkanie jednopokojowe w
centrum - na parterze 47 m2 w kamienicy w dobrym stanie. Ogrzewanie
piecowe. Nadaje się także na biuro
lub usługi (miejsca parkingowe dla
klientów). Cena 129000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. - 602 732 135
428839. Mieszkanie Mickiewicza - na
parterze 47 m2, po remoncie kapitalnym z kominkiem. Lic. 998 - 505
074 854
429772. Mieszkanie Noskowskiego
54 i 70 m2 - wysoki parter 70 m2, 3
pokoje po kapitalnym remoncie IX
piętro 54 m2, 2 pokoje po remoncie
przystępna cena. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962
429777. Mieszkanie Różyckiego po
remoncie - dwupokojowe mieszkanie,
bardzo ładne, z zabudową kuchenną,
atrakcyjna cena. Lic. 5524 - 662 112
344
429718. Mieszkanie, Karłowicza
2 pokoje - na parterze 48 m2 po
remoncie, na III piętrze 39 m2 po kap.
remoncie, na III piętrze 43 m2 do lekkiego remontu. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
429724. Mieszkanie, Kolberga, Sygietyńskiego - Kolberga 66 m2, II piętro,
3 pokoje, do remontu. Sygietyńskiego
86m V piętro 4 pokoje po kap. remoncie Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
429774. Mieszkanie65 m2 Noskowskiego - bardzo ładne mieszkanie w
bloku z windą na piątym piętrze sprzedawane razem z wyposażeniem. Lic.
5524 N.City - 662 112 344
429805. Apartament - klimatyczny,
komfortowy, na poddaszu, z pełnym
umeblowaniem i wyposażeniem.
Cena 260000 zł, Celdom. Lic. 7792
- 601 758 845
428903. Apartament w centrum - 72
m2, nowe mieszkanie, w nowym
budynku, nowa kuchnia i łazienka.
Nowe AGD. Dwupoziomowy. Zapytaj
o szczegóły. nPartner. Lic. 4917 - 604
909 257
429788. Bliźniak - Cieplice - solidne
pół bliźniaka na spokojnym osiedlu w
Cieplicach 220 m2, 5 pokoi, działka
362m2. Zadbany, ładnie utrzymany.
Cena 490 000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
428930. Bliźniak w Jeżowie Sudeckim
- możliwość zakupu całego domu na
działce 1500 m2 lub jednej z połówek
o powierzchni 107 m2 na działce
ok. 750 m2, stan surowy, cena do
uzgodnienia. Nieruchomości Otti. Lic.
13225 - 603 491 335
428794. Całe piętro willi - willowe,
76m2 (pół willi, piętro). Ogród 124
m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka + WC,
przedpokój. Lic. 4917 - 721 185 158
427839. Dom - 135 m2, 5 pokoi,
1200 m2 działki, budowany w 2004r.
Przytulny, zadbany, 6 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
428865. Dom - 135 m2 powierzchni, 5
pokoi, taras, własne ogrzewanie, piec
z podajnikiem, przytulny, zadbany, na
działce 1200 m2, 6 km od Jeleniej
Góry. 550 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
428932. Dom - dom wolnostojący w
Jeleniej Górze w cenie mieszkania
willowego wymagający odświeżenia
i ewentualnego dostosowania do
własnych potrzeb. Nieruchomości Otti.
Lic. 13225 - 603 491 335

427844. Dom - atrakcyjny nowy - 240
m2 pow. 900 m2 działki, 6 pokoi,
ładny, przestronny, w podgórskiej
miejscowości. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
429692. Dom - Jeżów Sudecki - stan
surowy zamknięty, sprzedaż od dewelopera. 144 m działka 623 m2. Cena
397000 zł Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604 508 308
428831. Dom - komfortowy - w atrakcyjnej cenie z 2007 rok, o powierzchni
użytkowej 170 m2, plus działka 1.500
m2, plus garaż na dwa auta. Lic. 998
- 505 074 854
427895. Dom - nowy - wymaga drobnych prac wykończeniowych ok. 200
m2, Jelenia Góra. Zaproponuj swoją
cenę. Lic. 1749 - 790 683 088
429813. Dom 135 m2 - ładny. 5
pokoi, przytulny, zadbany na działce
1200 m2. 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
427845. Dom 199 000 zł - stan surowy,
zadaszony, na działce 1011 m2, 7 km
od Jeleniej Góry N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
428396. Dom 200 000 - 125 m2, 3
pokoje parterowy, na działce 605 m2
w Piechowicach. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
429679. Dom mieszkalno-usługowy
- Budynek o powierzchni 500 m2 z
działką 1700m2.Na dachu budynku
jest przekaźnik telefonów komórkowych dzięki czemu budynek sam
zarabia. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
429444. Dom na Czarnym - połowa
nowego bliźniaka w stanie deweloperskim z ogrzewaniem gazowym, po
odbiorach. Lic. 4917 - 604 508 308
428821. Dom ok. Paulinum - wolnostojacy, podpiwniczony, do wprowadzenia się, na działce 600, 5 pokoi
z kuchnią, 2 łazienki. Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604 906 257
427842. Dom parterowy - 200 m2
powierzchni całkowitej, 4 pokoje, kuchnia, jadalnia, dwa garaże. z 2006 roku.
3 km Od Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
428862. Dom parterowy - 200 m2
powierzchni całkowitej, 3 sypialnie,
salon z kuchnią i jadalnią, dwa garaże,
pomieszczenia gosp. na działce
1200 m2, 3 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
429792. Dom w Świerzawie - bliźniak,
duży, obok centrum 220 m2, działka
589 m2, pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki.
Cena 330000. Lic. 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
429645. Dom w Bukowcu - na działce
1700 m2 bardzo ładnie położony.
Komfortowy do wprowadzenia. Cena
do uzgodnienia - 509 156 552
429385. Dom w Jeleniej Górze - nowy,
wymagający drobnych prac wykończeniowych. Lic. 1749 - 790 683 088
429798. Dom wiejski - duży - obok
Jeleniej Góry. Powierzchnia całkowita
670 m2. Powierzchnia działki 4652
m2. 7 pokoi. W ciągłej modernizacji
pod np. mieszkalny z pokojami gościnnymi. Cena 585000 zł. Lic. 9549 - 602
732 135
429738. Dom Wojcieszyce, J. Góra
- Wojcieszyce 120 m2, 4 pokoje
2007 rok budowy, Jelenia Góra, pow.
użytkowa 140 m2, całkowita 205 m2,
6 pokoi Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
429796. Dom z 2004 roku - okazja!
- 13 km od Jeleniej Góry, 131 m2.
Podpiwniczony, z garażem i dużym
tarasem. Cena 360000 zł. Celdom.
Lic. 7792 - 661 114 212
429409. Dom za 289000 zł - 150 m2
na działce 420 m2 w okolicy centrum
miasta. Przestronne, słoneczne wnętrza, C.O. gazowe, kominek, 2 garaże.
Lic. 5524 - 503 111 466
428804. Domek wolnostojący - nowy
w Podgórzynie 121 m2 pow. całkowitej
87 m2 pow. użytkowej. 1085 m2 działki
Polecam. Lic. 5877 - 500 122 446
429781. Duży dom - k/Świerzawy nietypowy duży dom 550 m2, działka
2770 m2, oddzielone części mieszkalne i usługowo - produkcyjne. Cena
699000 zł. Lic. 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
428798. Działka - budowlana w
Jeżowie Sudeckim 1100m2, płaska,
ogrodzona, NM/ Lic. 5877 - 500
122 447

428394. Działka 1650 m2 - budowlana
w Jeżowie Sudeckim. Doskonała
lokalizacja. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
428393. Działka 906 m2 - budowlana,
w pobliżu centrum Jeżowa Sudeckiego, blisko komunikacji miejskiej, z
dostępem do mediów. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
428392. Działki Mysłakowice - budowlane, ładnie położone blisko drogi
głównej od 1000 m2 do 1800 m2. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
429662. Kawalerka - w Jeleniej Górze,
bardzo ładna w kamienicy, o pow. 31,2
m2. Kuchnia osobna. Na podłogach
panele. Nowe okna. Ogrzewanie CO gazowe. Czynsz 130 zł/m-c. N. Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
427858. Kawalerka - na Zabobrzu na
1-piętrze 27,5 m2. Słoneczna, środkowa, bardzo ciepła. Blok 4-piętrowy.
Kuchnia otwarta meble w zabudowie.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
427828. Kawalerka - własność na
Zabobrzu I, IV piętro. Dobra cena.
Jeldom. Lic. 14557 - 666 830 830
427986. Kawalerka - w Jeleniej Górze,
bardzo ładna w kamienicy o pow. 31,2
m2. Kuchnia osobna. Na podłogach
panele. Nowe okna. Ogrzewanie
co-gazowe. Czynsz 130 zł/m-c. N.
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620
071
428342. Kawalerka - w Jeleniej Górze
na Zabobrzu III 28 m2. Środkowa,
słoneczna i ciepła. Na podłogach
panele. Czynsz 191 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
428792. Kawalerka - elegancka,
przestronna o pow. 35,78 m2. Po
remoncie. Zadbany budynek wielorodzinny, blisko centrum miasta. Cicha
spokojna okolica. Czynsz 36 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669-620-071
429245. Kawalerka - na I piętrze, o
pow. 27,5 m2. Słoneczna, środkowa
i bardzo ciepła. Blok IV piętrowy na
Zabobrzu. Czynsz 230 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
429443. Kawalerka - 37 m2 - na
wysokim parterze w budynku wielorodzinnym. Duży ustawny pokój z wyjściem na balkon. Kuchnia, łazienka,
przedpokój i piwnica. Blisko centrum
miasta. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669-620-071
428882. Kawalerka 105 000 zł - mieszkanie blisko centrum miasta. Teren
ogrodzony. Lokal do odświeżenia.
Drugie piętro. Serdecznie polecam,
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 607 797 911
429364. Kawalerka 29 m2 - w bloku,
blisko centrum. Ogrodzony teren,
cisza i spokój. Cena 104000 zł. lic.
13225 - 605 079 790
427174. Kawalerka 37 m2 - na wysokim parterze w budynku wielorodzinnym. Duży ustawny pokój z wyjściem
na balkon, kuchnia, łazienka, przedpokój i piwnica. Blisko centrum. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
428994. Kawalerka centrum - 47
m2. Parter. Można zrobić mieszkanie
dwupokojowe. Bardzo duży potencjał.
Centrum miasta. Polecam. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 607
797 911
428809. Kawalerka Karłowicza - 26
m2 na parterze tania w utrzymaniu.
Lic. 5877 - 500 122 446
429367. Kawalerka na Zabobrze - na
IV piętrze. Cena do negocjacji . Jeldom, lic. 14557 - 666 830 830
429352. Kawalerka za 79000 zł ładna, do wprowadzenia, 29 m2. Lic.
13225 - 605 079 790
428993. Kawalerki Jelenia Góra Gałczyńskiego 33 m2 z balkonem,
Karłowicza 26 m2 po remoncie,
Działkowicza 28m2 piękne studio.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
429681. Lokal 400 m2 - hala sprzedaży 340 m2, magazyn 50 m2 oraz
pomieszczenie biurowe 5 m2. Przy
głównej ulicy wyjazdowej z Jeleniej
Góry na Wrocław. Jeldom. Lic. 14557
- 668 667 637
429253. Lokal mieszkalny - przy
ulicy Mickiewicza, 47 m2 na parterze,
idealnie nadający się na biuro lub inną
działalność. N.Ż., Alicja Żebrowska.
Lic. 998. - 509 156 552

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

428941. Lokal usługowy - na obrzeżach ścisłego centrum Jeleniej Góry,
51 m2 w cenie 165000 zł, lokal po
kapitalnym remoncie, idealny na biuro
lub gabinet. Nieruchomości Otti. Lic.
13225 - 603 491 335
427863. Luksusowe pół domu - całe
piętro, 4 pokoje, kuchnia jadalnia,
gustownie i komfortowo urządzone,
około 300 m2 ogródka, w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
428449. M3 na Elsnera - 65 m2 na
4 piętrze. Mieszkanie po remoncie w
bardzo dobrym stanie, przestronne,
słoneczne z ładnym widokiem. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci. 205000
zł do negocjacji. Lic. 5524 - 503 111
466
429642. Mieszkania - Wojanów 4
pokoje - z dużą działką i garażem.
Cena 85000 zł. N.Ż- Alicja Żebrowska.
Lic. 998 - 509 156 552
429783. Mieszkania Mała Poczta parter willi 120 m2, 3-y pokoje + suterena mieszkanie I piętro w kamienicy
120 m2 4 pokoje po kap. remoncie.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
429789. Mieszkania stan surowy,
zamknięty - środkowy segment, spokojne osiedle w Kowarach, powierzchnia całkowita ok. 250 m2. Piętrowy,
wysoki parter, 6 pokoi. Cena 255000
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135

(PLUS, ERA, ORANGE oraz
operatorzy wirtualni MVNO)

429349. Mieszkania w Miłkowie - po
remoncie. 86 m2 + 120 m2 do kapitalnego remontu w jednej cenie, oraz
mieszkania w domu czterorodzinnym,
po 100 m2, do remontu. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
429787. Mieszkanie - Kochanowskiego mieszkanie 105 m2 I piętro,
Bogusławskiego niskie III piętro,
dwupoziomowe 113 m2 z kominkiem
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
428000. Mieszkanie - 3 pokojowe na
Zabobrzu I 48 m2, balkon, piwnica.
Blok ocieplony. cena 169000 zł. Lic.
13225 - 605 079 790
428999. Mieszkanie 48 m2 dwa
pokoje - 130 000 zł. Parter, budynek
po termomodernizacji. Mieszkanie do
remontu. Blisko centrum miasta. Atrakcyjna oferta. Polecam, Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 607 797 911
427977. Mieszkanie M-2 na Wańkowicza - rozkładowe, położone na
wysokim parterze. Cena 140000 zł.
Partner. Lic. 4917 - 604 869 172
428796. Mieszkanie - Mała poczta - 4
pokojowe na optymalnym I piętrze
z ogródkiem NM. Lic. 5877 - 500
122 447
429773. Mieszkanie - Mysłakowice - 2
pokoje z aneksem kuchennym, 58 m2.
I piętro w bloku. Ogrzewanie etażowe.
Cena 90000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135

428782. Mieszkanie - nowe, bezczynszowe - prezentujemy dwukondygnacyjne, 88 m2 w centrum Jeleniej Góry.
Lic. 4917 - 721 185 158
428818. Mieszkanie - pilnie w centrum
- przy bramie Wojanowskiej - trzypokojowe 86 m2, II piętro. Lic. 998 - 505
074 854
428822. Mieszkanie - pilnie w centrum - dwupokojowe przy Matejki na
II piętrze, 73 m2 Cena tylko 205.000
zł. Lic. 998 - 505 074 854
429762. Mieszkanie - Szklarska
Poręba - 3 pokojowe, 108,5 m2, na I
piętrze w kamienicy obok centrum. Do
remontu. Cena 227000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
428779. Mieszkanie 101 m2 - przepiękne, położone na pierwszym piętrze. Lokal po generalnym remoncie.
Lic. 4917 - 721 185 158
428479. Mieszkanie 114 000 zł - 53
m2, 3 pokoje, pierwsze piętro w kamienicy, Jeżów Sudecki. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
428847. Mieszkanie 114 000 zł - 53
m2, 3 pokoje w kamienicy na pierwszym piętrze, w Jeżowie Sudeckim. n.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
428850. Mieszkanie 148 000 zł - 50
m2, 2 pokoje, wysoki parter z balkonem, Zabobrze II. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
428389. Mieszkanie 148 000 zł za 50
m2 - 2 pokoje po remoncie, wysoki
parter z balkonem, Zabobrze II. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
427855. Mieszkanie 2 pokoje - 50
m2, po remoncie, wysoki parter w
wieżowcu, Zabobrze II. 155 000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
427929. Mieszkanie 2 pokoje 124.000
zł - do remontu, ul. Wzgórze Grota
Roweckiego. Czynsz 75 zł. Lic. 1749
- 790 683 088

428808. Mieszkanie 2 pokoje Zabobrze - Moniuszki 42 m rozkładowe,
wieżowiec . Lic. 5877 - 500 122 446
428929. Mieszkanie 2 pokojowe - po
gruntownym remoncie na 1-piętrze
54 m2. W kamienicy blisko centrum
miasta. Nowa łazienka i kuchnia.
Nowe okna i panele na podłogach.
Niski czynsz. N.Szymkiewicz/ Lic.
2400 - 669-620-071
427887. Mieszkanie 2 pokojowe - 50,4
m2 na 4-piętrze w bloku 6-piętrowym.
Rozkładowe, środkowe, zadbane.
Do wprowadzenia. Podłogi deska
berlinecka. Czynsz 250 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
427188. Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, funkcjonalne, bardzo ładne,
50 m2. Nowe okna, podłogi i armatura.
Budynek wielorodzinny 2-piętrowy.
Blisko do centrum, okolica cicha.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
429315. Mieszkanie 2 pokojowe - na
II piętrze, bardzo ładne, o pow. 48 m2.
Blok IV piętrowy, na ul. Kiepury. Rozkładowe, słoneczne, z balkonem. Na
podłogach panele i kafle. Nowa ładna
kuchnia. Nieruchomości Szymkiewicz,
lic. 2400 - 669 620 071
429803. Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, przytulne, o pow. 49 m2,
na Zabobrzu. Rozkładowe, środkowe,
słoneczne z balkonem. Na podłogach
panele. Czynsz 150 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
427997. Mieszkanie 2 pokojowe - 52
m2 na Zabobrzu II po remoncie z
dużym balkonem. Cena 155000 zł.
polecam Lic. 13225 - 605 079 790
428395. 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. Lic.
2400 - 669-620-071
428853. Mieszkanie 2 pokojowe - 50,5
m2 po remoncie, parter kilkurodzinnego budynku mieszkalnego w Jeleniej Górze. 165 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
428860. 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. Lic. 2400
- 669-620-071
428864. Mieszkanie 2 pokojowe - 50
m2, położone na II piętrze z balkonem,
budynek ocieplony, cena: 135000 zł
NM. Lic. 5877 - 500 122 447

428795. Mieszkanie 2 pokojowe
Zabobrze - na III piętrze po kapitalnym
remoncie 40 m2, kuchnia z zabudową
NM. Lic. 5877 - 500 122 447
429363. Mieszkanie 2 poziomowe
- w willi. Bardzo ładne, w domu, w
podziale poziomym, z ogrodem. Jeldom, lic. 14557 - 666 830 830
427860. Mieszkanie 3 pokoje za
155 000 zł - przytulne, rozkładowe,
drugie piętro w bloku. Zabobrze I. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
428820. Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze - pokojowe w wieżowcu na X
pietrze za rozsądną cenę. Kuchnia
i łazienka po kap. remoncie. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
429389. Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze III - 218.000 zł, do zamieszkania.
Lic. 1749 - 790 683 088
429793. Mieszkanie 3 pokojowe
- w Szklarskiej Porębie, w bloku
na III piętrze w centrum 66,6 m2.
Cena 260000 - super widoki na góry.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
429435. Mieszkanie 3 pokojowe blisko centrum w bloku z cegły 67 m2
III piętro. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
429828. Mieszkanie 3 pokojowe bardzo ładne, zadbane o pow. 63,5
m2, na Zabobrzu III. Rozkładowe,
środkowe po remoncie. Czynsz 420
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
429841. Mieszkanie 3 pokojowe - w
ścisłym centrum, II piętro, 71 m2.
Cena 186000 zł. Celdom. Lic. 7792
- 601 773 793
427956. Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, bardzo ładne, funkcjonalne
o pow. 70 m2. Kuchnia meble w
zabudowie. Rozkładowe, środkowe
z dwoma balkonami. Czynsz 329
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669-620-071
427853. Mieszkanie 3 pokojowe - 61
m2, po remoncie, wysoki parter w
bloku przy ul. Kiepury. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
429381. Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie na 2-piętrze 63 m2. Pokoje
przestronne. Do wprowadzenia od
zaraz. Nowa kuchnia meble w zabudowie. Balkon. Budynek wielorodzinny,
blisko centrum. N.Szymkiewicz. Lic.
.2400 - 669-620-071
429801. Mieszkanie 3 pokojowe - 63,5
m2 - ul. Kiepury, wieżowiec, VII piętro.
Cena 195000 zł. Lic. 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
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428366. Mieszkanie 3 pokojowe - na
1-piętrze w bloku 4-piętrowym 65 m2.
Bardzo ładne, rozkładowe, środkowe
w doskonałej lokalizacji. Pokoje przestronne. Okna nowe. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620
071
428851. Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie 61 m2, w wieżowcu, IX
piętro z pięknymi widokami, Zabobrze
III. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
428852. Mieszkanie 3 pokojowe - w
Jeżowie Sudeckim na pierwszym
piętrze. N.Ż- Alicja Żebrowska. Lic.
998 - 509 156 552
428854. Mieszkanie 3 pokojowe - 62
m2, 3 pokoje, po remoncie, wysoki
parter z balkonem przy ul: Kiepury. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
429006. Mieszkanie 3 pokojowe - na
wysokim parterze na Kiepury 62,31
m2. Standard bardzo dobry blok
4-piętrowy. Rozkładowe, zadbane z
balkonem. Czynsz 360 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
427851. Mieszkanie 38 m2 - 2 pokoje,
po remoncie, kuchnia w zabudowie,
czwarte piętro w bloku, Zabobrze I. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
428846. Mieszkanie 38 m2 - 2 pokoje
po remoncie, kuchnia w zabudowie,
zabudowana loggia, czwarte piętro
w bloku po termomodernizacji, Zabobrze I. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
428771. Mieszkanie 4 pokojowe - na
1-piętrze w bloku 2-piętrowym 65,62
m2. Rozkładowe, słoneczne. Do
niewielkiego remontu. Cicha okolica.
Czynsz 393 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620
071
429421. Mieszkanie 4 pokojowe
219000 - mieszkanie w bloku na
Zabobrzu II, słoneczne, z dużym
balkonem, w idealnej lokalizacji dla
rodzin z dziećmi. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
427960. Mieszkanie 4 pokojowe
Zabobrze II - na 1 piętrze, z balkonem,
rozkładowe, łazienka i wc po remoncie, okna PCV, na ścianach gładzie.
Bardzo fajna oferta. 220000 zł Lic.
14557 - 602 727 242
428997. Mieszkanie 44 m2, 130
000zł - blisko centrum, drugie piętro
kamiennicy. Lokal po częściowym
remoncie. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
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Agencja nieruchomości MARLES
Wolności 194/5 58-560 Jelenia Góra
tel. 075-64-54-444 kom. 883-797-878
godziny otwarcia pn-pt 9-17 so. 9-14
www.marles.com.pl biuro@marles.com.pl
1.NOWE LOKALE BIUROWE OD 24zł/m2! CENTRUM MIASTA.
Lokale od 18m2-40m2 oraz lokale od 100m2-220m2 do wynajęcia od 25zł/m2. W cene wynajmu wliczone
jest ogrzewanie. Teren ogrodzony, parking, stróż. Bardzo 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. 48m2 130 000zł, PARTER
Mieszkanie o powierzchni 48,3m2 na parterze. Mieszkanie składa się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Mieszkanie do kapitalnego remontu.
Atrakcyjna lokalizacja blisko centrum miasta. Blok ocieplony. Do mieszkania
przynależy piwnica w której znajduje się piec na opał stały. Serdecznie polecam
Paulina Geremek 607 797 911
7.MIESZKANIE DWUPOKOJOWE 44m2 - 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 : MARMS-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.OSIEDLE ORLE, 3 POKOJE.
Mieszkanie środkowe ,słoneczne i b.ciepłe na I piętrze o powierzchni 50,80m2
składa się z ładnego ustawnego salonu ok.18m2 z wyjściem na balkon na pd-zach
z widokami na Karkonosze ,dwóch sypialni ok.10m2 ,kuchni , łazienki,osobne
wc, przedpokoju oraz piwnicy ok.4m2. Okna nowe PCV, instalacja wymienione.
Ogrzewanie z sieci c.o. , ciepła woda z junkersa , gotowanie na kuchence gazowej.Na podłogach w pokojach parkiety w kuchni panele.Mieszkanie zadbane
i ładnie utrzymane. Budynek to czteropiętrowy blok z lat 70-tych po remoncie i
termomodernizacji(2009rok) w dobrym stanie technicznym. Parkowanie obok
budynku.Atrakcyjna lokalizacja.W pobliżu pełne zaplecze usługowo-handlowe itp. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318.
11.MIESZKANIE 2 POKOJE, PARTER, CIEPLICE
Bardzo ładne mieszkanie na wysokim parterze bloku, w którym mieszka sześć
rodzin w Cieplicach. Lokal po generalnym remoncie w stanie idealnym. W mieszkaniu wymienione wszystkie instalacje, nowe okna PCV, nowa instalacja grzewcza,
w kuchni ogrzewanie podłogowe. Mieszkanie składa się z dwóch słonecznych i
ustawnych pokoi, kuchni z zabudowanymi meblami, łazienki z wanną i wc oraz
korytarza. W pokojach na podłogach odrestaurowany parkiet w bardzo dobrym
stanie, w przedpokoju na podłodze panele wysokiej klasy, w kuchni i łazience na
podłogach kaﬂe. Na ścianach gładzie gipsowe. Do mieszkania przynależy bardzo duża piwnica- 25m2. W
cenie mieszkania zostają wszystkie meble oraz sprzęt AGD typu : pralka, zmywarka, lodówka, kuchenka.
Lokal znajduje się w bardzo spokojnej okolicy. Do nieruchomości przynależy ogród. Bardzo atrakcyjna
oferta. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
12.MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE W CIEPLICACH.
Ładne mieszkanie dwupoziomowe po kapitalnym remoncie. W mieszkaniu
wymienione wszystkie instalacje, nowe okna PCV, ma ścianach gładzie oraz
piaskowiec, na podłogach panele. Na pierwszym poziomie, który znajduje się na
pierwszym piętrze znajduje się ładna, zabudowana kuchnia, niewielka łazienka z
prysznicem oraz pokój z którego schodzi się drewnianymi schodami na parter gdzie
znajduje się sypialnia oraz salon. Z salonu wyjście na niewielki taras. Mieszkanie
ogrzewane jest za pomocą pieca gazowego dwu funkcyjnego oraz kominka co
pozwala zaoszczędzić w sezonie grzewczym. Do mieszkania przynależy garaż.
Mieszkanie słoneczne i zadbane. Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318
13.125 000zł. 2 POKOJE, ZABOBRZE.
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 pokoju,
łazienki oraz oddzielnej kuchni z oknem.Nie dawno wymienione okna na nowe
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.
14.PIECHOWICE, MIESZKANIE DWUPKOJOWE 139 000zł – DO NEGOCJACJI.
Mieszkanie całkowicie umeblowane w jednym z bloków w Piechowicach. Lokal
znajduje się na czwartym ostatnim piętrze bloku i składa się z korytarza w kształcie
litery L z którego jest wejście do łazienki z wanną i wc, dwóch osobnych pokoi oraz
jasnej kuchni. Mieszkanie rozkładowe i słoneczne wymaga jedynie odświeżenia lub
niewielkiego remontu według uznania. Ogrzewanie z sieci. Czynsz to jedyne 210zł
miesięcznie. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni ok. 5m2. W cenę
mieszkania wliczone jest całe umeblowanie. Dodatkowym atutem nieruchomości
jest jej położenie w bardzo bliskim sąsiedztwie szkoły, węzła komunikacyjnego, ośrodka zdrowia oraz
obiektów użyteczności publicznej. Blok jest po termomodernizacji. Okna są nowe PCV. Klatka schodowa
zadbana i czysta. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
15. LOKAL DO WYNAJĘCIA 80m2 2000zł.
Duży lokal na parterze blisko centrum Jeleniej Góry. Lokal po remoncie składa się
z dwóch dużych pomieszczeń oraz łazienki damskiej i męskiej zlokalizowanej na
korytarzu istnieje możliwość stworzenia łazienki bezpośrednio wewnątrz. Lokal
idealny pod prowadzenie np. salonu fryzjerskiego jak również innej działalności.
Czynsz najmu to 3000zł w tą kwotę wliczone są media. Osoba, która najmie lokal
nie ponosi kosztów związanych z mediami. Atrakcyjna oferta. Polecam Marcin
Środecki 883 797 878

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

427854. Mieszkanie 50,47 m2 - 2
pokoje, po remoncie, w budynku
kilkurodzinnym, na przedmieściach
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
427129. 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
427850. Mieszkanie 53 m2 za 114
000 zł - 3 pokoje, pierwsze piętro w
kamienicy, w Jeżowie Sudeckim. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
427866. Mieszkanie 72 m2 za 215
000 zł - parter dwurodzinnego domu,
3 pokoje z ogródkiem, w pobliżu centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
427868. Mieszkanie 74 m2 powierzchnia całkowita 119 m2, 4
pokoje plus przyziemie, z ogródkiem.
Spokojna dzielnica Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
428861. Mieszkanie 74 m2 z ogródkiem - na parterze4 pokoje, z pomieszczeniami w przyziemiu, łącznie 119
m2, w spokojnej okolicy Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
429378. Mieszkanie 89 m2 3 pokoje
- dwupoziomowe, po kapitalnym
remoncie, okolice centrum. Cena
330.000 zł. Lic. 1749 - 790 683 088
427838. Mieszkanie śliczne 3 pokojowe - w bloku z cegły, 3 pokojowe w
bardzo ciekawej aranżacji. Jeldom.
Lic. 14557 - 666 830 830
429651. Mieszkanie Cieplice 68 m2
- na pierwszym piętrze z kominkiem
na Placu Piastowskim. Lic. 5877 - 515
285 788
429442. Mieszkanie dwupoziomowe
- w szeregówce przy Małcużyńskiego
trzypokojowe 72 m2. Lic. 4917 - 604
869 172
427835. Mieszkanie dwupoziomowe
w willi - bardzo ładne mieszkanie w willi
dwurodzinnej blisko ścisłego centrum
miasta. Mieszkanie po remoncie z
dużym tarasem i ogrodem. Jeldom.
Lic. 14557 - 666 830 830
427896. Mieszkanie Kiepury 63 m2
- trzypokojowe na drugim piętrze,
niski czynsz. Lic. 5524 N.City - 662
112 344
429654. Mieszkanie komfortowe na
Kiepury - 70 m2 na drugim piętrze do
wprowadzenia. N.Ż- Alicja Żebrowska.
Lic. 98 - 509 156 552
429685. Mieszkanie M1 w Cieplicach
- bardzo ładne, zadbane, słoneczne
mieszkanie na wygodnym 1 piętrze
w kamienicy w okolicy os. XX-lecia.
Kompletnie umeblowane 33 m2.
135.000 zł do negocjacji. Lic. 5524 503 111 466
428416. Mieszkanie M3 - bardzo
ładne mieszkanie 3 pokojowe, 2
balkony, piwnica. Wymieniona cała
instalacja. Gorąco Polecam! Cena
240000 zł do negocjacji. Lic. 13225
- 605 079 790
428810. Mieszkanie Morcinka - trzypokojowe - w 5-rodzinnej kamienicy
położone na I piętrze, słoneczne z
ogródkiem. Cena 217000 zł Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
427849. Mieszkanie Morcinka trzypokojowe - na pierwszym pietrze, trzy
pokoje, balkon, kuchnia łazienka i WC.
Do dyspozycji ogród. Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604-508-308
429445. Mieszkanie na Zabobrzu - 3
duże pokoje, 67 m2, atrakcyjna cena.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045 790 418 318
429351. Mieszkanie na Zabobrzu - 2
pokojowe, po remoncie, z dużym balkonem. Cena 155000 zł. Zapraszam.
Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 605
079 790
427870. Mieszkanie stylowe 4 pokojowe - mieszkanie 122 m2, pierwsze
piętro z balkonem w kamienicy, w okolicach małej Poczty. Jelenia Góra. N.
Rychlewski. Lc. 9549 - 667 219 752
428878. Mieszkanie trzypokojowe centrum miasta, blisko kościoła Garnizonowego. Na parterze. Do remontu.
55 m2, 139 000zł. Teren ogrodzony.
Serdecznie polecam. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 607 797 911
429791. Mieszkanie trzypokojowe Matejki - w kamienicy w centrum, II
piętro 58,2, cena 186 000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135

428937. Mieszkanie trzypokojowe
Cieplice - 65 m2 na parterze, mieszkanie po kapitalnym remoncie w kilkurodzinnym budynku. Cena 215000 zł.
Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603
491 335
429431. Mieszkanie w Karpaczu rozkładowe blisko centrum I piętro
60 m2 3-pokojowe atrakcyjna cena.
Nieruchomości Marles Lic .13045 790 418 318
428441. Mieszkanie z klimatem - w
Jeleniej Górze 48 m2 na parterze
z kominkiem do wprowadzenia.
N.Ż - Alicja Żebrowska Lic. 998 - 509
156 552
428858. Mieszkanie z ogródkiem - 74
m2, 3 pokoje, parter dwurodzinnego
domu w pobliżu centrum Jeleniej Góry.
215 000 zł do negocjacji. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
429814. Mieszkanie za 114000 zł - 53
m2, 3 pokoje, I piętro, w kamienicy, w
Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski,
Lic. 9549 - 667 219 752
429815. Mieszkanie za 148000 zł - 50
m2. 2 pokoje, po remoncie, wysoki
parter, z balkonem - Zabobrze II. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
429816. Mieszkanie za 215000 zł 72 m2, cały parter dwurodzinnego
budynku, w pobliżu centrum Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
428931. Mieszkanie za 79000 zł
- kawalerka po remoncie 29 m2
plus pomieszczenie gospodarcze,
niski czynsz, własne ogrzewanie, do
zamieszkania od zaraz. Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
428424. Mieszkanie Zabobrze 3
pokojowe - Wieżowiec 10 piętro. Lic.
5877 - 500 122 446
429786. Mieszkanie, 3 pokojowe centrum - w p.wojennym bloku, parter
54 m2 do remontu -ogrzewanie piecowe, ok. Kościoła Garnizonowego.
Cena 139000 zł. Lic. 9549 Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
428825. Mieszkanie, tylko 135.000
zł - przy Karłowicza III p. 2 pokojowe (
adaptacja z trzech pokoi), po remoncie
kapitalnym. Lic. 998 - 505 074 854
429355. Mieszkanie, ul. Kiepury - 2
pokojowe, 51 m2. Możliwość przerobienia na 3 pokoje. Cena 160000 zł.
Lic. 13225 - 605 079 790
429365. Mieszkanie, ul. Różyckiego
- 36 m2, bardzo ładne, po kapitalnym
remoncie, z zabudową kuchenną.
Atrakcyjna cena. Do zamieszkania
od zaraz. Lic. 5524, N. City - 662
112 344
429210. Mieszkanie, ul. Różyckiego
- 36 m2, bardzo ładne, po kapitalnym
remoncie, z zabudową kuchenną.
Atrakcyjna cena. Do zamieszkania
od zaraz. Lic. 5524, N. City - 662
112 344
427856. Nowy bliźniak - Czarne - do
wykończenia wewnątrz. Zrobione CO
gazowe, rozprowadzone wszystkie
instalacje, rolety zewnętrzne. Do
zainwestowania ok. 70000. Cena
380000. Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308
428812. Nowy bliźniak - Czarne
- działka 600 m, do dokończenia
wewnątrz. Zrobione CO gazowe,
rozprowadzone wszystkie instalacje,
rolety zewnętrzne. Cena 380000 zł
Nieruchomości Partner Lic. 4917 604-508-308
429694. Piętro luksusowego domu cena 430000. Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604 508 308
429834. Stylowe mieszkanie - z
kominkiem, w kamienicy z cegły,
w centrum, III piętro. 2 pokoje, z
balkonem, 78 m2. Zabytkowe piece
kaﬂowe. Cena 277000 zł. Celdom.
Lic. 7792 - 601 773 793
428925. Szeregówka Cieplice - dom w
zabudowie szeregowej wybudowany
w roku 2000, posadowiony na działce
o powierzchni 423 m2. Powierzchnia
domu to 230 m2 w trzech poziomach.
Działka ogrodzona oraz zagospodarowana. Lic. 877 - 515 285 788
428384. Tania kawalerka - duża w
okolicach ul. W.Pola 97000 zł. Lic.
13225 - 605 079 790
429795. Willa w Staniszowie - dwupokoleniowa, atrakcyjna architektura,
powierzchnia całkowita ok. 400 m2.
Działka 14400 m2. Do wykończenia.
Cena 980000 zł. Lic. 9549. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
428460. Zabobrze 3 pokojowe Wieżowiec 5 piętro. Lic. 5877 - 500
122 446

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

BUDOWA domu w Jeżowie Sudeckim
- pod Jelenia Górą. Do niewielkiego
wykończenia. Działka 13 arów, słoneczna, doskonała lokalizacja. Może
być 2 pokoleniowy. Sprzedam lub
zamienię - 603 139 918
BUDYNEK mieszkalno-usługowy - w
Jeleniej Górze, o pow. 90 m2 (pow.
mieszkalna 167 m2, usługowa 323
m2), na działce o pow. 1009 m2.
Okazyjna cena - 500000 zł, Celdom.
Lic. 7792 - 661 114 212

PRENUMERATA

DOM 150 m2 - nowy, na działce 2800
m2. Bezpośrednio - 697 870 559

DOM 199 000 zł - stan surowy, zadaszony na ładnej działce, 1011 m2, 7
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
DOM do remontu - w Bukowcu na
działce 900 m2 - 512 600 552
DOM do zamieszkania - 270 m2,
nowy, w Piechowicach. Działka 520
m2. Ładna lokalizacja. Atrakcyjna
cena. Bez pośredników - 514 395
194
DOM parterowy - 200 m2. 4 pokoje,
kuchnia, jadalnia, pomieszczenia
gospodarcze, na działce 1200 m2. 3
km od Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752

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!

DOM w Cieplicach - w spokojnej
dzielnicy, blisko centrum. Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia
na ul. Nerudy 1. Cena 520000 zł do
negocjacji - 781 090 722
DOM w Jeleniej Górze - nowa cena,
405 m2, możliwość zamieszkania 2
rodzin. Lic. 1749 - 790 683 088
DOM w Karpaczu - 212 m2, na działce
753 m2. 7 pokoi, 2 łazienki, garaż,
taras. Tylko 49.000 zł. Celdom, Lic.
7792 - 661 114 212
DOM w Łomnicy - nowy i bardzo ładny.
200 m2. Cena 439000 zł. Lic. 4795 512 144 131

DOM w okolicach Gryfowa - 7 pokoi.
Działka 1136 m2. Cena 230000 zł. Lic.
5877 - 500 122 445
DZIAŁKA - piękna, duża, 85 arów,
na wzgórzu. 300 m od drogi. Mojesz
39 koło Lwówka Śląskiego - 601
167 505
DZIAŁKA budowlana - 0.74 ha w Głębocku - okazyjnie - 501 737 086
DZIAŁKA budowlana - w Jeżowie
Sudeckim. Niedrogo. Media przy
działce. Nasłoneczniona, widok na
góry. Dobra lokalizacja. 1652 m2.
Zdjęty humus - 603 139 918

Już od teraz
E
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DZIAŁKA budowlana - w Komarnie 70
arów - 28.5 zł za metr - 606 791 020
DZIAŁKA w Jeżowie - 710 m2. Media
- 508 477 995
DZIAŁKA w Szklarskiej Porębie piękna działka 4265 m2 w Szklarskiej
Porębie Średniej mieszkalno-pensjonatowa z widokiem na pasmo Karkonoszy. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 508 290 939
DZIAŁKA w Wojcieszycach - 1154
m2 + droga dojazdowa gratis. Piękna
panorama Karkonoszy. Tanio - 606
246 977
KAWALERKA na Zabobrzu - umeblowana, VIII piętro. Cena 115000 zł. Lic.
5877 - 500 122 445
KAWALERKA Piechowice - bardzo
ładna na wysokim parterze 37 m2 z
ogrodem i garażem. Bardzo niskie
opłaty. N.Ż- Alicja Żebrowska. Lic.
998 - 509 156 552
LOKAL, ul. Mickiewicza - więcej informacji pod telefonem - 504 811 305
MIESZKANIA - w okolicy Małej Poczty
w bardzo dobrej cenie. Jeldom. Lic.
14557 - 666 830 830
MIESZKANIA w Cieplicach - ul.
Podgórzyńska 47 m2, II piętro, 2
pokoje oraz 60 m2, I piętro, 3 pokoje.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
MIESZKANIE - 2-pokojowe na I
piętrze w kamienicy do kapitalnego
remontu NM. Lic. 5877 - 500 122
447
MIESZKANIE - dwupoziomowe
o powierzchni 88,5 m2, 4 pokoje,
kuchnia z jadalnią, łazienka, WC w
nowej kamienicy NM. Lic. 5877 - 500
122 447

MIESZKANIE 130 m2 - 4 pokoje, 2
kuchnie, łazienka. Centrum miasta,
dobra lokalizacja pod wynajem. Do
remontu. Istnieje możliwość podnajęcia garażu - 607 730 188
MIESZKANIE 2 ładne pokojowe
Zabobrze III - na wysokim parterze, po
remoncie, kuchnia w zabudowie, niski
czynsz 95 zł, ogrzewanie elektryczne.
Polecam serdecznie. Lic. 14557 - 602
727 242
MIESZKANIE 2 pokojowe - 39 m2
- ul. Różyckiego. Właściciel - 514
000 838
MIESZKANIE 2 pokojowe - 39 m2,
widna kuchnia, balkon, II piętro. Zabobrze. Cena 134000 zł - 502 769 096
MIESZKANIE 2 pokojowe - 41 m2,
Zabobrze II, wysoki parter z balkonem.
WC osobno, po remoncie. Cena
145000 zł. Bez pośredników - 603
785 794
MIESZKANIE 2 pokojowe - II piętro,
Zabobrze. Niski czynsz - 502 892
962
MIESZKANIE 2 pokojowe - Karłowicza - środkowe II piętro 125000.
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu I, II piętro, 34,2 m2. Niski czynsz,
w budynku po termomodernizacji.
Cena 124000 zł. Celdom. Lic. 7792
- 601 773 793
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu II, po generalnym remoncie, z
AGD i meblami. Do zamieszkania od
zaraz. Kontakt po godz. 15:00 - 795
614 687
MIESZKANIE 2 pokojowe - po remoncie. Cena 139000 zł. Lic. 13225 - 603
491 335
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Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Moniuszki. Bezpośrednio - 501 737
086
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Wzgórze Roweckiego, 37 m2, z balkonem.
Cena 124000 zł. Lic. 4195 - 509
644 610
Mieszkanie 2 pokojowe - w Szklarskiej Porębie, blisko centrum, z balkonem. Bez prowizji i pośredników - 512
144 131
Mieszkanie 2 pokojowe Cieplice 49 m2 po kapitalnym remoncie wysoki
parter atrakcyjna cena Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
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 - 86 m2,
os. Robotnicze. Cena 230000 zł.
Właściciel - 607 728 957
Mieszkanie 3 pokojowe - bardzo
ładne, w bloku z cegły, na III piętrze
z balkonem. Jeldom, lic. 14557 - 666
830 830
Mieszkanie 3 pokojowe - Osiedle
Orle - Cieplice I piętro atrakcyjna cena.
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - słoneczne mieszkanie w Cieplicach na
I piętrze w bloku NM Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum 105 m2 I piętro tylko 190000 PLN
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - w Cieplicach. Z kominkiem. 84 m2. Cena
224000 zł. Lic. 4795 - 512 144 131
Mieszkanie 3 pokojowe 135000
zł - na wysokim parterze w fajnej
lokalizacji, 3 min od centrum, do
remontu, ogródek przy kamienicy,
brama wjazdowa. Bardzo dobra cena.
Lic. 14557 - 602 727 242
Mieszkanie 36 m2 Różyckiego po remoncie kapitalnym, atrakcyjna
cena. Lic. 5524 N.City - 662 112 344
Mieszkanie 39 m2 - ul. Różyckiego, II piętro, bardzo ładne - 514
000 838
Mieszkanie 39 m2 - ul. Różyckiego,
II piętro. Właściciel - 514 000 838
Mieszkanie 4 pokojowe - I piętro,
120 m2, kamienica, rozkładowe,
atrakcyjne. Nowa łazienka, kuchnia.
CO gaz. Kominek, piec antyk. Stiuki
itp. piękne. Czynsz 110 zł - 601 822
396
Mieszkanie 46 m2 - parter, 2
pokoje, łazienka po remoncie. Umeblowane, ogrzewanie gazowe - ul.
Morcinka. Cena do uzgodnienia
- 507 065 179
Mieszkanie 48 m2 - słoneczne,
I piętro. 2 pokoje, piwnica, strych,
ogródek. Okna PCV. W bardzo
dobrym stanie. Cena 140000 zł.
Bez pośredników - 604 253 942
Mieszkanie 48 m2 - słoneczne,
I piętro. 2 pokoje, piwnica, strych,
ogródek. W bardzo dobrym stanie.
Cena 140000 zł. Bez pośredników
- 604 253 942
Mieszkanie 50 m2 - atrakcyjne,
umeblowane. Kuchnia, łazienka,
sypialnia, salon - 887 518 007
Mieszkanie 56 m2 - ul. Flisaków,
I piętro, 2 pokoje. Cena 156000 zł.
Polecam, okazja. Nr. lic 5627 - 662
009 700
Mieszkanie 59 m2 Zabobrze 3
- cena 144.000 zł. Lic. 1749 - 790
683 088
Mieszkanie 73 m2 - duży pokój
z aneksem kuchennym, sypialnia
z garderobą i pokoik 6 m2 - wykończone w nowoczesnym stylu - 795
225 624
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 dwupokojowe w
Cieplicach - na wysokim parterze
z ogrodem. Cena tylko 109000 zł.
N.Ż- Alicja Żebrowska. Lic 998 509 156 552
Mieszkanie K.Trzcińskiego 41
m2 - po remoncie, dwupokojowe,
wysoki parter w wieżowcu, doskonała lokalizacja przy skwerze zieleni i małym parku. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962

og£oszenia
Mieszkanie M2 51 m2 - na
zamkniętym, zielonym osiedlu w
okolicy centrum miasta. Słoneczne,
nowocześnie urządzone z zabudową
kuchenną, w bardzo dobrym stanie.
Cena 165000zł do negocjacji. lic.5524
- 503 111 466
Mieszkanie Morcinka 64 m, Ip. - w
pięciorodzinnej kamienicy z ogródkiem. Lokal słoneczny, z balkonem,
po remoncie. Cena 217 tys. zł Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie na lokal - 40 m2
położone na parterze przy ul. Wojska
Polskiego - 601 540 292
Mieszkanie na os. Orle - do
remontu. Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3
pokoje, parter, 64 m2. Cena 175000
zł. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie tylko 125000 PLN - 2
pokojowe na II piętrze Karłowicza
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie w centrum - oferujemy
Państwu ciekawe mieszkania w centrum od 110000 złotych do 420000
złotych Jeldom. Lic. 14557 - 666
830 830
Mieszkanie w centrum Cieplic - 21
m2. Cena 105000 zł - 662 158 006
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 2
pokojowe, blisko centrum, z balkonem. Cena 124000 zł. Lic. 4795 - 512
144 131
Mieszkanie w Jeleniej Górze - 74
m2, do remontu, w kamienicy. Cena
130000 zł - 661 923 610
Mieszkanie własnościowe - 38,8
m2 - 3 pokojowe, w Kowarach. Cena
do uzgodnienia - 669 171 081
Mieszkanie Wojanów 90000 zł - z
dużym ogrodem 750 m2 plus garaż.
N.Ż-Alicja Żebrowska. Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie z klimatem - w Jeleniej
Górze 48 m2 na parterze z kominkiem do wprowadzenia. N.Ż - Alicja
Żebrowska Lic. 998. - 509 156 552
Mieszkanie z ogrodem - połowa
przedwojennego domu z ogródkiem,
po częściowym remoncie. Atrakcyjna
cena. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 501 736 644
Mieszkanie Zabobrze 2 - o
powierzchni 41,3 m2 położone na 3
piętrze w wieżowcu na Osiedlu Zabobrze II. Rozkładowe, 2 pokojowe - 125
000. Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie, 2 pokoje 124.000 zł
- w zacisznej dzielnicy Jeleniej Góry.
Lic. 1749 - 790 683 088
Mieszkanie, 85.000zł 2 pokoje - do
remontu, okolice centrum. Lic. 1749 790 683 088
Mieszkanie, centrum 65 m2 - 3
pokojowe w centrum Jeleniej Góry na
pierwszy pietrze w bloku 4-piętrowym.
Lic. 877 - 515 285 788
Mieszkanie, tanio 2 pokoje - blisko centrum , w spokojnej dzielnicy
z ogródkiem 130000. Jeldom. Lic.
14557 - 666 830 830
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu. Do kapitalnego remontu.
Atrakcyjna cena. Lic. 5877 - 500
122 445
Nieruchomość w Jeżowie Sudeckim - dom 480 m2, 3 kondygnacje.
Usługowo-magazynowy, z działką
1700 m2. Dach przynoszący stały
dochód. Bardzo dobre położenie na
hurtownię lub usługi - 606 243 220
Odstąpię punkt gastronomiczny - w
Karpaczu - 603 773 301
Parter domu willowego - z ogródkiem, w Cieplicach. Cena 255000
zł - 608 846 189
Połowa bliźniaka - os. Łomnickie 170 m2. Działka 658 m2, nowy stan
deweloperski. Cena 409000 zł - 661
400 140
Pół bliźniaka - w Jeleniej Górze-Cieplicach. 6 pokoi, garaż, taras, balkon.
Może być 2 pokoleniowy. Widok na
góry. Dobra lokalizacja. Cena 395000
zł - 603 139 918
Prosperujący salonik prasowy
- w pasażu handlowym, o pow. 34
m2. Odstąpię - umowy, towar - 513
022 093
Wojanów - okazja - 73 m2 z dużym
ogrodem 750 m2 plus garaż. Cena
90000 zł. N.Ż-Alicja Żebrowska Lic.
998 - 509 156 552
Ziemia rolna Chmieleń - 5,22 (2,70 +
2,52) ha w doskonałej cenie 3,20 zł/
m2. Łąki i pastwiska. Ładne widoki,
wszystkie dopłaty - 721 647 684

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
22 latka zaprasza - dojrzałych Panów
na dyskretne spotkania. Godzinka
przyjemności ze mną to koszt 140
zł - 796 996 055
32 lata, szukam kobiety - do seksspotkań, na stały układ. Dyskrecja
- 607 468 959
Alicja dla Panów - Alicja dla Panów
- 794 525 327
Atrakcyjne zaproszą - do dyskretnego mieszkania w samym centrum
- 794 525 327
Atrakcyjny brunet - czuły,
namiętny, dla spragnionych kobiet 723 757 946
Atrakcyjny brunet, 25 lat - miły,
sympatyczny i fajny bez nałogów.
Poznam fajną dziewczynę z bliskich
okolic Jeleniej Góry - 722 267 733
Brunet - czuły, gorący i namiętny
- dla spragnionych kobiet. 100%
dyskrecji. Napisz SMS a ustalimy
spotkanie - 531 366 698
Chcesz się oderwać od codzienności? - dobrze trafiłeś. 3 urocze dziewczyny zapraszają - 506 836 227
Chętnej pani szukam - Ja 34 l
wysoki poznam dyskretną dziewczynę do 24 lat z okolic J.G. Pomogę
finansowo możliwy stały układ - 606
706 860
Dojrzała, zaokrąglona - z ładną
piąteczką, zaprasza dyskretnych
Panów - 667 424 672
Dyskretny, inteligentny, atrakcyjny
- pan dla pań - 697 563 215
Facet po 50 - pozna chłopaka do
40 lat - do przyjaźni i czegoś - 601
874 549
Jestem po rozwodzie - szukam
drogiej połówki do tańca i różańca.
Szczerej, wesołej z Ikrą. Jestem
szczupłym brunetem, 173 cm, po
50-ce. Mieszkam w Jeleniej Górze 605 283 735
Jesteś mężczyzną dojrzałym i
kulturalnym? - zapraszam w bardzo
dyskretne i eleganckie miejsce - 796
849 950
Małżeństwo 44, 46 lat - pozna
pana do wspólnego seksu z okolic
Lwówka Sl. - 785 467 526
Młody dla starszej - najlepiej z
lokum, dyskretnej. Stały układ bez
sponsoringu. Wiek i wygląd bez znaczenia - 723 948 171
Młody, wysoki, przystojny - pomoże
finansowo młodej, szczuplej, sexownej lasce - 883 418 736
Młody, zadbany, z autem - szukam
dyskretnej, najlepiej stały układ. Tylko
SMS - 723 948 171
Oliwia od 8:00 - duży biuścik.
Wyjazdy - 530 167 292
Pan dla pań - dyskrecja i higiena - 519
708 505
Panie do towarzystwa - przyjemnie i
dyskretnie - 723 142 210
Poznam dojrzałe kobiety - Ja misio
25 lat. Chętne piszcie - 697 104 249
Poznam miłego pana wiek 45 do
50 lat - pana wolnego stanu- mam 44
lata - 531 803 632
Rozkoszne chwile - u atrakcyjnej
i namiętnej 35 latki. Dyskrecja - 661
432 551
Spotkania z uroczą blondynką - w
samochodzie. Tylko wieczory - 530
523 480
Super kobiety zapraszają - na super
odjazd - całodobowo - 518 716 952
Sympatyczny 30 latek - szukam
flirtu, zadbanej kobiety. Gwarantuję
i oczekuję dyskrecji. Mirek - 798
537 955
Szukasz dyskrecji, higieny, kultury?
- zadzwoń i spotkaj się z uroczą blondynką o kobiecych kształtach. Tylko
dojrzali panowie - 796 137 052
Śliczna 19 latka - nowa dziewczyna
- 794 524 987
Uprzyjemnię miłej - zadbanej pani
wieczór - może noc .... - 691 276 196
Urocza blondynka - z dużym
biustem, o rubensowskich kształtach
- 883 427 396
Urocza brunetka - zaprasza na niezapomniane chwile - 667 720 413
Zasponsoruję dojrzałą kobietę wygląd bez znaczenia - 888 172 634
Zdolna blondynka - 25 lat - 693
018 119

USŁUGI
BUDOWLANE

Areko remonty - renowacje Wykończenia mieszkań, malowanie,
gładzie, regipsy (ścianki działowe,
podwieszanie sufitów), panele ścienne
i podłogowe, odnowa stolarki. Szybko
i solidnie - 665 339 020
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
Centralne ogrzewanie - kompleksowy montaż c.o. woda, gaz,
ogrzewanie podłogowe, kominki z
płaszczem wodnym - tanio i profesjonalnie - 696 484 516
Cyklinowanie - solidnie. Montaż
podłóg, paneli. Cyklinowanie schodów.
Renowacja drzwi i mebli. Malowanie
wnętrz i gładzie - 697 143 799
Cyklinowanie podłóg - parkietów
i schodów - 512 392 363
Cyklinowanie, układanie parkietu - mozaiki i podłóg. Renowacja
starych podłóg - profesjonalnie - 601
313 541
Dachy i remonty - od A do Z - 603
138 605
Drobne naprawy - domowe - 513
194 392
Firma usługowa wykona remont
- mieszkania w zakresie układania
glazury, regipsy, gładzie, malowanie,
montaż okien, układanie paneli, elektryka, hydraulika - 600 239 485
Gładzie na mokro - bez kurzu,
szlifowanie, malowanie, gładzie,
tapetowanie. Tanio, szybko i solidnie
- 604 357 269
Hydraulika od a do z - montaż pieców, kominków - instalacji grzewczych,
sanitarnych, gazowych - ogrzewania
podłogowego. Podłączenia kuchenek
i junkersów. Usuwanie awarii - profesjonalista - 695 929 873
Instalacje - CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Uzgodnienia.
Wymiana podgrzewaczy, kuchni,
kotłów. Prace ogólnobudowlane,
wykończeniowe. Nadzory budowlane
- 781 465 274
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
gwarancyjny kolektorów słonecznych
do ciepłej wody - szybko, tanio i solidnie. Nowość. Ruszyły dotacje można
uzyskać 44 % dotacji na inwestycje
- 696 484 516
Kominki - obudowy nowoczesne,
rustykalne, portale. Pod życzenie
klienta - 501 259 736
Kompleksowe remonty - mieszkań - 513 194 392
Koparkoładowarka - wykopy,
równanie terenu , zbieranie humusu,
odśnieżanie - 785 535 629
Malarz - Malowanie tradycyjne
i natryskowo. Wykonywanie gładzi
bezpyłowej, bez szlifowania. - 697
368 868
Malowanie mieszkań - profesjonalnie - wykonywanie gładzi bez szlifowania i bez pyłu! - 697 368 868
Mieszkania, łazienki-remonty regipsy, zabudowy, gładzie, malowanie, podłogi i inne - 880 992 649
Minikoparka - do wynajęcia minikoparka Bobcat z operatorem - 793
240 653

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

OG£OSZENIA / REKLAMA
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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
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska
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Montaż drzwi - gwarancja, faktura
VAT - 607 720 825
Ocieplanie i tynkowanie budynków
- solidnie i tanio - 506 776 052
Piece c.o. - tanio - montaż, sprzedaż pieców c.o, węglowe, miałowe,
gazowe, olejowe, eko groszek.
Wystarczy jeden telefon, a przyjadę
i wycenię. Mam konkurencyjne ceny
pieców i usług - 696 484 516
Podejmę zlecenia - na prace remontowe - budowlane: stelaże, regipsy,
gładzie, malowanie, panele itp. - 603
688 870
Podłogi, panele - profesjonalny
montaż - 886 178 178
Poszerzenia, rozkucia otworów
- okienno-drzwiowych, osadzanie
nadproży, wyburzanie ścian. Faktura
VAT - 607 720 825
Prace ogólnobudowlane - solidnie
- 504 192 476
Remonty - dachów, mieszkań,
domów - 512 392 363
Remonty - kompleksowo - płytki,
malowanie, gładzie, regipsy. Konkurencyjne ceny. Zadzwoń, sprawdź
- 531 173 192
Remonty - kompleksowo, tanio,
szybko i solidnie - 698 056 197
Remonty - solidnie - malowanie,
szpachlowanie, panele, dachy, prace
ogólnobudowlane - 661 281 381
Remonty - tanio - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy itp.), biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania
i wodne - 512 018 350
Remonty - tynki maszynowe, malowanie, gładzie, regipsy, płytki, panele,
montaż drzwi i okien. Super ceny,
szybkie i dobre wykonanie - 723
930 278
Remonty i wykończenia - panele,
malowanie, regipsy, gładzie, wstawianie drzwi, itd. Konkurencyjne ceny.
Zadzwoń i sprawdź - 507 973 222
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 łazienek - kafelki, regipsy,
montaż kabin, drzwi. Hydraulika i elektryka. Od zaraz - 509 949 962
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy (ścianki działowe,
sufity podwieszane) panele ścienne
i podłogowe i inne prace remontowe
- 691 936 900
Remonty mieszkań - tanio i solidnie
- 886 174 031
Remonty od A do Z - wykonamy
każdy remont. Pisemna umowa
oraz gwarancja. Wolne terminy - 664
307 825
Remonty z gwarancją - solidnie
wykonanej usługi. Tanio ,szybko,
fachowo. Doradztwo. Jesteśmy znani
na rynku 14 lat. AR-BUD - 605 597
711
Remonty-kominki - wykonujemy
prace ogólnobudowlane, ogrodzenia,
remonty mieszkań, kominów, montaż
kominków z wykończeniem. Zdjęcia
do wglądu - 691 273 914
Remonty-renowacje - remonty
mieszkań od A do Z. Renowacje drzwi,
schodów. Niedrogo - 505 765 895
Sebbud - usługi ogólnobudowlane
- budowa od podstaw, izolacja i docieplenie, dekarstwo, tynki maszynowe
- 781 974 255
Tanie piece - KOTŁY - węglowe, miałowe, gazowe, olejowe, eko groszek
- tanio, montaż - sprzedaż - serwis,
Zadzwoń nic nie tracisz możesz tylko
zyskać - 695 929 873
Tynki maszynowe - gipsowe i cementowo-wapienne - 663 747 793
Tynki maszynowe i posadzki jastrychowe - profesjonalna obsługa - 665
733 330
Układanie glazury - łazienki, kuchnie, tarasy - 606 407 472
Układanie paneli - układanie paneli
- 513 194 392
Układanie paneli podłogowych solidnie - 609 073 716
Usługi budowlane - kompleksowe
remonty mieszkań, biur, pomieszczeń.
Regipsy, gładzie, panele, szpachlowanie, malowanie, kafelki - 691 528 286,
667 689 012

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
Detektywi, windykacja - zdrady,
rozwody, podsłuchy - 781 606 680

EDUKACJA
Anglik-English alive - przygotowanie do matury, konwersacje. Dzieci
uczone real English przez poezję i
śpiew. Możliwość nauki w grupach
- 506 209 866
Fizyka i chemia - korepetycje gimnazjum, liceum. Doświadczony
korepetytor z sukcesami. Tanio,
w miłej atmosferze. Cieplice - 880
229 298
Język angielski - korepetycje - przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów oraz pomoc w opanowaniu
bieżącego materiału - 501 578 868
Język angielski - Kowary. 20
zł/60min. - 782 022 765
Język niemiecki - korepetycje nauczyciel j.niemieckiego udzieli
korepetycji - każdy poziom - 781
402 004
Język niemiecki - korepetycje szkoła podstawowa, średnia, studia.
Doświadczony nauczyciel i korepetytor - 696 253 278

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

Usługi budowlano-hydrauliczne
- wykonujemy malowanie, płytki,
regipsy, gładzie, panele, instalacje
wodno-kanalizacyjne i centralnego
ogrzewania - 607 730 459
Usługi hydrauliczne - hydraulika od
A do Z - 511 639 680
Usługi hydrauliczne - usługi hydrauliczne - 513 194 392
Usługi remontowo-budowlane profesjonalne układanie glazury - 607
730 648
Usługi remontowo-budowlane układanie glazury, rigipsy, gładzie
gipsowe, malowanie, montaż drzwi i
okien. Gwarancja, faktura VAT - 607
720 825
Usługi stolarskie - i ciesielskie - 600
586 419
Wykonamy każde zlecenie budowlane - i remontowe. Wolne termin
- 691 200 886
Wykończenia wnętrz - malowanie, tynki, glazura, panele - 509
121 889
Wywrotka - do wynajęcia
wywrotka, transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793 240 653
Zdun - wykonam kaflowe piece,
kuchnie, kominki. Wzory stylowe
i nowoczesne. Duży wybór kafli.
Montaż płaszczy wodnych w układ
gorącej wody i CO - 510 172 730
Zdun - wykonam piec, kuchnie,
komin, kominek. Doświadczenie i
solidność - 887 095 801

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

Kursy dla opiekunek - osób starszych oraz opiekunek do dzieci w
Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego - 600 153 322
Licencjat z języka niemieckiego
- rok w Niemczech. Perfekt i tanio
- wszystkie poziomy, łącznie z przygotowaniem do matury - 512 207 160
Matematyka - korepetycje podstawówka, gimnazjum, liceum.
Również przygotowanie do matury.
Doświadczony korepetytor z sukcesami. Tanio. Cieplice - 880 229 298
Niemiecki - germanista, nauczyciel.
Wszystkie poziomy - profesjonalnie
i skutecznie. Zapraszam - 501 726
467
Wszystkie przedmioty - korepetycje - od szkoły podstawowej po
studia, kursy maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600
153 322

USŁUGI
MUZYCZNE
Acustic - wesela - nowy rok, stare
ceny - 603 363 959
Akordeon - różne okazje - ogniska, wesela itp. - 609 272 704
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar - 604
186 987
Zespół Merkury - z Jeleniej Góry to
rzetelny, doświadczony, 4 osobowy
zespół muzyczny - 609 299 524
Zespół Music Party - zaprasza
do czadowej zabawy na weselach i
bankietach - 605 450 117
Zespół muzyczny R&A - studniówki, wesela, dancingi. Cena do
uzgodnienia - 603 785 794
Zespół Prestiż – wesela. Profesjonalny zespół na Wesela, studniówki,
imprezy. Najlepsze w okolicy nagłośnienie i oświetlenie Demo na naszej
stronie - 517 900 425
Zespół Sunny Duo - wesela, bankiety, studniówki. Keyboard + wokalistka. Duży repertuar, doświadczenie.
Muzyka na żywo w Internecie. Ceny
łagodne - 609 851 863

USŁUGI
OPIEKA
Opiekunka do dziecka - 5 zł/godz.
U mnie w domu. Centrum. Od godz.
15:00 oraz w weekendy. Odbiorę
ze szkoły/przedszkola. Zapewniam
zajęcia, spacery, jedzonko - 883
943 511
Prawdziwa opiekunka dziecka mama 10 letniego synka. Od godz.
15:00 i weekendy. Zapewniam
zabawę, spacery, zajęcia. Odbiorę
ze szkoły/przedszkola. 7 zł/godz. 883 943 511

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

Zaopiekuję się dzieckiem - powyżej roku - 531 484 777
Zaopiekuję się dzieckiem - u
siebie w domu - 883 708 814
Zaopiekuję się starszą osobą Zaopiekuję się starszą osobą - 883
708 814

USŁUGI
RÓŻNE
Alicja Kowalska - Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen zakres usług
księgowych i finansowych: rozliczenia
z ZUS, US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W. Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT
– alakow@onet.eu lub 601 837 677
Anteny TV-SAT - montaż, serwis,
ustawianie. Naziemna telewizja,
Telewizja na kartę, Polsat, N, Cyfra+,
instalacje SAT zbiorcze. Gwarancja 693 355 889
Bal Sylwestrowy - Restauracja „Nad
Potokiem” w Kaczorowie. Konsumpcja, napoje zimne, gorące, alkohol,
fajerwerki. Cena 175 zł/osobę. Zapraszamy - 509 669 437
Biuro Rachunkowe - poprowadzi
księgowość firmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej - 601 837 677
Błyskawiczny kredyt dla firm
- do 500000 zł, bez zabezpieczeń.
Bankowe Towarzystwo Finansowe
- ul. Konopnickiej 14/2, I piętro - 510
171 225
Elektryk a-z - awarie, montaże,
usterki, naprawy modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny – 500 505 002
Gaz serwis - junkersy, kotły ,kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Tanio,
szybko i solidnie. Podbijamy książeczki gwarancyjne - 500-505-002
Hydraulik A-Z - awarie, montaże,
usterki, naprawy, modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002
Junkersy serwis - montaż,
naprawa, regulacja, konserwacja
urządzeń gazowych itp. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500-505-002

Kasacja pojazdów za 0 zł - wyzłomuję każdy pojazd. Wydaję zaświadczenia do wydziału komunikacji i
ubezpieczalni. Odbieram własnym
transportem. Jelenia Góra i okolice 531 588 345
Kredyt gotówkowy - do 20 krotności
dochodów, bez poręczycieli, zgody
współmałżonka - 510 171 225
Kredyt konsolidacyjny - jedna rata,
lżejsza splata + dodatkowa gotówka
na dowolny cel - 510 171 225
Kredyt świąteczny - do 20000 zł, na
oświadczenie. Bankowe Towarzystwo
Finansowe - ul. M. Konopnickiej 14/2, I
piętro. Zapraszamy - 510 171 225
Kredyty dla firm - do 500000 zł, bez
zabezpieczeń. Bankowe Towarzystwo
Finansowe - ul. Konopnickiej 14/2, I
piętro - 510 171 225
Kredyty dla firm - obrotowe, inwestycyjne, gotówkowe. Bankowe Towarzystwo Finansowe - ul. Konopnickiej
14/2, I piętro - 510 171 225
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
Księgowość - poprowadzę zasady ogólne, ryczałt, kadry i płace.
Pełna księgowość. Tanio - 695 449
389
Kuligi - Mikołajkowy kulig w niedziele, konie, ognisko. Serdecznie
zapraszamy - 692 314 428
Leasing dla firm na dowolny cel - do
300000 zł. Bankowe Towarzystwo
Finansowe - ul. M. konopnickiej 14/2,
I piętro - 510 171 225
Mikołaj z saniami i końmi lub bez
- 692 314 428
Montaż drzwi - gwarancja, faktura
VAT - 607 720 825
Montaż mebli - zmontujemy i zawiesimy każde meble Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
Oblałeś egzamin na prawo jazdy?
- uczciwie przygotuję Cię do następnego. Zadzwoń i dowiedz się więcej
- 667 315 675
Obróbka metali - toczenie, frezowanie, cięcie. Remonty maszyn i
urządzeń. Tanio - 721 325 995

Odkop swoje prawo jazdy - masz
uprawnienia ale nie jeździsz? Zastanawiasz się co jeszcze pamiętasz?
Instruktor o świętej cierpliwości chętnie
Ci pomoże - 667 315 675
Odśnieżanie - dachy, parkingi,
chodniki. Usuwanie lodu, czyszczenie
rynny. Kosze spustowe. Tanio i szybko
- 781 050 611

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

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

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

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
ODŚNIEŻANIE - profesjonalne polisa OC, wystawiam rachunki,
posiadam własny podnośnik koszowy.
Krótkie terminy, niskie ceny - 692 712
710
ODŚNIEŻANIE dachów - - 782
846 082
ODŚNIEŻANIE dachów - itp. Faktury
VAT - 663 408 078
ODŚNIEŻANIE dachów - metodami
alpinistycznymi i nie tylko, strącanie
sopli i udrażnianie rynien - 697 980
712
ODŚNIEŻANIE dachów - trudno
dostępnych technikami alpinistycznymi i podnośnikiem. Odśnieżanie
posesji. Faktury VAT - 667 556 921
ODŚNIEŻANIE dachów płaskich szybko i solidnie - 889 897 143
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji - i
dojazdów do posesji. Możliwość
odśnieżania w godzinach nocnych.
Tanio i solidnie - 607 258 732
ODŚNIEŻANIE placów i parkingów wywóz śniegu - 502 101 743
ODŚNIEŻANIE posesji prywatnych
- dachów, parkingów. 2 zł/m2 - 510
172 894
ODŚNIEŻANIE posesji, dróg dojazdowych - i tym podobne. Tanio i
szybko - 883 418 805
ODŚNIEŻANIE quadem 4x4 - faktury
VAT - 505 011 717
ODŚNIEŻANIE, wywóz - parkingi,
place, posesje, załadunek i wywóz
śniegu, faktura VAT - 793 240 653
ODŚNIEŻANIE, wywóz śniegu - z
posesji oraz parkingów - 669 212
567
ODŚNIEŻARKA wirnikowa - place,
chodniki, podjazdy. Szybka i solidna
usługa. Faktura VAT - 693 800 490
ODŚNIEŻĘ - itp. - 518 815 444
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie,
mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin, tapicerki, samochodów, wysoka jakość usług,
profesjonalny sprzęt, atrakcyjne ceny
- 609 172 300, 075 75 242 66
PODCIŚNIENIOWE pranie - dywanów i wykładzin - środkami firmy
Karcher - 606 519 932
POMOGĘ każdemu po wypadku ﬁnansowo bezpłatnie i bezzwrotnie.
Program Europejski. Cała Polska
- 505 143 037
POPROWADZĘ księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny
- 782 020 635
POŻYCZKI chwilówki - kredyty w
domu klienta. Minimum formalności
- 512 272 929

PROFESJONALNE odśnieżanie
- polisa OC, wystawiam rachunki,
posiadam własny podnośnik koszowy.
Krótkie terminy, niskie ceny - 692 712
710
PRZERAŻA Cię jazda po śniegu?
- umów się na jazdę z instruktorem,
który pokaże Ci jak jeździć w trudnych
warunkach - 667 315 675
ROLETKI materiałowe, kasetowe rzymskie, żaluzje pionowe. Sprzedaż,
montaż, serwis - 607 720 825
ROLETY zewnętrzne - roletki materiałowe, żaluzje pionowe, roletki na
okna dachowe, moskitiery, montaż,
naprawa - 604 460 139
SERWIS komputerów - naprawa
laptopów, komputerów. Oprogramowanie, wirusy, Internet, sieci. Dojazd
do klienta - 501 737 088
SERWIS okien - regulacja, konserwacja i naprawa okuć. Wymiana uszczelek, szyb. Montaż nawiewników,
zatrzasków balkonowych. Gwarancja, faktura VAT - 607 720 825
SERWIS RTV/SAT - domowe
naprawy telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych. Dojazd i diagnoza gratis. Gwarancja oraz niskie
ceny. Zapraszamy - 721 009 695
STRONY internetowe - tanie i profesjonalne. Nie czekaj sprawdź - 505
501 440
STRONY WWW, które zachwycają
- Twoja-Strona Wojciech Skorecki
Web Design. Znajdź nas w sieci.
Indywidualne podejście do każdego klienta. Bez szablonów - 600
291 088
STRONY www, ulotki, logo - Agencja
reklamowa Ginger Art wykonuje
niedrogo, profesjonalnie oraz kompleksowo strony internetowe, ulotki,
logotypy itp. - 601 904 412
SYLWESTER 2010/2011 - Restauracja „Nad Potokiem” w Kaczorowie.
Konsumpcja, napoje zimne, gorące,
alkohol. Cena: 175 zł/os. Zapraszamy serdecznie - 509 669 437
SZAFY, zabudowy wnęk, kuchnie
- na wymiar - wykonam. Tanio i solidnie. Projekt i doradztwo bezpłatne
- 517 469 065
SZYBKA pożyczka gotówkowa - do
120000 zł, bez ograniczeń wiekowych, poręczycieli - 510 171 225
TANIE odśnieżanie - Rejon - Jelenia Góra, Sobieszów, Piechowice,
Szklarska Poręba - 605 071 567
TV satelitarna - montaż (gwarancja),
ustawienia itp. - 506 623 977
TWOJE dziecko będzie szczęśliwe
gdy odwiedzi je Święty Mikołaj. Nie
zwlekaj, zarezerwuj termin już teraz
- 514 551 227

USŁUGI podnośnika koszowego
P-183 - wysięg 18 m. Tanio, szybko,
pewnie. Na życzenie klienta wystawiam również faktury VAT - 502
508 265
WEMM Komputery - serwis,
naprawa, konserwacja. Zgrywanie
VHS na DVD. Odzyskiwanie danych.
Graﬁka komputerowa. Wizytówki,
kalendarze itp. Dojazd do klienta 798 468 007
WODOMIERZE-WYMIANA, plombowanie - dla klientów Wodnika.
Fachowo, szybko i tanio - 601 798
039
WRÓŻBY, porady - karty klasyczne
- 697 898 665
WYPOŻYCZALNIA busów + kierowca - 290 zł, 24/h - 519 169 355
WYWÓZ śniegu - oraz przewóz
materiałów sypkich. Wywrotka +
ładowarka - 601 578 247
ZŁOTA rączka - naprawimy i zmontujemy Wszystko w domu i zagrodzie.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002

USŁUGI
SPRZĄTANIE

KARCHER - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej.
Faktury VAT - 75 76 72 773, 603
646 803
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie,
pranie - dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej.
Tylko profesjonalny sprzęt i środki
ﬁrmy Karcher „Marcus-Karcher” 792 216 960
PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów - wykładzin, tapicerki meblowej
i samochodowej. Karcher - 505
111 196
PRANIE dywanów, wykładzin - tapicerek meblowych i samochodowych.
Profesjonalnie, podciśnieniowo oryginalnymi środkami i urządzeniami
ﬁrmy KARCHER - 601 566 508
PRANIE mebli i dywanów - profesjonalnie, specjalistycznym odkurzaczem, wykładzin i tapicerki meblowej.
Zapraszamy - 500 141 827
SPRZĄTANIE - biur, mieszkań i
domów - 667 019 228
SPRZĄTANIE - niedrogo - kamienic,
klatek, poddaszy, pobudowlane,
odśnieżanie, cmentarze, pomniki.
Profesjonalnie i niedrogo - 505
765 895
SPRZĄTANIE - Posprzątam w
domu, biurze itp. - 883 708 814

USŁUGI
TRANSPORTOWE

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 13 grudnia 2010 a od 14 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.

BERLIN, Hamburg, Bremem i okolice - 075 75 182 55, 607 222 369
BUS do wynajęcia z kierowcą Master maxi do 1.5t. Faktura VAT
- 691 385 830
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
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
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
POSIADAM samochód dostawczy
- chłodnia na 11 euro palet - ład. 2.5
tony. Podejmę stalą współpracę - 513
188 077
PRZEPROWADZKI - ekipa do pianin, antyków, sejfów, elementów
nietypowych, sprawnie i niedrogo
- 601 240 582
PRZEPROWADZKI - na terenie
Europy. Profesjonalna obsługa i
zawsze do celu - 601 240 582
PRZEPROWADZKI - transport kraj-zagranica. Mercedes Sprinter
Meblowóz 25 m3, Iveco 18 m3. Ekipa
do załadunku. Faktura VAT. Tanio i
solidnie - 509 211 282
PRZEPROWADZKI kompleksowe
- kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych - pianina, sejfy
itp. - 75 76 73 971, 516 146 075
PRZEWOZY do Augsburga, Norynbergi - Monachium i okolice - 663
226 009
PRZEWOZY do Niemiec maxim
- Norymberga, Monachium - 663
226 009
PRZEWOZY osób do Niemiec Bawaria - 663 226 009
SPINDLEROWY Młyn - przewozy konieczna rezerwacja terminu - 607
763 204
TRANSPORT - tanio i profesjonalnie.
Bus Maxi, 12 m3 - 1,5t. Kraj, zagranica. Faktura VAT - 503 027 361
TRANSPORT bus 1,5 t - do wynajęcia z kierowcą bus 1,5 T. Wystawiamy
faktury VAT - 793 240 653
TRANSPORT do 1 tony - Polonez
Truck - 798 428 031
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - busami i kontenerami 10 pal.
do 3,5 t - na terenie Europy. Faktury
VAT - 502 376 478
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - kompleksowe 10% taniej
- 601 561 366

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
CELLULIT-PROMOCJA - drugi
zabieg 50%,trzeci gratis. Platforma
Accent XL unikalny na rynku medycznym system zabiegów ‘body contouring’ całkowicie bez .... - 509
265 800

FRYZJERKA w Twoim domu promocje w grudniu, dojazd gratis.
Zapraszam - 604 617 771
INTYMNY masaż gorącymi kamieniami - odstresuj się w niepowtarzalnym klimacie. 55 min. kosztuje
150 zł lub półtorej godz. 230 zł - 796
717 760
MANICURE, pedicure, makijaż - z
dojazdem do domu. Ładnie, tanio i
solidnie - 509 677 878
MENICURE w domu - manicure tipsy
paznokcie żelowe, w twoim domu,
przyjadę i zrobię Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 012
PAZNOKCIE w domu - manicure,
tipsy, paznokcie żelowe, w twoim
domu, przyjadę i zrobię Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 012
PIJAWKI - Hirudoterapia - 510 052
404
STYLIZACJA paznokci - święta,
Sylwester. Nowe wzory. Wygodnie,
z dojazdem, po korzystnej cenie.
Dzwoń teraz, umów termin - 660
533 460
STYLIZACJA paznokci metodą
żelową - atrakcyjna cena - 609 173
057
SYLWESTER, Sylwester - za 99 zł
„każda część ciała” Sprawdź jak nie
tracić czas na co tygodniowe golenie
maszynką lub Woskiem i wykorzystać
na co innego NO+VELLO Jelenia
Góra-Cieplice Ul. Wolności 237 - 757
552 420
TIPSY żelowe - profesjonalnie - 10
letnia praktyka. Naturalny wygląd.
Gwarancja 4 tygodnie. Studio fryzur
„Kinga” - ul. Poznańska 26a - 606
975 441
TIPSY, manicure, pedicure - makijaż
dzienny i okazjonalny. Solarium. Promocyjne ceny. Sylwester już niedługo,
zapisz się już dziś. Centrum Urody ul. Cieplicka 82 - 787 369 052

ZGUBIONO
ZGUBIŁEM złoty sygnet „z oczkiem”
- wartość sentymentalna. Dla uczciwego znalazcy nagroda - 500 219
600

ZA DARMO
ODDAM
DWUMIESIĘCZNE kundelki - dwa
czarne pieski i biała suczka - 697
314 534
ODDAM psa - w dobre ręce - 791
126 676

ZA DARMO
PRZYJMĘ
KOMPUTER - przyjmę lub kupię
tanio sprawny kompletny komputer
- 665 943 313
POTRZEBNE wsparcie - rzeczowe
i finansowe. Mąż stracił prace, a
mamy małe dziecko. Pilnie potrzebna
pomoc. Dziękujemy z całego serca
ludziom dobrej woli - 693 084 504

RÓŻNE
SPRZEDAM
JUNKERS gazowy - niewielki, całkiem nowy, na gwarancji. Cena
okazyjna - 665 099 176
KWIATY, paprotki zdrowotne i inne
kwiaty. Pralka zwykła w dobrym stanie. Brama zwykła z drzewa. Tanio
- 75 755 00 70
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ŁAZIENKOWY podgrzewacz wody
- 5,5 kW, nowy. Cena 280 zł - 697
898 665
ŁÓŻKO do masażu - ﬁrmy Ceragem. Mało używane, stan idealny
- 691 688 237
MAGNETOWID Samsung 251
GX - pilot, kabel, dowód zakupu,
instrukcja obsługi + 10 kaset video.
Cena 120 zł - 75 75 410 84
MEBLE, artykuły AGD, dziecięce nowe i używane. Dobre ceny. Stan
bardzo dobry - 512 987 817
MONITOR kineskopowy - Samsung Sync Master 795 DF. Płaski
ekran 17 cali. Ostatni model przed
LCD. Dowód zakupu, pudełko. W
pełni sprawny. Cena 60 zł - 75 75
410 84
NAROŻNIK - cena 400 zł - 503
123 616
NOWA dachówka karpiówka - cena
0,80 zł za szt. Ilość 1088 szt. - 504
129 317
ORGANY elektroniczne Casio
CT-700 - z futerałem. Używane, w
bardzo dobrym stanie. Tanio - 665
951 174
PRALKI, suszarka - ﬁrmy Miele,
wanna, lodówka - 512 987 817
RUSZTOWANIE warszawskie - 22
przęsła i młoto-wiertarkę Milwaukee - duża, używana. Tanio - 531
173 192
SIATKA ogrodzeniowa - 2x25m,
wys. 160 cm. Zapłaciłem z drutem
1500 zł. Sprzedam za 1000 zł. Kontakt SMS lub tel. - 601 167 505
SŁOWNIK 4 w 1 - 1900 słów/
wyrażeń w języku angielskim – hiszpańskim – niemieckim - polskim.
Wysyłam na maila w Wordzie, po
wpłacie pieniążków na konto - 607
530 467
SUCZKA - Labrador czekoladowy,
7 tygodni, zdrowy, szczepiony.
Ojciec z rodowodem, matka porodowodowa. Cena 450 zł - 669
282 211
ŚPIWÓR ocieplany - do wózka
spacerówki z otworami - stan bdb.
- 781 402 004

RÓŻNE
KUPIĘ
ANTYKI - meble, porcelana, obrazy,
szkło, zegary i inne - 665 489 252,
757 542 057
DYSK twardy 80 GB - i ram DDR2 1
GB do komputera PC. Odpowiadam
na SMS - 781 050 611
KAŻDE zboże minimum 20t zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty. Cena do uzgodnienia - 501 459 374
SKUP konsol PS 3 - i gier PSP - 693
245 008
STAROCIA - srebra, ordery, odznaczenia, bagnety, szable, obrazy,
szkło, porcelana i inne przedmioty
wykonane przed 1945 r. - 609
443 235
SZUKAM taniego zaopatrzenia - do
sklepu w biżuterię, zegarki, paski,
torebki itp. Oczekuje na oferty - 665
377 067
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Jesienna pocztówka z zimowym akcentem oraz widokiem zachodniej części śródmieścia Jeleniej Góry – mamy nadzieję – przyniesie Państwu nieco ciepła w te mroźne dni listopada. Kadr dość nietypowy z widoczną ulicą Wolności i bocznymi traktami jednej z najbardziej zaniedbanych i przez to – w pewnym sensie – niepowtarzalnych części naszego miasta. W planach z lat 70. XX wieku uwzględniono tu zakrojone na szeroką skalę prace rozbiórkowe. Na szczęście na realizację zamierzeń zabrakło pieniędzy. Dziś są one pilne
potrzebne na rewaloryzację nadgryzionych zębem czasu i brakiem troski przykładów budownictwa komunalnego i przemysłowego z przełomów XIX i XX wieku.
(tejo)
FOT. A. TKACZ (duże)
FOT. TEJO (małe)
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Jelonka.com – Mikołajem!

Przez dwadzieścia dni zbieraliśmy pluszaki, zabawki,
słodycze, przybory szkolne i
inne rzeczy dla dzieci. W minioną niedzielę to, co udało
nam się zebrać dzięki wielu
ludziom dobrej woli, przekazaliśmy wychowankom z
Domu Dziecka w Kaczorowie.
Uśmiech, jaki zobaczyliśmy
u dziewczynek i chłopców,
był potwierdzeniem, że było
warto!

Akcję „Jelonka dzieciom” rozpoczęliśmy w tym roku od Mikołajek,
ale na tym nie skończymy. Wszystkie
zebrane prezenty były przynoszone
do nas przez czytelników, osoby
prywatne i stowarzyszenia, a nawet
spółkę. Finał tych działań przekonał
nas o tym, że w Jeleniej Górze jest
wielu wspaniałych ludzi, którzy chcą
i potrafią się dzielić.
Do końca akcji naszą niespodziankę trzymaliśmy w tajemnicy nie
zdradzając, do jakiej placówki trafią
upominki. Chcieliśmy by było to miłe
zaskoczenie. Wybraliśmy Dom Dziecka w Kaczorowie ponieważ tam pomoc
dociera znacznie rzadziej.
Zebraliśmy słodycze, przybory do
szkoły oraz zabawki pluszaki. I to
wystarczyło, by obdarowane dzieci
rozbłysnęły uśmiechem. W rolę Świętego Mikołaja, który rozdał dzieciom
upominki, wcielił się Ryszard Kiełek,
wolontariusz i Kawaler Orderu
Uśmiechu (czytaj też na stronie 7).
Na skromną ceremonię przekazania prezentów pojechała też
zaanga-

żowana w akcję cała sercem czwórka a z dziećmi „Lokomotywę” Juliana
przedstawicieli Zespołu Szkół Przyrod- Tuwima. Nie zabrakło też wspólnej
niczo- Żywieniowych z Sobieszowa: „ciuchci” oraz zabawy w kalambury.
Karolina Jankowska – pedagog szkoły,
Słowa podziękowania
za ogromne serce i
dwie uczennice: Weronika
zaanKowalska i Justyna
Sadło oraz szkolny
kierowca.
Po rozdaniu paczek Mikołaj przeczytał dzieciom
„Balladę o Kocie Psocie”,

gażowanie się w akcję należą się pani
Ani Porębie, Januszowi Wojtasowi i
Stowarzyszeniu Sympatyków Sobieszowa, Spółce Kupieckiej Zabobrze na czele
z panią Danutą Wójcik i Stanisławem
Sudołem, Zespołowi Szkół Przyrodniczo-Żywieniowych ze wspomnianymi
już wolontariuszami.
Nie sposób też nie wspomnieć
o Izersko-Karkono-

Fot. Angela

Na pamiątkę – wspólna fotograﬁa ze Świętym
Mikołajem, który zapewnił, że w Kaczorowie
pojawi się jeszcze nie raz.
Wilklendta,
któr y dwa
lata temu
obchodził 80. urodziny i 50-lecie
pracy twórczej. Swoje pierwsze zdjęcie zrobił na Śnieżce, za które został
nagrodzony w jednym z konkursów.
Jacek Szczerbaniewicz, kilkunastokrotny zwycięzca konkursów fotograficznych w Polce i zagranicą, na
tegorocznej wystawie zamieścił dwa
zdjęcia martwej natury. Na wystawie
zawisły też zdjęcia Piotra Bykowskiego, Piotra Garbata,
Tatiany Cariuk,
Teodora

ROCZNY PLON JELENIOGÓRSKICH FOTOGRAFIKÓW
Czterdzieści prac o różnej
tematyce, wykonanych licznymi technikami można
oglądać na „Wystawie rocznej” prac fotografików skupionych w Jeleniogórskim Towarzystwie
Fotograficznym w
Galerii przy Podwalu w Jeleniej
Górze.

zamieścili. Ostatecznie na wystawie
wycinek swojej całorocznej pracy i
pasji przyniosło dwudziestu członków. Wśród nich znalazły się zdjęcia
Tadeusza Biłozora, prezesa JTF, który
fotografią pasjonuje się od wielu lat.
Jan Foremny na wystawę przygotował pejzaże z okolic Kolorowych Jeziorek w Wieściszowicach. Na wystawie nie zabrakło też malarskich zdjęć
studyjnych Waldemara Grzelaka.
Jolanta Wilkońska zaprezentowała
zdjęcia reportażowe. W galerii podziW tym roku wiać można było też zdjęcia Jerzego
na „Wystawę
roczną” JTF
Wszystkie prace można oglądać w każdy
każdy z ponad
trzydziestu członczwartek w godz. 18.00 – 20.00 w Galerii
ków mógł przygotować
JTF przy ulicy Podwale 1a.
dwa zdjęcia, które zawisły w
galerii. Nie wszyscy jednak zdjęcia
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skim Towarzystwie Kolarsko-Narciarskim, Magdzie Florczykowskiej z firmy
Box 3, Marcinie Zawile, pracownikach
Jelonki.com, Państwu Grażynie i Jerzemu Kwaśniewskim, 13 Jeleniogórskiej
Drużynie Harcerek „Czarna 13” im. Batalionu Parasol z Cieplic na czele z Kasią
Patek i Kornelią Budzyńczuk, jeleniogórzance
o nicku

Ciotkaz i wielu osobach,
które przekazały swoje prezenty anonimowo.
Angelika GrzywaczDudek
FOT. ANGELA
Wszystkim z serca i w
imieniu dzieci z Kaczorowa
składamy gorące podziękowania!

Gutaja, Roberta Kwiatkowskiego,
Jarosława
Majewskiego, Wacława
Narkiewicza, Janiny
Peikert, Janusza Pytla,
Konrada
Przezdzięka,
Michała Rażniewskiego, Zygmunta Trylańskiego
i Jerzego Zająca.
(Angela)

Piątek z Jerzym Piątkiem w BWA
W piątkowe popołudnie w
Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie Jeleniogórskiej Wszechnicy
Fotograficznej z art ystą
fotografikiem Jerzym Piątkiem.
Spotkanie poświęcone było
głównie pejzażom. Jerzy Piątek,
Paweł Pierściński i Wiesław Turno dokonali przeglądu dorobku
polskiej fotografii krajobrazowej
i tak postał album pt. „Mistrzowie
Polskiego Pejzażu”. Jego pierwsza
część to zarys monograficzny
polskiej fotografii krajobrazowej pióra Pawła Pierściń-

skiego, jednego z
najwybitniejszych
polskich pejzażystów, uznanego w
świecie twórcę stylu
nazwanego przez Jana
Sunderlanda „Kielecką
Szkołą Krajobrazu”.
Druga – to kilkaset doskonałej jakości fotografii autorstwa 134 artystów. Takie nazwiska
jak Adam Bujak, Edward Hartwig,
Paweł Pierściński, Henryk Rogoziński, Jan Spałwan, Artur Tabor,
Jan Walencik czy Wiktor Wołkow
nie wymagają rekomendacji. Ponadto można było obejrzeć album
„Smutek Prowincji” z czarno-białymi fotografiami Jerzego Piątka
przedstawiającymi widoki miast,

Adepci mediów
ostrzą pióra

miasteczek i wiosek z regionu świętokrzyskiego sprzed kilkunastu, a
nawet kilkudziesięciu lat.
(Coolazooch)
FOT. COOLAZOOCH

W miniony
czwartek gościem studentów pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji
społecznej Kolegium Karkonoskiego gościli redaktora naczelnego Jelonki.com
Konrada Przezdzięka. Na zajęciach pana

Krzysztofa Kunerta adepci
mediów poznali
niektóre sekrety pracy
dziennikarza, dowiedzieli się,
jak działa portal internetowy oraz na
czym polega praca przy redagowaniu
gazety. W dowód pamięci – publikujemy
pamiątkowe zdjęcie. Gość obecny duchowo – po drugiej stronie aparatu.
(RED)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK
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