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Ewa Wiktorska z córką Anną
i wnuczką Karoliną oraz
Melania Bobik, a także tysiące
jeleniogórzan muszą zaciskać
pasa z powodu drastycznych
podwyżek cen! Za co płacimy
więcej i co jeszcze pójdzie w
górę?

Alfabet Roku 2010
str. 30 –31

str. 8

Maja
w czołówce!

Akcja „Krew” w „Elektroniku”
Jak uczniowie pomogli
choremu koledze z Podlasia
str. 5

Mistrzyni Świata MTB
Maja Włoszczowska
zajęła czwarte miejsce w
ogólnopolskim plebiscycie
Przeglądu Sportowego na
najlepszego sportowca
minionego roku!
str. 18
Z PIERWSZEJ STRONY

Wszystko drożeje, tylko pensje
nie idą w górę, a jeśli nawet, to i tak
niewiele. Pociągi jeżdżą gorzej niż w
czasach PRL, a o wizycie u lekarza
specjalisty (bez koperty i koneksji)
pacjenci mogą sobie pomarzyć.
Czy zatem usiąść i płakać? Nie!
Poddanie się byłoby najgorszym
rozwiązaniem. W minioną niedzielę, w Teatrze im. Norwida, w
noworocznym aktorzy zaśpiewali
piosenki Wojciecha Młynarskiego,
który bodaj w roku 1985 – nie znając przecież ponurej przyszłości AD
2011 – napisał: „Róbmy swoje, niejedną jeszcze paranoję przetrzymać
przyjdzie robiąc swoje!” Ten tekst w
naszej rzeczywistości pewnie będzie
aktualny. I za sto lat także!
Konrad Przezdzięk
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Fot. Konrad Przezdzięk
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NA TOPIE
Ewa Andrzejewska
artystka fotografik

Ewa Węglarowicz-Makowska
zastępca prokuratora okręgowego

Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej we
Wrocławiu pozytywnie zaopiniowało kandydaturę Ewy Węglarowicz–Makowskiej na stanowisko prokuratura okręgowego w Jeleniej
Górze. Dotychczasowa zastępczyni prokuratura okręgowego czeka
teraz na nominację od prokuratora generalnego, która wydaje się
już tylko formalnością.
Ewa Węglarowicz-Makowska, była rzeczniczka placówki, a także
ex-naczelniczka wydziału śledztw – obejmie wkrótce stanowisko, które od
jesieni 2008 roku zajmuje Teresa Łozińska-Fatyga, prokurator Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Dotychczasowa szefowa okręgu jeleniogórskiego
powróci do pracy do jednostki macierzystej.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Mitsubishi
zamiast nissanów

Chętni na prawo jazdy, którzy
przystąpią w tym roku i następnych latach do egzaminu, przesiadają się z popularnych nissanów

micra do pojazdów marki Mitsubishi Colt. Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Jeleniej
Górze nabył ostatnio w drodze
przetargu pięć takich aut. W ciągu
nadchodzących 24 miesięcy zastąpią one micry.
(RED)

Śpiewaniem kolęd i pastorałek wypełnił się w minioną
środę kowarski Miejski Ośrodek Kultury. Soliści z podstawówek z zapałem rywalizowali tu o miano najlepszego
kolędnika.

dwóch kategoriach wiekowych: od 7
do 10 lat i od 11 do 13 – mówi Robert
Oskulski, nauczyciel muzyki Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach, pomysłodawca,
inicjator i sponsor (wraz z Miejskim
Ośrodkiem Kultury) całego festiwalu
Po zaprezentowaniu różnorodO
PRZEGLĄDZIE
JASEŁEK
W tym roku
nych interpretacji
W JELENIEJ GÓRZE –
zwycięzcy elimiznanych kolęd i
CZYTAJ
NA
STRONIE
16
nacji szkolnych
pastorałek, komikonkursu kolęd i
sja festiwalowa
pastorałek spotkali się na finałowych przyznała nagrody i wyróżnienia.
zmaganiach, które zakończył koncert – Wszystkim szesnastu uczestnikom
galowy. – Uczestnicy występowali w festiwalu talentu nie zabrakło. I na-

W kategorii klas I-III wszystkie główne nagrody powędrowały do uczennic kowarskiej
SP nr 3. Pierwsze miejsce zajęła drugoklasistka Dominika Perłowska, drugie miejsce
obroniła Alicja Kantczak, a trzecie miejsce przyznano Amelii Ogrodowczyk. W kategorii
klas IV-VI zwyciężyła Katarzyna Zienkiewicz ze SP nr 1 w Kowarach. Drugie miejsce
zdobyła Aleksandra Wsolak z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.
Natomiast trzecie miejsce zajęła Natalia Krupińska z kowarskiej „jedynki”.
Komisja konkursowa postanowiła również wyróżnić Aleksandrę Nizwald ze Szkoły
Podstawowej w Mysłakowicach oraz Justynę Dymińską ze SP nr 1 w Kowarach.

Autorka pierwszej w nowym roku ekspozycji fotograficznej, którą można oglądać w Galerii Promocje
Osiedlowego Domu Kultury na Zabobrzu. Choć
świat idzie do przodu, zdjęcia Ewy Andrzejewskiej
pozostają niezmiennie wyśmienite. Autorka
to utytułowana członkini Związku Polskich
Artystów Fotografików. Absolwentka
Wyższego Studium Fotografii w Warszawie.
Wspólnie z Wojciechem Zawadzkim kieruje
programem Galerii „Korytarz” JCK oraz prowadzi
Wyższe Studium Fotografii w Jeleniej Górze.
Jest autorką wielu indywidualnych wystaw,
prezentowanych w latach 1985-2010 w kraju
i zagranicą m in. w Danii, Gwatemali, Francji,
Niemczech i Austrii. Fotografie Andrzejewskiej znajdują
się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum
Sztuki w Łodzi, Muzeum Fotografii w Odensee (Dania),
Galerii „Le Parvis” (Francja), Muzeum Sztuki
Współczesnej w Hunfeld
(Niemcy).
(tejo)

Bo po wódce wpada w szał
Pijanego mężczyznę, który
znęcał się nad partnerką i
chciał pobić interweniujący
w mieszkaniu patrol mundurowych, zatrzymano w celi
aresztu policyjnego.

Do zdarzenia doszło w miniony
czwartek (6 stycznia) około godziny
19.40, kiedy to policjanci z polecenie oficera dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Jeleniej Górze
pojechali na interwencję do

leżą się im brawa i uznanie za trud
przygotowania się do konkursu – powiedział
przewodniczący
jury Ludwik
Szulia,

popularny kowarski muzyk.
(Accipiter)
FOT. MOK

jednego z jeleniogórskich mieszkań.
Kobieta zgłosiła, że jej mocno pijany
konkubent wszczął awanturę.
Na miejscu funkcjonariusze
zastali zgłaszającą oraz ojca sprawcy. Kobieta poinformowała, że jej
przyjaciel po wypiciu alkoholu
staje się bardzo agresywny. Obawiała
się o swoje życie
i zdrowie, gdyż
przed przybyciem
policji „przyjaciel”
szarpał ją, wyzywał
oraz porozbijał naczynia.
Kiedy zobaczył
policjantów, 22-latek

całą swoją agresję skierował w
kierunku funkcjonariuszy: nie reagował na ich polecenia oraz rzucał
się do bicia.
Po krótkiej szarpaninie został
obezwładniony i trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i
dalszych czynności – poinformowała
podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w
Jeleniej Górze.
(tejo)

Sprawca odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Za
to grozić mu może kara nawet do trzech
lat pozbawienia wolności.

Dominika Perłowska
wygrała kolędowy
konkurs.

Kolędnicze zmagania
w Kowarach

Chcą drogi ekspresowej: Legnica – Lubawka
W nadchodzący wtorek w Kamiennej Górze
odbędzie się robocze spotkanie samorządowców zainteresowanych budową drogi
ekspresowej S3 na odcinku: Legnica – Lubawka (granica z Czechami). Debatę organizuje
posłanka MaNocny pożar przy Wolności rzena Machałek
z Prawa i SpraTrzy zastępy straży pożarnej przez wiedliwości.
dwie godziny gasiły pożar, który w
nocy z poniedziałku na wtorek (4/5
stycznia) wybuchł w biurze firmy „Dachy 24” przy ul. Wolności w Jeleniej
Górze. Ogień w biurze znajdującym
się w przybudówce budynku przy
ul. Wolności zauważono kilka minut
po godzinie 23.00. Z żywiołem walczyło dziewięciu strażaków. Nie jest
wykluczone, że biuro zapaliło się od
wadliwej instalacji elektrycznej, jednak faktyczną przyczynę pożaru ustali
policja, która prowadzi dochodzenie
w tej sprawie.
(Angela)

Droga S3 dałaby
samochodom
ciężarowym szybszy
dojazd do czeskiej
granicy.

sem rząd Donalda Tuska zrezygnował ze
wsparcia tej inwestycji i przełożył ją na
rok 2013. Dlatego PiS od najbliższego
poniedziałku zaczyna akcję zbierania
podpisów mieszkańców pod protestem
w tej sprawie. Terenem działań będą powiaty: kamiennogórski i jeleniogórski.
(tejo)
FOT. TEJO
FOT. ARCHIWUM
Zdaniem wielu samorządowców i mieszkańców, wybudowanie
drogi S3 to pilna konieczność komunikacyjna, która udrożni
przeładowaną ciężkimi pojazdami
drogę krajową nr
3 i da „odetchnąć”
Szklarskiej Porębie, przez którą
przejeżdżają dziesiątki
„tirów” dziennie. Tymcza-

Robocze spotkanie samorządowców
poprzedzi konferencja prasowa, która
odbędzie się 11 stycznia o godz. 12.
30 w biurze poselskim Marzeny Machałek w Kamiennej Górze przy placu
Kościelnym 4 b. Podczas briefingu
zostaną także podsumowane wybory
samorządowe – zapowiada Oliwer
Kubicki, asystent posłanki i radny rady
miejskiej w Jeleniej Górze.

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

10 stycznia 2011 r.

3

Dane nam było Słońca zaćmienie!
Następne będzie… na pewno
za czter y lata.
W miniony wtorek (4 stycznia)
rano wyst ąpiło
częściowe zaćmienie Słońca.
Mogliśmy obserwować zakryte ponad 80 procent tarczy naszej dziennej
gwiazdy.

Kiedy Słońce,
Księżyc i Ziemia ustawią się w
jednej linii, wówczas Srebrny Glob
jest w stanie przysłonić tarczę Słoń-

ca.
Orbita Księżyca
jest nachylona
pod kątem pięciu stopni do
orbity okołosłonecznej Ziemi.
Zaćmie-

Wszystkim Państwu, którzy nadesłali nam
zdjęcia zaćmienia, serdecznie dziękujemy!

Ostatnie zaćmienie o dużej fazie widoczne z terenu naszego kraju można było
obserwować 1 sierpnia 2008 roku. Kolejna taka okazja nadarzy się dopiero 20
marca 2015 roku.

węzłów swojej orbity.
Są to miejsca, w których przecinają się orbity naszego naturalnia zdarzają nego satelity i Ziemi. W Polsce
się tylko wtedy, gdy Księ- zaćmienie było widoczne rankiem.
życ znajduje się blisko któregoś z Zjawisko zaczęło się o godzinie

8.14. Maksymalna faza równa
0.818 wystąpiła o godzinie 9.36 na
wysokości 10 stopni nad horyzontem. Koniec zaćmienia mogliśmy
zaobserwować o godzinie 11.05
już na wysokości 15 stopni.

Zlikwidowali izbę skarbową Bezrobocie spadło. Na papierze
W związku z likwidacją ośrod- izb skarbowych oraz nadania im

ków zamiejscowych izby skarbowej: w Legnicy, Jeleniej Górze
i Wałbrzychu, od nowego roku
postępowania podatkowe w II
instancji prowadzi dyrektor Izby
Skarbowej we Wrocławiu. IS
zajmowała się przede wszystkim
rozpatrywaniem odwołań od
decyzji urzędów skarbowych.
Podstawą prawną decyzji o likwidacji jest październikowe
zarządzenie ministra finansów
w sprawie organizacji urzędów i

Nie ma już WKU
Od nowego roku nie funkcjonuje
już w mieście Wojskowa Komenda
Uzupełnień. Sprawy związane
z armią zainteresowani muszą
załatwiać w Bolesławcu

statutów. W całej Polsce zostanie
zamkniętych kilkanaście takich
oddziałów, a jest to związane z
kryzysem finansowym państwa.
– Zmianie nie ulegnie procedura
składania podań. To oznacza,
że odwołania, zażalenia należy
wnosić do organu odwoławczego
tj. dyrektora Izby Skarbowej we
Wrocławiu, za pośrednictwem
naczelnika właściwego urzędu
skarbowego) – poinformowała
Iwona Sługocka, rzecznik prasowy Izby Skarbowej we Wrocławiu.
Część pracowników jeleniogórskiej IS została zatrudniona w
Izbie Skarbowej we Wrocławiu, a
część – w jeleniogórskim urzędzie skarbowym. Niektórym
podziękowano za pracę.
(Agrafka)

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w trakcie
suto zakrapianej imprezy
w mieszkaniu tak mocno
pobił swojego kolegę, że
ten zmarł. Teraz sprawcy
grozić może nawet kara
dożywocia.
O tajemniczym
zgonie w jednym z
mieszkań przy ulicy
1 Maja policję powiadomiła ciotka, która
zwłoki swojego siostrzeńca znalazła
w Nowy Rok. Przy trupie (zmarły
miał na twarzy ślady uderzenia) było
trzech trzeźwiejących biesiadników.
Ciało zabezpieczono do sekcji, która
wykazała przyczynę zejścia: brutalne pobicie.
– Okazało się, że śmierć mężczyzny była skutkiem pobicia, do
którego doszło podczas imprezy suto
zakrapianej alkoholem. Między 30letnim sprawcą a pokrzywdzonym

Ostatnie dane ogłoszone
pod koniec listopada ub. r.
przez jeleniogórski magistrat
świadczą o niewyraźnej sytuacji na rynku pracy. Przybyło
znacznie mniej nowych miejsc
pracy, niż oczekiwano.

Jak podał Urząd Miasta w Jeleniej Górze, na koniec listopada ub. r. w mieście
było blisko cztery tysiące bezrobotnych.
Równocześnie
jednak

n i e umowy o dzieło lub jakiejkolwiek innej
pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Krótko: pracują „na
przybyło nowych miejsc pracy, chociaż czarno” i otrzymują wynagrodzenie,
ekonomiści spodziewali się znacznie ale nie mają żadnych niezbędnych
świadczeń.
większego wzrostu.
(Accipiter)
Oznacza to, że spadek wskaźnika
bezrobocia w Jeleniej Górze wynika z
tego, iż wielu jeleniogórzan przestało
Nowe miejsca pracy wystarczają jedynie na
szukać pracy i nie rejestruje się jako
bezrobotni w urzędzie zatrudnienia.
dotrzymanie kroku przyrostowi naturalneZ nieoficjalnych źródeł wiadomo,
mu, ale nie na znaczące zmniejszenie stopy
że wykonują oni za granicą pracę
bezrobocia, która pod koniec listopada ub.
najemną, bez nawiązania stosunku
pracy, czyli bez umowy o prar. wynosiła 10,4 %.
cę, umowy-zlecenia,

Stanowczo za szybko!

Kilkadziesiąt mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości wlepili w minioną sobotę policjanci kierowcom, którzy
mknęli krajową „trójką” w stronę czeskiej
granicy. Policja drogowa przeprowadziła
kontrolę radarową zmotoryzowanych,
którzy udawali się w stronę Czech, gdzie w
Harrachovie odbywa się turniej w skokach
narciarskich. Okazało się, że kierowcy poczuli wiosnę. Widok czarnej nawierzchni
jezdni skutkował pokusą przyciśnięcia
pedału gazu. Wcześniej – przez kilka
tygodni – szybka jazda była niemożliwa
ze względu na zimowe warunki.
(tejo)

Nie przez pasy, prosto pod auto!

Morderstwo
w sylwestrową noc

doszło do kłótni, która
zakończyła się tragicznie
– poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska,
rzeczniczka policji jeleniogórskiej.
30-latek trafił do policyjnego aresztu. Postawiono mu zarzut zabójstwa, za które
grozić mu może kara dożywotniego
pozbawienia wolności. Decyzją sądu
mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
(Angela)
FOT. Archiwum

(Accipiter)
FOT. CZYTELNICY
JELONKI.COM
ANDRZEJ i ADAM
DOMINIKA GRUDZIEŃ
POREWIT

Niegroźnych
potłuczeń
doznał w
miniony
wtorek pieszy, który

wpadł pod samochód na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ulicą
Mickiewicza. Po godzinie 18 młody
mężczyzna chciał sobie skrócić drogę
przechodząc przez al. Wojska Polskiego
w miejscu niedozwolonym. Skończyło

się na potrąceniu, a pieszy miał dużo
szczęścia, bo całe zdarzenie przypłacił
kilkoma siniakami. Poniesie także
odpowiedzialność za spowodowanie
kolizji drogowej.
(tejo)

WOŚP dzieciom chorym na nerki

Wczoraj
po raz 19.
zabrzmiała Wielka
O r kiestra
Świątecznej
Pomocy, która
w swoim kolejnym
koncercie zbierała
środki dla najmłodszych cierpiących
na schorzenia nefrologiczne. W Schronisku Samotnia WOŚP
rozpoczęła granie już
w miniony piątek. Imprezy orkiestry odbyły
się niemal we wszystkich miastach i miejscowościach powiatu
jeleniogórskiego. Zwieńczeniem było światełko do

nieba i koncert
„Dobranocki”
na jeleniogórskim Rynku,
który

wybrzmiał już po zamknięciu tego numeru „Jelonki”.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Więcej o WOŚP na
www.jelonka.com
i w następnym
wydaniu naszego
tygodnika.
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Śmierć pięknych saren
pędy zmarzniętych roślin. Jeden z naszych
Czytelników znalazł
(chyba) to samo
zwierzę zagryzione na jednym z
ogródków. – Wi-

– mówi jeleniogórzanin. – Widok
jest rzeczywiście makabryczny.
Sarnie truchło zwierzęta częściowo nadgryzły. Wokół – mnóstwo
kłębów sierści i plamy krwi.
O zagryzionym zwierzęciu poinformowaliśmy straż miejską. – To
już piąte takie zgłoszenie – usłyszeliśmy

Kilka zgłoszeń o
zagryzionych przez psy
sarnach odebrali w minionym
tygodniu strażnicy miejscy. Zwierzęta wychodzą z lasów, bo nie mają tam pożywienia, a
w czworonogach – wypuszczanych samopas – budzi się instynkt drapieżcy.
Jedną z saren widziano kilka
dni temu, jak błąkała się na dział- dać, że sarna walczyła o przetrwa- od dyżurnego. SM o padłych zwiekach w okolicy ulicy Głowackiego nie, ale nie miała szans w konfron- rzętach informuje służby Miejskieogryzając korę z drzew i suche tacji z kłami psów (a może psa?) go Przedsiębiorstwa Gospodarki

Krew 0 RH minus pilnie potrzebna!

Mariusz ma 41 lat, jest mieszkańcem Wlenia, byłym kolarzem, trenerem Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w
Żyrardowie. Był wieloletnim
mechanikiem kadry Polskiego
Związku Kolarskiego.
Mariusz zachorował na białaczkę, która ma bardzo ostry przebieg.
Żeby ratować jego życie niezbędna
jest rzadka grupa krwi „0 RH minus”
(oczywiście inne grupy jak najbardziej
wskazane – szpital dokona wymiany)
Ważne jest, aby osoba, która zdaje krew
koniecznie zaznaczyła, że krew musi być
przeznaczona dla: Mariusza Muleronka,
przebywający w Instytucie Hematologii
i Transfuzjologii w Warszawie, ul. Indiry
Gandhi 14, 02-776 Warszawa (Ursy-

nów). Otrzymaną karteczkę należy
przefaksować na nr: 22 - 34 96 335 lub
bezpośrednio przekazać żonie Ewie, na
nr tel.: 604 95 95 31
Mariusz zaczął właśnie kolejny wyścig, wyścig z czasem, ale tym razem do
zwycięstwa nie potrzebuje, ani bidonu,
ani pełnych kół. On potrzebuje krwi,
żeby żyć! Pomóżmy mu wygrać ten
najważniejszy wyścig!
(www.wleninfo.pl)
FOT. ARCHIWUM

Dane teleadresowe Regionalnych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Oddział Lwówek Śląski ul. Morcinka 6,
tel. 75 – 782 01 00, godziny pracy:
8:00- 11:00
Oddział Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6,
tel. 75 – 764 64 26, godziny pracy:
7:30- 11:00
Oddział Bolesławiec, ul. Zwycięstwa 9,
tel. 75 – 732 22 59, godziny pracy:
7:30- 11:30
Oddział Lubań, ul. Zawidowska 3,
tel. 75 – 646 19 00, godziny pracy:
7:30- 11:30
www.rckik.walbrzych.pl

Zastępca dyrektorem

Dotychczasowy zastępca dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosł
Artystycznych w Jeleniej Górze,
został szefem placówki. Była
dyrektor ZSRA Małgorzata Kasztelan w październiku ubiegłego
roku – z powodów zdrowotnych
– złożyła oficjalną rezygnację
ze stanowiska. Pod koniec października ogłoszono konkurs na
nowego dyrektora szkoły, który
pod koniec 2010 roku wygrał
Bogdan Helik, pracownik i zastępca dyrektora tej placówki.

Otarła się o
niebezpieczeństwo

Decydując się zejść z zaśnieżonych chodników na jezdnię,
piesi muszą mieć oczy dookoła
głowy. W pierwszy poniedziałek
stycznia w Piechowicach przekonała się o tym 15-latka, którą milimetry uratowały od poważnych
obrażeń. Dziewczyna zmęczona
brodzeniem w zaśnieżonym
chodniku zeszła na jezdnię, ale
nie zauważyła nadjeżdżającej
„dziewiątki”. Autobus otarł się
jedynie o pieszą, której nic się
nie stało. Dziewczynie nie była
potrzebna pomoc medyczna.
(Angela)

Sarna w szkole

Ponad godzinę trwała akcja oswobadzania uwięzionej sarny, która na boisko
Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej
Górze wbiegła 4 stycznia około godziny
11.00. Szukając drogi ucieczki zwierz
zaplątał się w ogrodzenie, z którego nie
mógł się wydostać. Ostatecznie sarenkę
Komunalnej, które zobowiązane
są wywieźć resztki do utylizacji.
Zagryziona sarna
pochodzi z lasu,
który należy do
miasta i nie ma
w nim obwodu
łowieckiego.
Nie ma więc
myśliwych,
którzy zadbaliby o paśnik
i siano oraz
solankę dla
zwierząt na
zimę. Niestet y,
miasto nie czuje się
w obowiązku, aby na
mroźne i śnieżne miesiące zadbać o dokarmianie
dzikich zwierząt.
W miniony czwartek przy ul.
Kochanowskiego ktoś zauważył
ranną sarnę. Na miejsce wezwano
weterynarza. Po jej odłowieniu na
szczęście okazało się, że zwierzę
nie zostało zbyt mocno pogryzione i po opatrzeniu mogło być
wypuszczona do lasu w okolicach
Pałacu Paulinum – mówi Artur
Wilimek ze Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.

uwolnili strażnicy miejscy wraz z lekarzem weterynarii. Zwierzę nie doznało
żadnych obrażeń. Sarnę wypuszczono
do lasu. Takich przypadków, kiedy dzikie
zwierzęta podchodzą do zabudowań
i ludzi w ostatnim czasie jest coraz
więcej. Jest to dowód na to, że sroga
zima daje im się poważnie we znaki i

brakuje im jedzenia. Rada na to jest tylko
jedna, dzikie zwierzęta trzeba po prostu
dokarmiać. Dawniej suchy chleb był też
zbierany w szkołach. Być może zwierzęta
to zapamiętały i stąd ta wizyta sarny pod
„siódemką”. Może warto więc wrócić do
starych, dobrych zwyczajów.
(Angela)

Tyle szczęścia nie miała natomiast inna sarna,
którą znaleziono po południu przy ul. Kasprzaka
6. Zwierzę przez bardzo
poważne obrażenia, nie
miało szans na wyleczenie, a nawet przeżycie.
Lekarz weterynarii podjął decyzję o uśpieniu
sarenki.
Zagrożeniem dla poszukujących pożywienia
saren są psy, zwłaszcza
te pozbawione opieki i
smyczy. Choć to udomowione zwierzę, drzemie
w nim instynkt drapieżcy, któr y budzi się na
widok potencjalnej i bezbronnej ofiary.
(tejo)
FOT. BKP

Zakleszczony pies

W miniony czwartek rano przypadkowy przechodzień zaalarmował strażników miejskich o tym, że w Łomnicy w okolicach lotniska jest uwięziony pies. Zwierzak chciał
przejść przez ogrodzenie i zakleszczył się. Na miejsce wezwano strażaków, którzy do
uwolnienia czworonoga musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
(Angela)
FOT. ARCHIWUM

Nissan Pathfinder do zadań specjalnych
Sylwestrowa noc była oka- zainstalowane w środku rejestro- również możliwość wysyłania
obrazu z kamer drogą radiową
zją do praktycznego wy- wały to, co działo się na zewnątrz.
do centrum monitoringu w
korzystania mobilnego System posiada
siedzibie SM – informuje Artur
monitoringu zainstaWilimek z SM.
lowanego w
Zarejestrowane w ten spopojeździe
sób materiały mogą być użyte
marki Nisjako dowód w sprawach
san Pathfino wykroczenia i przestępd e r, k tó r y m
stwa.
poruszają się
(tejo)
FOT. ARTUR SM
patrole Straży
Miejskiej.
W pierwszą noc w
roku centrum miasta było pod „okiem”
kilkunastu kamer
monitoringu. Plac
Ratuszowy patrolowała
również terenówka Straży
Miejskiej z zainstalowanym systemem mobilnego
monitoringu. – Kamery

Tym razem oprócz kilku przypadków
głośnego zachowywania się oraz
zaśmiecania miejsc publicznych, strażnicy nie odnotowali poważniejszych
wykroczeń
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PO NAPADZIE NA TAKSÓWKARZA

Pamiętajcie o koncesjach

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze
przypomina przedsiębiorcom
prowadzącym sprzedaż napojów
alkoholowych w 2010 roku, o
obowiązku złożenia w terminie
do dnia 31 stycznia br pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz
wniesieniu opłaty za korzystanie
z wydanych zezwoleń.
(UM)

Pustki na trakcie

Kolejny lokal gastronomiczny (Pizzeria Konkret)
zakończył działalność na
ulicy 1 Maja. Coraz więcej
wnętrz o przeznaczeniu
na handel lub usługi gastronomiczne
świeci w centrum
miasta pustkami lub
znajduje zainteresowanie jedynie wśród
operatorów usług
bankowych. Zbyt wygórowane – zdaniem
potencjalnych najemców
– czynsze nie pozwalają
na rozwinięcie opłacalnej
działalności gospodarczej
drobnym przedsiębiorcom.
(tejo)
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Prawko i kupa kłopotów

Celu nie osiągnęli, celę – tak
W Nowy Rok napadli na jednego z jeleniogórskich taksówkarzy. Zastraszyli go i biciem
próbowali zmusić do wydania
pieniędzy. Pokrzywdzony spłoszył ich. Po kilku dniach bandytów zatrzymała
policja. W areszcie
tymczasowym
spędzą najbliższe trzy miesiące.

Podejrzani o napad przestępcy
mają 26 i 28 lat. Do zdarzenia
doszło 1 stycznia 2011 roku około
godziny 23.00 w Jeleniej Górze.
Kierowca przyjechał na
wezwanie jednego ze
sprawców. Na miejscu do samochodu

wsiadł jeden z mężczyzn, zaczął
go dusić, a drugi go bił. Napastnicy
żądali pieniędzy. Celu nie osiągnęli, gdyż pokrzywdzony spłoszył ich
krzykiem i dźwiękiem klaksonu.
Kierowca nie odniósł żadnych
obrażeń – mówi podinsp. Edyta
Bagrowska, oficer prasowy policji
jeleniogórskiej.
Powiadomieni o zdarzeniu
policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawców. Dwa
dni po przestępstwie napastnicy byli już zakuci
w kajdanki. Okazało
się, że napadając na
taksówkarza, chcieli
zdobyć pieniądze na
wódkę.
(tejo)
FOT. POLICJA

Za rozbój grozi kara nawet do 12
lat pozbawienia wolności. Policja
wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie
podejrzanych. Sąd zdecydował: sprawcy trafili na trzy miesiące do celi Aresztu
Śledczego w Jeleniej Górze.

Akcja „Krew” w „Elektroniku”
Prawie 60 osób pojawiło się
w miniony wtorek w Zespole
Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze po to, by oddać krew
w ramach akcji „Nie bądź żyła!
Oddaj krew!”, zainicjowanej
przez jednego z
uczniów „Elektronika”
– Jakuba
Thauera.
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Przypomnijmy, iż celem akcji „Nie
bądź żyła! Oddaj krew!”, o której pisaliśmy w grudniu ub. roku, i która
odbyła się wczoraj w Zespole Szkół
Elektronicznych w Jeleniej Górze,
było zebranie możliwie największej ilości krwi dla trzynastoletniego Mateusza Napiórkowskiego
z Podlasia, chorującego na ostrą
białaczkę limfatyczną.
Kapitalne znaczenie ma tutaj
fakt, że akcja zainicjowana przez
Jakuba Thauera, którego od początku
wspierała dyrekcja ZSE oraz grono
pedagogiczne, zaktywizowała przede
wszystkim ludzi młodych z liceów i
techników z regionu, którzy „maso- które Jakub
wo” odpowiedzieli na wezwanie Thauer otrzymał
swojego rówieśnika. Niestety, w ciągu ostatnich tygodni,
pomimo ponad stu zgłoszeń i
w zbiórce krwi
deklaracji uczestnictwa w tejże,
mogli wziąć
udział jedynie

Młodzież licznie przybyła, aby podzielić się
darem życia z chorym kolegą z Podlasia

Wymiana prawa jazdy, wprowadzenie terminu ważności,
zaostrzenie przepisów dla
świeżo upieczonych kierowców oraz związanych z
punktami karnymi to tylko
niektóre ze zmian, jakie
czekają kierowców w kolejnych latach. Tak wynika
z nowej ustawy o kierujących pojazdami, nad którą
właśnie kończą się prace
legislacyjne.
Jak podaje Rzeczpospolita w komentarzu do nowego kodeksu drogowego, obecne prawa jazdy stracą
ważność w styczniu 2033 roku. – W
zamian będą wydawane nowe prawa
jazdy z terminem ważności na 1015 lat tak jak ma już to miejsce
w innych państwach Unii
Europejskiej – poinformował
przedstawiciel Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
W styczniu 2013 roku
osoby, które uzyskają po
raz pierwszy prawo jazdy

kategorii B, będą objęte dwuletnim
okresem próbnym. Między czwartym
a ósmym miesiącem licząc od dnia
otrzymania prawa jazdy, kierowca
ma obowiązek odbyć kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz praktyczne
szkolenie w zakresie zagrożeń w
ruchu drogowym. Zaświadczenia
o odbytych kursach muszą trafić
przed upływem ośmiu miesięcy do
starosty.
Również przez osiem miesięcy
świeżo upieczony kierowca będzie
musiał jeździć z okrągłą białą nalepką z zielonym symbolem liścia
klonowego, naklejoną na przedniej i
tylnej szybie. Będzie miał zakaz przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym i 80 km/h poza
nim. Jeśli kierowca popełni w czasie
okresu próbnego trzy wykroczenia
lub jedno przestępstwo przeciwko
bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
np. jazda po alkoholu, wtedy prawo
jazdy zostanie cofnięte.
(Agrafka)
FOT. TEJO

Co z karniakami?

uczniowie pełnoletni.
– W ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że bez względu na zaświadczenia czy pisemne zgody
od rodziców, osoby niepełnoletnie
nie będą brane pod uwagę podczas
zbiórki krwi w naszej szkole – mówi
Jakub Thauer. – Ponieważ wcześniej
podaliśmy błędną informację, że
krew może oddać każdy, chcieliśmy
przeprosić tych wszystkich, którzy
przyjechali na darmo, a przy tym
podziękować im za szczere chęci
– dodaje Agnieszka Tomaszewska, wicedyrektor ZSE
w Jeleniej Górze.
Tak czy owak, we wtorkowej akcji „Nie bądź

Gdy ustawa wejdzie w życie zniknie możliwość redukcji punktów karnych, a te zostaną
anulowane „z urzędu” po roku od popełnienia wykroczenia. Osoba, która uzyska 24
punkty karne, zostanie wysłana na kurs reedukacyjny. Będzie kosztować nawet do
500 złotych i potrwa kilkanaście godzin. Jeśli w ciągu pięciu lat dany kierowca znów
zgromadzi 24 punkty, będzie musiał zaczynać naukę od nowa. Dziś dwa razy do roku
kierowca może pozbyć się nawet 12 punktów biorąc udział w ratunkowych szkoleniach
organizowanych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a osoba uzyskująca 24
punkty karne zostaje skierowana na egzamin sprawdzający jej kwalifikacje.
żyła! Oddaj krew!”
wzięło udział
p r aw i e 6 0
osób, z których ponad
połowa
oddała
krew Ma-

teuszowi Napiórkowskiemu. W gronie
tym, znaleźli się
również przedstawiciele kadry nauczycielskiej. Do
inspiracji.
Piotr Iwaniec
FOT. PIOTR
IWANIEC
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Zimo, spływaj! Byle powoli
miniony weekend kawały lodu
spadające z dachów uszkodziły kilka
samochodów w Jeleniej Górze. Szczęśliwie – nikomu nic się nie stało. Od
minionego roku usuwaniem sopli,
śnieżnych nawisów czy śniegu z
dachów zajmują się prywatne firmy
lub służby urzędów miasta. Strażacy
interweniują tylko w wyjątkowych
sytuacjach. W ubiegły piątek po
godzinie 9.00 zwały lodu i śniegu
zwisały ze spadzistego dachu przedszkola w Szklarskiej Porębie. Akcja
usuwania nawisu przez strażaków
trwała niemal dwie godziny.
Takich zagrożeń czyhających nad
głowami przechodniów nie brakuje
też w Jeleniej Górze. Większość
budynków z zalegającymi nawisa-

mi należy do zakładów gospodarki
lokalowej. Jak mówią strażnicy
miejscy, przykładem są m.in. niemal wszystkie budynki w obrębie
placu Piastowskiego w Cieplicach,
ul. Jasnej czy Michałowickiej. Na
prywatnych budynkach nawisy są
sporadycznie.
– Przez najbliższy tydzień poza
kontrolami dachów będziemy sprawdzać chodniki. Ich właścicielom
będziemy przypominać o obowiązku
usuwania z nich oblodzenia oraz
o posypywaniu piaskiem – mówi
Artur Wilimek ze Straży Miejskiej w
Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. ANGELA/TEJO

Prawko na motor?
Wiosną

Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Jeleniej Górze
przypomina, że wstrzymał okresowo przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kategorię
A i A1, czyli na motocykle. Taka
sytuacja potrwa do odwołania,
czyli póki nie poprawią się warunki na drogach. Jak podaje
WORD na stronie internetowej
powyższa sytuacja spowodowana
jest troską o bezpieczeństwo osób
zdających, ponieważ warunki
atmosferyczne nie pozwalają
na bezpieczne przeprowadzenie
egzaminów.
(Agrafka)

Pryzmy śniegu przy ulicy 1 Maja: takich
opadów nie było od pięciu lat.
Trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy zł już zostało
„wyrzucone” w pośniegowe
błoto w końcówce listopada
i grudniu ubiegłego roku, a
przed nami kolejne zimowe
miesiące. W miniony piątek
– po wielu dniach śnieżyc i
mrozów – na całego nadeszła odwilż z wyraźnie dodatnią temperaturą. Ekipy
drogowców ruszyły na front
walki ze skutkami aury.
Atak śnieżyc i
mrozów był

tak intensywny, że nie wystarczył
sprzęt MPGK, które musiało dokupić
wielofunkcyjny samochód Unimog i
piaskarkę, W okresach największych
opadów wynajmowało trzy dodatkowe ciągniki. Zima kosztowała już
ponad trzech miliony złotych.
Od ponad dwóch tygodni z jeleniogórskich ulic usuwany jest śnieg,
który ładowany na samochody
ciężarowe, zostaje wywieziony na
niezagospodarowane pola w okolicach ul. Wiejskiej.
– Akcja prowadzona jest według
wytycznych i zleceń z Miejskiego Zarządu Dróg
i Mostów w
Jeleniej
Gó-

Ekipy wywożą śnieg z ulicy Sudeckiej

rze. Dotychczas usunęliśmy śnieg z
centrum miasta, czyli z ulic: Długiej,
Krótkiej, Solnej, Szkolnej, Konopnickiej i Drucianej oraz z placu
Ratuszowego – powiedziała Alicja
Bujak-Górska, zastępca kierownika
Oddziału Dróg i Mostów Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze.
W ubiegły piątek przez kilka
godzin śnieg usuwany był z ulicy
Sudeckiej na odcinku od Wojska
Polskiego do ul. Piłsudskiego.
Dziesięcioosobowa ekipa przeniosła się na ul. Wolności, gdzie
śnieg przez kilka najbliższych dni
będzie usuwany na odcinku od
ul. Wyczółkowskiego do ul. Prusa Kierownictwo zarządu dróg
wyjaśnia, że w związku z odwilżą
jak na razie nie ma dalszych planów
wywożenia śniegu z ulic.
Bardzo niebezpieczne są sople.
Niektóre mają ponad metr długości
i ostre jak szpada szpikulce. W

Rekordy na
liczniku

– Od dziesięciu lat, w żadnym roku
przez miesiąc nie mieliśmy tylu przejechanych kilometrów, co w grudniu
2010. Wówczas nasz sprzęt przejechał
19 tys. 238 km, a łącznie z listopadem
jest to 23,5 tys. km. Dla porównania
zeszłej zimy w latach 2009 /2010
mieliśmy 37,815 tys. przejechanych
kilometrów, w 2008/2009 przejechaliśmy 37,300 tys. km, w 2007/2008
– 14tys. 338 km, 2006/07 – 12 tys.
453 km. Rekordowy bilans całej zimy
był natomiast w sezonie 2005/06
kiedy nasz sprzęt przejechał 47 tys.
623 km – mówi Michał Kasztelan,
prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej
Górze. Na drogi wysypano także setki
ton solanki i piasku.

Ostre jak szpikulce sople stanowią
olbrzymie zagrożenie!

Nie wszystkim śnieg przeszkadza

Zima dała się we znaki szczególnie
osobom starszym i mniej sprawnym.

Powódź (nie)groźna

Piątkowa odwilż nie spowodowała gwałtownego przyboru wód w ciekach miasta i regionu. Sytuacja może się pogorszyć, kiedy śnieg
zacznie masowo topnieć w górach i na pogórzu.

Kilkudziesięciu maszerów ze swoimi czworonożnymi załogami rywalizując w różnych kategoriach na
dystansie 30 km stanęło na starcie w pierwszym dniu
trwających do 9 stycznia (niedziela) zawodów Psich
Zaprzęgów Husquarna Tour w Jakuszycach. W polskiej
„Alasce” na razie odwilży nie widać. Bywa, że śnieg
zalega tu jeszcze w maju.
(Agrafka)
FOT. ORGANIZATOR
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Niczym ręka prezydenta
Będzie
wsparciem

– To bardzo dobry kandydat. Powołanie
C. Wiklika na doradcę medialnego nie
oznacza, że będę unikał kontaktu z
mediami, ale pan Wiklik ma być moim
wsparciem – mówi Marcin Zawiła,
który prezydentem Jeleniej Góry został
5 XII 2010.
Sojuszu Lewicy Demokratycznej).
Prowadzi także agencję wydawniczą,
a ostatnio dał się poznać jako autor
ciekawych pozycji o Jeleniej Górze,
jej historii i codzienności. Jest także
właścicielem tramwaju stojącego
przed ratuszem, gdzie działa w sezonie kiosk z pamiątkami.
Cezary Wiklik: – Jest to dla mnie
nowo-stara funkcja. Przez siedem
lat pracowałem w biurze prasowym
urzędu miasta za prezydenta Józefa
Kusiaka. Przez 12 lat byłem też dziennikarzem, dzięki czemu znam potrze-

Podczas promocji monograﬁi o Kościele Łaski w
Książnicy Karkonoskiej. Cezary Wiklik, autor, ze
swoim przyszłym szefem: Marcinem Zawiłą, jeszcze
dyrektorem KK (1 VI 2010).
Zgodnie z przypuszczeniami,
związany z Sojuszem Lewicy
Demokratycznej Cezary Wiklik, znawca regionu, były
dziennikarz, obecnie wydawca i fotograf, został doradcą
medialnym prezydenta Jeleniej Góry, Marcina Zawiły z
Platformy Obywatelskiej.
Najlepsze zdjęcia z rozmaitych wydarzeń w Polsce i na
świecie nagrodzone i wyróżnione w dorocznym konkursie BZ
WBK Press Foto
2010 można
od minionego
wtorku oglądać w Galerii
Skene prowadzonej przez fundację
Magna Silesia w foyer
Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze.

W minionym tygodniu uczestniczył w spotkaniach z szefem miasta
i „wdrażał się” w zakres obowiązków.
– Znam pracę zarówno dziennikarzy,
jak i urzędu i znajdę dla nich wspólny
język – zapewnia nowy pracownik
magistratu.
Dla Cezarego Wiklika taka praca
nie jest nową materią. Przez siedem
lat obsługiwał prasowo działania

urzędu za prezydenta Józefa Kusiaka
(Sojusz Lewicy Demokratycznej).
Uważano go za jednego z najbardziej
wpływowych współpracowników
byłego szefa miasta.
Do listopada 2010 roku był radnym
rady miejskiej minionej kadencji
(mandat SLD), starał się o ponowny
wybór, ale przegrał 12 głosami z
Józefem Gajewskim (okręg nr 4, lista

Siła kadru prasowego
(wolni strzelcy).
Czy ilość poszła w jakość? Zdaniem
szefa jury Wojciecha Druszcza, z którym rozmawiali współorganizatorzy
zmagań z dziennika „Rzeczpospolita”
– niekoniecznie. – Nic nas nie rzuciło na
kolana – wyznaje na łamach dodatku
do Rz. W. Druszcz. Podkreśla przy tym,

Fot. Konrad Przezdzięk

Na tę (szóstą już) edycję konkursu
fotoreporterzy prasowi – 368 osób –
przysłali niemal siedem tysięcy zdjęć!
Jak podkreślają organizatorzy, to rekord
tych zmagań, do których stają zarówno
twórcy współpracujący z tytułami prasowymi, agencjami jak i tzw. freelancerzy

Gościem wystawy był znany aktor ﬁlmowy
i telewizyjny: Andrzej Pieczyński.

że fotoreporterom coraz trudniej znaleźć oryginalne ujęcia tematów,
zestawy powielają się, a jeden był niemal
kalką prac innego autora.
Jako powód takiej sytuacji Wojciech Druszcz podaje, między innymi,
postawę wydawców, których coraz
mniej interesuje dobry fotoreportaż, a

Wieczór wyborczy sztabu Marcina Zawiły
w „Arkadii”. Wśród czuwających – Cezary
Wiklik
by i
język mediów.
Jako radny poznałem też zasady
funkcjonowania urzędu i problemy
tego miasta. Teraz postaram się znaleźć wspólny język między urzędem, a
mediami. Do połowy stycznia potrwa
cykl wypracowywania współpracy i
zasad funkcjonowania z prezydentem
Marcinem Zawiłą, jego zastępcami
Zofią Czernow i Hubertem Papajem
oraz poszczególnymi wydziałami. Po
tym okresie będą starał się dostarczać

dziennikarzom jak najbardziej szczegółowych informacji w
interesujących ich tematach.
Cezary Wiklik ma swoje biuro
w pokoju nr 205 jeleniogórskiego
ratusza. Doradca nie wyklucza cyklicznych spotkań z dziennikarzami,
które były praktykowane przez
byłego prezydenta Marka Obrębalskiego.
Angela/tejo
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
FOT. COOLAZOOCH

Harcerz z gitarą

Cezary Wiklik przez 12 lat był dziennikarzem prasowym i fotoreporterem związanym z Gazetą Robotniczą (później z Gazetą Wrocławską). Uchodził za tytana pracy. Jeszcze wcześniej dał się poznać jako aktywny działacz Związku Harcerstwa Polskiego (między
innymi, był szefem Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego przy filii Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze). O Cezarym Wikliku
pisze Andrzej Bira, który opracował artykuł tyczący „Akcji Hotel” (placówka w Szklarskiej Porebie wzniesiona rękoma młodzieży w
latach 70. XX wieku) – …Wieczorem były występy i tradycyjne harcerskie ogniska. Przyjeżdżał często do braci harcerskiej Cezary
Wiklik /…/ z gitarą i ogromnym repertuarem piosenek i pieśni harcerskich i patriotycznych. Spotkania z nim przeciągały się do
późnych godzin, a ja podziwiałem, jak zręcznie udaje mu się rozśpiewać młodzież.
wiele czasopism (w Polsce i na świecie)
zrezygnowało z tej formy przekazu. –
Fotoreportaż coraz częściej jest
więc jedynie „dyscypliną”
konkursową, co nie
wpływa na jego wartość pozytywnie,
a nadsyłanymi
zdjęciami rządzi
przypadek.
Mimo tych słów
krytyki (nie do końca
uzasadnionych), jest
co podziwiać na wystawie,
która w końcu – po ponad pół
roku – dotarła do Jeleniej Góry. Wśród
zgromadzonych prac w oko rzuca
się zdjęcie roku – czyli praca Łukasza
Ostolskiego przedstawiające premierów
Rosji i Polski na sopockim molo. Choć
autor pracy zastrzega, że nie zajmuje się
polityką, intepretatorzy tej fotografii już
nadali jej wiele „ukrytych” i widocznych
znaczeń będących aluzją do sytuacji na
linii Polska – Rosja.
Jak podkreślił opiekun Galerii Skene
Janusz Jaremen, fotografia prasowa jest
szczególnie bliska masowemu odbiorcy,
ponieważ ilustruje codzienność. – Moc
obrazu nieruchomego jest dużo bardziej
przekonująca niż ulotne materiały
filmowe. Fotoreporterzy często także
uwieczniają wydarzenia, które – choć
ważne – nie są „godne” obiektywów
kamer telewizji komercyjnych – powiedział Janusz Jaremen.
(tejo)

Nowością tej edycji konkursu (z pulą nagród ponad 100 tysięcy
złotych), była kategoria tzw. fotokastów, czyli internetowych
wersji fotoreportaży z możliwością wykorzystania muzyki i
filmu. Poza tym oceniano fotografie w kategoriach: cywilizacja,
portret, społeczeństwo, sport, wydarzenia oraz przyroda i
środowisko naturalne.

Odszedł Krzysztof Kolberger
Ten znakomity aktor teatralny, filmowy, radiowy i
telewizyjny, także
ceniony reżyser
teatralny nie żyje!
Dwadzieścia lat
temu, gdy kręcono film „Zakład”
gościł w stolicy
Karkonoszy i Lubomierzu.
To był rok 1990.
Krzysztof Kolberger
czekał cierpliwie na Kadr z ﬁlmu „Zakład” – na
schodach przed jelenio- planie: Krzysztof Kolberger.
górskim dworcem PKP, a
obok niego stały
skich Filmów
dwie ogromne
Fabularnych w
KRZYSZTOF KOLBERGER
walizki. PrzyGdyni i została
OD WIELU LAT ZMAGAŁ
jechał na plan
nagrodzona
SIĘ Z CHOROBĄ
filmowy z całą
m.in. na festiNOWOTWOROWĄ. ZMARŁ
ekipą. Teresa
walu dla dzieci
7 STYCZNIA 2011 ROKU W
Kotlarczyk reali- WARSZAWIE W WIEKU 60 LAT. w hiszpańskim
zowała wówczas
mieście Gijón
swój debiut fabui Międzynarolarny „Zakład” o zakładzie popraw- dowym Forum Kultury w Sztokczym dla chłopców.
holmie.
Zdjęcia kręcono w internacie
(Accipiter)
Studium Nauczycielskiego w LuFOT. ARCHIWUM
bomierzu. Krzysztof Kolberger
grał postać wychowawcy, który
Z FORUM
sprzeciwia się bezwzględnym meJELONKI.COM
todom wychowawczym dyrektora
poprawczaka. W filmie wystąpili
Miałem zaszczyt zagrać w tym filmie
także Grażyna Trela, Jacek Bończyk,
u boku P. Krzysztofa jako wybrany
Robert Gonera, Ryszard Kotys,
przez Panię Teresę Kotlarską staPaweł Królikowski, Jan Peszek i
Bartłomiej Topa.
tysta. Nigdy tego nie zapomnę!!!
Reżyserka „Zakładu” za swoSpoczywaj w pokoju:(((
je dzieło otrzymała Wyróżnienie
Artur z Mirska
Specjalne Jury na XV Festiwalu Pol-
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Podwyżkami po kieszeni!
Wzrost cen prądu, ciepła,
podatków od nier uchomości, książek, ubrań dla
dzieci czy czasopism specjalistycznych oraz opłat
za wywóz śmieci i żywności – to podwyżki, które w
Jeleniej Górze i większości
polskich miast pojawiły się z Nowym Rokiem.
– Jesteśmy przerażeni.
Jeszcze nigdy nie było tyle
podwyżek na raz! – mówią
jeleniogórzanie. A to jeszcze nie koniec windowania
cen.

cę, bo jej firma zrobiła redukcję
etatów. Obecnie szuka zatrudnienia, ale to nie jest zbyt łatwe. Co
dla nich oznaczają podwyżki?
– Już teraz jest nam bardzo
ciężko, a czekają nas poważne
podwyżki, które zebrane w jedną całość dają naprawdę sporą
kwotę. Prąd zdrożeje o 30 zł, do
tego dojdą ogrzewanie, książki,
ubrania, opłaty w szkole. Wnuczce
trzeba opłacić szkołę i kupić wyprawkę. To około tysiąca złotych.
Będziemy musiały oszczędzać na
jedzeniu. Żeby zapłacić rachunki
trzeba się ograniczyć do minimum
– rozkłada ręce pani Ewa.
Jeleniogórzanka podkreśla,
że pensje zostały niemal na tym
Z czego zrezygnować?
samym poziomie. – Podwyższyli je
Ewa Wiktorska i jej córka Anna nam o 70 zł, z czego trzeba jeszcze
Mauk na dźwięk słowa „podwyż- odliczyć podatek, więc zostanie
ki” łapią się za głowy. Jak mówią, jakieś 40 zł. Co z takiej kwoty
również w star ym roku
można zapłacić? Ja mam 1300
musiały żyć z ołówkiem
zł brutto, mój mąż ma 1100
w ręku, by wystarczyzł renty. Jak chcemy coś
ło na godziwe życie.
kupić do domu, to musimy
Pani Anna, która ma
brać na rat y, które też
utrzymaniu swoją
trzeba spłacać. Opłaty z
11-letnią córkę
ratami wynoszą nas około
Karolinę,
1500 zł miesięcznie i boję
straciła
się myśleć, co to
w tym
roku
pra-

będzie, kiedy przyjdą rachunki
po tych podwyżkach – dodaje Ewa
Wiktorska.
– Jesteśmy skazani na głodówkę
– wtórują Piotr Mendyk i Tadeusz
Jasek, emeryci. – Skąd my mamy
brać pieniądze na te podwyżki?
Ludzie w rządzie się bawią, wymyślają afery za aferami, a to wszystko odbija się
na zwykłym
człowieku.
Z czego zrez yg n uj e my,
by opłacić
rachunki?
Z leczenia,
wiadomo ile
kosztują leki,
za wizytę u
lek arza t eż
trzeba płacić,
albo czekać
pół roku. Teraz pozostało nam tylko
umierać –
mówią panowie. Zdaniem
pani Melanii

Co nas jeszcze
czeka?

W lutym w Jeleniej Górze kończy
się dotychczasowa taryfa cen wody
i ścieków. Już wiadomo, że wraz z
uchwaleniem nowej taryfy należy
spodziewać się podwyżek. Zgodnie
z założeniami budżetu miasta, poza
wzrostem cen zniknie również dopłata
do wody i ścieków, w miejsce której
mają się pojawić dopłaty do mieszkań
o wysokości uzależnianej od domowego
budżetu danego gospodarstwa domowego. Zgodnie z tą zasadą najbiedniejsi
dostaną najwięcej.
Od 1 czerwca w Jeleniej Górze o około
3-4 procent wzrosną też czynsze za
mieszkania. Najprawdopodobniej w
lipcu możemy się też spodziewać
zmiany cen biletów MZK. Po naniesieniu wskazanych przez wojewodę
poprawek do zaskarżonej uchwały
rady miejskiej, proponowane ceny
wejdą w życie nie później niż 1 lipca. W
tym roku przestanie też obowiązywać
zwolnienie z unijnego VAT na książki
i czasopisma specjalistyczne, dotąd
nieobjęte tym podatkiem. W przypadku
książek specjalistycznych podatek
(5 procent), będzie obowiązywał od
1 maja, a czasopism – od 1 marca.
Tańszy w tym roku ma być natomiast
tylko gaz o około 3 procent i nieliczne
produkty żywnościowe.

Bobik najgorsze są
podwyżki
rachunków
bieżącego
utrzymania.
Kobieta zdaje sobie jednak sprawę,

– Jesteśmy skazani na głodówkę – mówią
Piotr Mendyk i Tadeusz Jasek, emeryci.
że wraz ich
nadejściem będzie musiała z czegoś zrezygnować.
Kiedy przyjdą pierwsze wyższe
rachunki trudniej będzie się żyło
też państwu Ewie i Zbigniewowi
Czystołowskim z psem Whisky,
który od trzech lat jest u nich
domownikiem. Małżeństwo jest
na emeryturze, której planowany
wzrost to w porównaniu do podwyżek śmieszna kwota.

Droższe życie

W całej Polsce od 1 stycznia w
życie weszła w życie podwyżka
cen prądu o siedem procent
(tylko dla odbiorców indywidualnych). O jeden procent wzrosła też cena za
ciepłą

wodę i ogrzewanie mieszkań. –
Wzrost nie wynika jednak ze zmiany taryf, ale podwyższonego o
jeden stopień podatku VAT. Zmiany taryf planowane są natomiast
na połowę roku. Niewykluczone,
że wówczas pojawią się kolejne
podwyżki – mówi Paweł Szpecht
z Energetyki Cieplnej ECO Jelenia
Góra (dawny PEC).
Od początku stycznia obowiązuje też 3- 4 procentowa podwyżka
podatku od nieruchomości. Wzrosły też ceny za wywóz śmieci. W
przypadku Simeco ceny zmieniły
się z 10,64 zł za osobę do 13,50 zł
za osobę. W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
dotychczasowa cena wzrosła z
10,7 zł do 13,54 złotych za osobę.
Te podwyżki będą się pojawiały co
roku i mogą osiągać nawet kilkaset procent. To skutek wymogów
unijnych, które do 2020 roku
nakładają na gminy obowiązek utylizowania około 70
procent odpadów. – Obecnie odpady są składowane,
a nie utylizowane. Żeby to
zmienić niezbędne będą
inwestycje. Dla Jeleniej
Góry i powiatu będzie
to koszt około 100 mln
JAK WYLICZA PORTAL MONEY.
PL, TYLKO W 2011 ROKU NA
PODWYŻCE PODATKU VAT
POLACY STRACĄ PONAD
7 MLD ZŁ, A PRZECIĘTNA
CZTEROOSOBOWA
RODZINA ZAPŁACI O 40 ZŁ
WIĘCEJ NA PODSTAWOWE
MIESIĘCZNE UTRZYMANIE.

Ewa i Zbigniew Czystołowscy są na
emeryturze: jej planowany wzrost jest
śmieszny w porównaniu ze zwyżką cen.

zł – mówi Jerzy Lenard, przewodniczący rady miejskiej.
Więcej od 1 stycznia muszą też płacić palacze. Ceny
papierosów wzrosły bowiem
w związku ze wzrostem wysokości akcyzy o 4 procent
(wymóg UE). Spora gr upa
podwyżek wiąże się z podwyż-

szeniem o jeden stopień VAT lub
jego nałożeniem na produkty,
które dotychczas były z niego
zwolnione.
Angela Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA

Drogie jak woda!

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Karpaczu poinformował odbiorców usług w zakresie zbiorowego
dostarczania wody i zbiorowego
odprowadzania ścieków, że z
dniem 1 stycznia uległa zmianie
stawka podatku VAT z 7% na 8%.
W związku z powyższym, ceny
uległy zmianie o wzrost podatku
VAT. Cena za dostawę wody wynosi 3,70 złotych brutto za m3.
Cena za odprowadzenie ścieków
wynosi 6,62 złotych m3.
Mieszkańcy Mysłakowic za m3
wody zapłacą teraz 6,6 złotych
brutto, a za odprowadzenie ścieków 4,4 złote brutto. W Podgórzynie mieszkańcy zapłacą 4,74 złote
brutto za m3 wody, natomiast
za ścieki 8,31 złotych brutto.
W Szklarskiej Porębie odbiorcy
zapłacą 5,92 złotych brutto za
m3 wody oraz 6,46 złotych brutto
za odprowadzenie m3 ścieków.
– Do 23 lutego mamy termin na
złożenie wniosku taryfowego
dotyczącego ceny wody i odprowadzania ścieków. Dołożymy
wszelkich starań, aby od maja,
kiedy kończy się dotychczasowa
taryfa, nie było podwyżek ceny
wody oraz ścieków – poinformował Feliks Rosik, sekretarz miasta
Szklarskiej Poręby.
Kowarzanie do 13 maja będą
płacić: za wodę 3,91 złotych brutto za m3 wody, oraz 8,20 złotych
brutto za m3 odprowadzanych
ścieków. Mieszkańcy Jeleniej
Góry za m3wody zapłacą 3,82
złotych brutto, a za odprowadzenie ścieków 4,23 złotych brutto
za m3. W lutym opłaty mogą
jednak zdrożeć.
(Agrafka)

ROZMAITOŒCI

PISANE Z UKOSA

Noworoczny kac cenowy
Historię piszą zwycięzcy, ta prawda
potwierdza się od wielu wieków. Najprostszy przykład to starożytne wojny
Rzymu z Kartaginą. Dziś mało kto
wie, o co poszło, kto był najeźdźcą, a
kto agresorem. W zbiorowej pamięci
zostały nam tylko karCzas kaca – początek roku 2011 i dalej. Miejsce kaca
– cała Polska. Rodzaj kaca – okrutny
kac cenowy, na który w odróżnieniu
do „stanu trzeźwienia” po dwóch
tygodniach picia (przepiliśmy wszakże
święta, sylwestra i dorzuconych nam
przez nadgorliwców Trzech Króli) nie
pomoże ni sok z kiszonej kapusty, ni
nawet sama kapusta.
Na kaca, z którym weszliśmy w A. D.
2011 nie ma rady, drodzy Czytelnicy. I to
bez względu na to, że arsenał środków
mających na celu przeciwdziałanie
stanom zarówno ciała, jak i umysłu
określanym potocznie właśnie tą,
enigmatyczną, aczkolwiek łatwą do
zapamiętania „cząstką wyrazową” jest
przeogromny – albowiem wzbogacany
z pokolenia na pokolenie. Z kacem –
Polak potrafi i radzić sobie, i funkcjonować, gdy trzeba. Gorącą herbatą, wodą z
ogórków czy sokiem z kiszonej kapusty
kaca alkoholowego z czasem wyleczy,
to pewne. Nie cenowego jednak, na
który – choć analogia z „kapustą” (w
sensie: synonimem pieniędzy, tożsamym z pęgą, dudkami, kasą, sałatą czy
sianem) nasuwa się sama, żadnego
antidotum nie znajdzie.
Z noworocznym kacem cenowym,
drodzy Czytelnicy, nie pozostaje nam
nic innego, jak się pogodzić. Tzn.
funkcjonować z tym kacem na co dzień
(bo trzeba), a że „Polak potrafi” – o tym
wspomniałem na wstępie. Być może
nawet, z czasem kac ten na stałe wpisze
się w naszą „spokojną” codzienność,
a jego cechy charakterystyczne nie
będą już dla nas tak uciążliwe. Póki
co jednak, owe cechy dopiero poznajemy – tak samo jak poznaje się cechy
pasożyta, z którym (uchowaj Borze!)
bylibyśmy zmuszeni „spędzić” trochę
czasu żyjąc w symbiozie.
Pierwszą z cech charakterystycznych noworocznego kaca cenowego
jest to, że inaczej niż ma to miejsce w
przypadku kaca alkoholowego, kac
cenowy zdaje się rozpędzać w czasie, a
nie zwalniać od momentu, nazwijmy
to, „swojego powstania”. Powodowany,
rzecz jasna, posylwestrowym wzrostem podatku VAT z 22 na 23 proc. w
przypadku paliwa, większości usług i
produktów nieżywnościowych, z 7 na
8 proc. w przypadku usług gastronomicznych i leków oraz z 3 na 5 proc. w
przypadku żywności nieprzetworzonej,
już w chwili obecnej wywołuje u
przeciętnego Kowalskiego ból głowy
i odruchy wymiotne – tj. najgorsze

z objawów kaca poalkoholowego.
Nie dość tego, objawom tym wkrótce
zaczną towarzyszyć groźne symptomy
przyczynowo-skutkowe: rewolucja w
domowym budżecie (bo przecież nie
zarobimy więcej, choć więcej będziemy musieli wydać), a co za tym idzie,
uszczuplenie portfela, który ma w
posiadaniu rzeczony Kowalski.
W opinii ekspertów pracujących
z mrówczym zapałem nad objawami noworocznego kaca cenowego i
oszacowaniem potencjalnego czasu
ich trwania, tendencja wzrostowa
tychże utrzyma się w miarę na stałym
poziomie przez najbliższe kilka miesięcy. Zgodnie z przewidywaniami, w
tym czasie „kaca” najbardziej odczują
przedsiębiorcy, którzy będą zmuszeni
obniżać ceny oferowanych przez siebie
produktów czy usług w taki sposób,
by skompensować ubytek dochodu
wynikający z podwyżki VAT-u przy
jednoczesnym nienarażeniu się na
stratę klientów – „skacowanych” myślą,
że trzeba będzie płacić więcej. Rezultat?
Na każdym etapie działalności, czy to
w handlu detalicznym czy hurtowym,
w dziedzinie produkcji dóbr konsumpcyjnych i innych, świadczenia pomocy
medycznej itp. znajdą się przedsiębiorcy, którym sposób ten „odbije się czkawką”, co w konsekwencji zaowocuje
redukcją kosztów pracy, zaprzestaniem
działalności lub - i to jest najbardziej
prawdopodobne, podwyżką cen, z której tytułu straty poniesiemy my właśnie.
I właśnie taki scenariusz przewidują
eksperci na drugie półrocze 2011 r. i
dalej – według wstępnych szacunków,
kac cenowy rozpoczęty w A. D. 2011
obejmie bowiem i rok 2012, i 2013.
Z kacem cenowym weszliśmy w
nowy rok, drodzy czytelnicy. Z kacem
cenowym pozostaniemy przez najbliższe trzy lata, niestety. Rząd polski, który
do tej pory zajmował się ustalaniem
kto jest winny katastrofie Smoleńskiej,
wojenką o krzyż (sic!) i innymi tematami zastępczymi, których celem jest
– co martwi niezmiernie – odwracanie
społecznej uwagi od kwestii najistotniejszych, jak reformy czy walka z zadłużeniem niebezpiecznie zbliżającym
się wszakże do magicznych 55 proc.
w stosunku do PKB, ni z gruszki, ni z
pietruszki zafundował nam kolejnego
rodzaju „kaca”, którego punktem
wyjścia jest podniesienie stawki VAT o 1
pkt. procentowy. Kaca, którego summa
summarum efektem może być wzrost
inflacji – z czym, rzecz jasna, sobie
poradzimy, bowiem „radzimy” sobie
ze wszystkim. Zakładam jednak, że
moglibyśmy być bardziej efektywni, a
mniej efektowni.
Piotr Iwaniec

PLOTKI
I FAKTY
Gdzie jest prezydent?

Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Marcin Zawiła prezydentem
został ponad miesiąc temu, a
niemal dokładnie przed czterema tygodniami (9 grudnia)
ślubował przed radą miejską.
Od tamtego czasu ledwie kilka
razy razy „pojawił się” publicznie (Światełko Pokoju z Betlejem, pożar fajerwerków przy
ulicy Sobieskiego i sylwester
w Rynku). Oj, mało coś tego
prezydenta dla jeleniogórzan!
Pojawiają się głosy, że dostanie
się na audiencję do Marcina
Zawiły, należy do wyzwania
znacznie trudniejszego niż próba pogadania w cztery oczy z
Jego poprzednikiem Markiem
Obrębalskim. Nowy prezydent
nie zorganizował także do tej
pory noworocznego spotkania z
toastem. Rok temu takie było 5
stycznia. Podobno bankiecik ma
być, ale kiedy? Tego nie wie nikt.
Warto się pospieszyć, bo wznosić
noworoczne toasty w lutym, to
tak trochę nie teges…

– Iruś, nie przejmuj się,
chłopie!

Nie ma to jak rower

Cezary Wiklik nowy doradca
medialny prezydenta, znany
jest z pokonywania ulic Jeleniej
Góry na rowerze niezależnie od
warunków atmosferycznych.
Zapytany – kiedy na dwóch
kółkach w koszuli flanelowej z
podwiniętymi rękawami jechał
podczas śnieżnej zawieruchy
– czy mu nie zimno, odparł ze
stoickim spokojem. – Jak będzie
mi zimno, to zawinę rękawy.
Biorąc pod uwagę znajomość
tematyki rowerowej pana Czarka, można przypuszczać, że
niekoniecznie zgadza się ze
sloganem o Jeleniej Górze jako
rowerowej stolicy Polski. Czy
będzie dążył do zmiany hasła?
Czy może miasta?
(anzol)

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

– Słyszałem, że ten nowy nie
będzie…

– …. ścinał łysych.
Ireneusz Taraszkiewicz, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, Waldemar Woźniak, naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jeleniej Górze

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

Jedzie
pociąg z daleka
Kolejami jeździłem bardzo
często jeszcze przed sklonowaniem molocha w „spółki córki”.
Niepowtarzalność każdej podróży wynikała, między innymi, z
dodatkowych atrakcji w postaci
spóźnień pociągu czy niedogrzanych wagonów. Część z tych
wojaży odbyłem jeszcze w czasach
PRL, ale – z ponad 12-letniego podróżniczego doświadczenia – nie
przypominam sobie takich horrorów, jakie ostatnio opisywano
w mediach.
Wówczas pewne odruchy miało się we krwi. Jak przyszło do
wyjazdu na wakacje, nad Bałtyk,
na przykład – wiadomo było, że
– aby zdobyć miejsce siedzące w

pospiesznym do Gdyni Głównej
Osobowej, trzeba było najpierw
pojechać do Szklarskiej Poręby i
tam zająć przedział. I później z
uśmiechem satysfakcji obserwować dzikie natarcie tłumu na peronie jeleniogórskiego dworca.
Z czasem na ten pomysł, którego realizacja dokładała do
podróży dodatkowe trzy godziny,
wpadało coraz więcej pasażerów.
I już w Szklarskiej Porębie trzeba
było się łokciami przepychać. Ale
i tak nie ryzykowało się nocnej
podróży w kiblu – przy większym
szczęściu – w pozycji siedzącej na
klozecie. Przy mniejszym – leżącej
na nie napiszę jakiej – podłodze.
Jak Polska długa i szeroka łowy

na miejsce włącznie ze wskakiwa- geście rozpusty – w przedziale syniem do podstawianego jeszcze pialnym. Słuchając przez cienką
pociągu przez okno nie były ścianę rozmów politycznych proczymś niezwykłym i przechodziło wadzonych przez obecnego prezydenta Jeleniej Góry, a wówczas
się nad nimi „do porządku”.
W podróżach niewakacyjnych posła, toczonych w „przedziale
takich przygód nie było. Co więcej poselskim”. O czym? Nie wiem,
– Jelenią Górę z Warszawą łączy- bom nie podsłuchiwał, choć nie
ły aż trzy pociągi! 516 kilome- słyszeć się nie dało. Ano, takie
trów (przez Łódź Chojny, Ostrów były czasy, że parlamentarzyści
jeździli pociąWielkopolski,
gami!
Wrocław) – lub
DONIESIENIA O CZTERECH
Dziś wolą
n i e c o w i ę c e j WAGONACH NABITYCH LUDŹMI,
( S k i e r n i e w i - KTÓRE PRZEMIERZAJĄC CAŁĄ latać, nie tylko
c e , Ko l u s z k i , POLSKĘ, PRZEKLINALI NA CZYM dlatego, że LOT
Częstochowę) ŚWIAT STOI NIE TYLKO MINISTRA -em bliżej, choć
GRABARCZYKA, PRZEBIŁY CAŁY
d z i e l ą c e p e - BAGAŻ KOLEJOWYCH ABSURDÓW pewnie drożej.
Czas nam poron obsk urLAT POLSKI LUDOWEJ!
szedł do przon e g o D wo rc a
du, ale na kolei
Wschodniego z
równie obskurnym peronem Je- nastąpiła paskudna degrengolaleniej Góry Głównej pokonywało da! Obrazki i doniesienia o czterech wagonach nabitych ludźmi,
się zawsze wygodnie.
Bywało, że nawet w wagonie które przemierzając całą Polskę,
z miejscami do leżenia lub – w przeklinali na czym świat stoi

nie tylko ministra Grabarczyka,
przebiły cały bagaż kolejowych
absurdów lat Polski Ludowej!
Dziś mamy Polskę Obywatelską,
więc nic zatem dziwnego, że
prowincjonalni panie i panowie
parlamentarzyści – podążając
na Wiejską – nie chcą się taplać
w tym badziewiu na szynach i
wybierają podróże podniebne. Ot
tacy – wniebowzięci! I przy okazji
roztaczają parasol ochronny nad
głową ministerialną, na którą z
prędkością TGV (train á grande vitesse, czyli francuska supertorpera), leci szafot wkurzenia się statystycznego pasażera. Oczywiście,
gdyby minister zapłacił głową za
ten burdel, niewiele by się poza
faktem egzekucji zmieniło.
Paraliż kolejowy to kolejny
dowód na to, że zmiany, które
dokonały się w Polsce minionego
dwudziestolecia, wciąż mają w
wielu przypadkach charakter

jedynie fasadowy. Przekształcenie PKP w spółki córki nie tylko
nie uporządkowało sytuacji na
szynach, lecz – wręcz przeciwnie
– doprowadziło do jeszcze większego chaosu i bałaganu.
Przy pozostawieniu wysokich
uposażeń dla urzędników i niemal
„bydlęcych” warunków podróżowania dla plebsu, którego nie stać
ani na podniebne podróże, ani
na własne cztery kółka. A może
i stać, ale woli bezpieczniejszą,
bardziej ekologiczną i z pewnością ciekawszą pod wieloma
względami podróż pociągiem.
Empiryzm jednak w tym przypadku ma swoje granice. Podobnie
jak przy ździerczej postawie
państwa, które – miast troszczyć
się o obywateli – z roku na rok
coraz mocniej ich łupi (ZUS-y,
VAT-y i inne), a resztę ma w dupie.
Przepraszam za słowo.
Konrad Przezdzięk
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wskazuje, iż źródłami powszechnie
Publikujemy treść sprosto- powaniach administracyjnych.
Niewygodny dla urzędników spo- obowiązującego prawa Rzeczpospowania, jakie nadesłał nam
sób prowadzenia przez Arnolda von litej Polskiej są na obszarze działania
pan Arnold von Weltze.
Wobec zamieszczenia w nr 7
na str. 10 tygodnika Jelonka.com
autorstwa Konrada Przezdzięka
elaboratu zatytułowanego „Terror
petenta” naruszającego dobra osobiste Arnolda von Weltze, opisanego
jako Arnold W. wskazuję, że: inicjały
Arnold W. spowodowały u jego
znajomych i klientów odczucie, iż
jest osobą podejrzaną o popełnienie
przestępstwa a nadto cechują go zachowania opisane w artykule. Opisane okoliczności są nieprawdziwe,
za co wydawca i Redaktor Naczelny
z głęboko wyrażonym żalem przepraszają Arnolda von Weltze.
Nadto Redaktor Naczelny publikuje prawdziwe zdjęcie Arnolda
von Weltze i przeprasza go za opublikowanie jego nieprawdziwego
wizerunku w zamieszonym w nr 7
z 2009 roku artykule. Jako że przekazane przez Arnolda von

Weltze
wezwanie
do usunięcia skutków
naruszenia
prawa z dnia
19 lutego 2009
roku w postaci
zamieszczenia
sprostowania nie zostało
spełnione, to z
tego powodu dla
przypomnienia
Redaktor Naczelny
zamieszcza całą treść
artykułu z tygodnika
Jelonka nr 7 z lutego
2009, celem umożliwienia czytelnikom i
byłym klientom Kancelarii Prawnej Arnold
von Weltze, której właścicielem jest Arnold von
Weltze, dokonania oceny
artykułu i opisanych tam
zachowań Arnold von Weltze w świetle wyroku Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze,
sygn. akt VI Waz 93/10 uniewinniającego go popełnienia
zarzucanych mu czynów, oraz
złożonych przez Arnolda von Weltze zawiadomień o przestępstwie
popełnionych przez urzędników
Urzędu Miasta Jelenia Góry.
Nadto Redaktor Naczelny publikuje wypowiedź Arnolda von Weltze, właściciela Kancelarii Prawnej
Arnold von Weltze:
Arnold von Weltze prowadzący
Kancelarię Prawną Arnold von
Weltze adres dla doręczeń w Kraju
Widok 58 560 Jelenia Góra z powodu
zamieszczonego w tygodniu Jelonka.com artykułu „Terror Petenta”
stracił wielu Klientów Kancelarii
Prawnej Arnold von Weltze, jak i
wielu potencjalnych klientów Kancelarii. Arnold von Weltze zaprasza
wszystkich byłych Klientów Kancelarii Prawnej Arnold von Weltze w
Berlinie do ponownego nawiązania
umów o zastępowanie Ich przed
sądami w sprawach cywilnych i
administracyjnych, urzędami skarbowymi, oraz we wszystkich postę-

Weltze Kancelarii Prawnej Arnold
von Weltze w Berlinie, adres dla
doręczeń w Kraju Widok 58 58-500
Jelenia Góra, polegający na zmuszaniu ich do dokonywania czynności
zgodnych z procedurami Kodeksu
postępowania administracyjnego,
wskazywaniu im przepisów, z których ich obowiązki wynikają, są
skutecznymi narzędziami w celu
osiągnięcia sukcesu dla Klienta
prowadzonej przez Arnolda von
Weltze Kancelarii Prawnej Arnold
von Weltze w Berlinie, adres dla
doręczeń w Kraju Widok 58 58-500
Jelenia Góra. Działania te nie noszą
znamion przestępstwa, czy wykroczenia i nie są metodami esbeckimi,
jak opisywał tygodnik Jelonka.
Arnold von Weltze oświadcza, iż
pracownicy Urzędu miasta Jeleniej
Góry Anna Wieczorek, Beata Michnow-

organów, które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego. Ustawa z 14
czerwca 1960r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w
drugim paragrafie art. 68 nakłada
obowiązek odczytania go wszystkim osobom obecnym przy jego
sporządzaniu. Anna W. odmówiła
dokonania tej obowiązującej ją czynności, co stwierdziła w tym samym
protokole oraz przed Sądem. Nadto
Anna Wieczorek zatrudniona przez
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,
oraz pobierająca wynagrodzenie z
podatków płaconych przez Mieszkańców Jeleniej Góry, odmówiła
Arnoldowi von Weltze potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych przez niego dokumentów, czym po-

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ECHA NASZYCH PUBLIKACJI
wiązującego prawa Rzeczpospolitej
Polskiej są Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Art. 87.2
wskazuje, iż źródłami powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są na obszarze działania
organów, które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego”. Ustawa z 14
czerwca 1960r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w
drugim paragrafie art. 68 nakłada
obowiązek odczytania go wszystkim
osobom obecnym przy jego sporządzaniu. Beata Michnowska odmówiła dokonania tej obowiązującej ją
czynności, co stwierdziła w

powiadomił o tym Prokuraturę
Rejonową w Jeleniej Górze.
Arnold von Weltze wskazuje, że
niektórzy urzędnicy Urzędu Miasta
Jeleniej Góry nie wiedzą, że jak
wskazał Monteskiusz: „urzędnicy są
jedynie ustami głoszącymi ustawy”.
Nie mają prawa ich interpretować a
jedynie mają je wykonywać służąc
obywatelowi.
Nazwanie przy tym Arnolda
von Weltze „klientem urzędu” jest
niewłaściwe, gdyż wg Kodeksu
postępowania administracyjnego,
działający przed organami administracji publicznej jest STRONĄ,
bądź PEŁNOMOCNIKIEM STRONY.
Klientem to może być Arnold von
Weltze w każdym sklepie, gdzie ma
do wyboru różne towary w różnych
cenach, mogąc wybrać inny sklep,
gdy oferta mu nie odpowiada. W
Urzędzie Miasta Jeleniej Góry, tak
Arnold von Weltze jak i Klienci
Kancelarii Prawnej Arnold von
Weltze w Berlinie, adres dla
doręczeń w Kraju Widok 58 58500 Jelenia Góra, są stronami
postępowania, gdyż innego
urzędu dla załatwienia tej
sprawy, tak jak sklepu –
celem dokonania zakupów
– wybrać nie mogą.
Wskazać należy, że niezgodne z prawem zachowanie urzędników Urzędu Miasta Jeleniej Góry
mają miejsce również w
innych wydziałach, o
czym Arnold von Weltze powiadomi Redaktora Naczelnego
Tygodnika Jelonka
i jeżeli Redaktorowi
leży na sercu dobro
obywateli naszego
Miasta, to takie
udokumentowane przez
Od redaktora
Arnolda von
Zdjęcie ilustrujące artykuł sprzed
Weltze fakty
opublikuje.
dwóch lat nie przedstawiało postaci
Arnold von
pana Arnolda von Weltze, a jedynie
Weltze dostanowiło graficzne uzupełnienie tekradza właścicielowi
stu. Niemniej jednak gotowi jesteśmy
Tygodnika
opublikować wizerunek pana Arnolda

podatków płaconych przez Mieszkańców Jeleniej Góry, dnia 4 lutego
2009 roku odmówiła Arnoldowi
von Weltze sporządzenia protokołu,
wskazując cytuję: „w moim odczuciu zmuszał mnie do wykonania
czynności niezgodnych z przyjętym
w U.M. Regulaminem”. Odczucia
Barbary Kolemczuk-Jaskólskiej
powinny być zgodne z duchem artykułów 84 i 87 Ustawy Zasadniczej,
które wskazują, że: „art. 83 – Każdy ma obowiązek przestrzegania
prawa Rzeczpospolitej
Polskiej”.

von Weltze, jeśli nam go dostarczy.

ska i
Barbara KoemczukJaskólska odmówiły mu dokonania
czynności zgodnych z obowiązującą
Konstytucją i Ustawami. I tak Anna
Wieczorek dnia 10 lutego 2009 roku
odmówiła Arnoldowi von Weltze odczytania protokołu, a także potwierdzenia za zgodność z oryginałem
sporządzenia kserokopii dokumentu, co nie jest zgodne z treścią art.
84 i 87 Ustawy Zasadniczej, które
wskazują, że: „art. 83 – Każdy ma
obowiązek przestrzegania prawa
Rzeczpospolitej Polskiej”. Zaś art.
87 – 1: Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej
Polskiej są Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Art. 87.2

gwałciła zasadę
wynikającą z treści art. 73 par.
2 k.p.a., który mówi: Strona może
ŻĄDAĆ uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z
akt sprawy lub wydania jej z akt
sprawy uwierzytelnionych odpisów,
o ile jest to uzasadnione ważnym
interesem strony. Arnold von Weltze powiadomił o tym Prokuraturę
Rejonową w Jeleniej Górze.
Beata Michnowska dnia 10 lutego
odmówiła Arnoldowi von Weltze
odczynia protokołu, a także potwierdzenia za zgodność z oryginałem
sporządzonej kserokopii dokumentu, co nie jest zgodne z treścią art.
84 i 87 Ustawy Zasadniczej, które
wskazują, że: „art. 83 – Każdy ma
obowiązek przestrzegania prawa
Rzeczpospolitej Polskiej”. Zaś art.
87 – 1: Źródłami powszechnie obo-

t ym samym
protokole oraz przed Sądem. Nadto Beata Michnowska
zatrudniona przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, oraz pobierająca
wynagrodzenie z podatków płaconych przez Mieszkańców Jeleniej
Góry, odmówiła Arnoldowi von
Weltze potwierdzenia za zgodność
z oryginałem złożonych przez niego dokumentów, czym pogwałciła
zasadę wynikającą z treści art. 73
par. 2 k.p.a., który mówi: Strona
może ŻĄDAĆ uwierzytelnienia
sporządzonych przez siebie odpisów
z akt sprawy lub wydania jej z akt
sprawy uwierzytelnionych odpisów,
o ile jest to uzasadnione ważnym
interesem strony. Arnold von Weltze powiadomił o tym Prokuraturę
Rejonową w Jeleniej Górze.
Barbara Kolemczuk-Jaskólska zatrudniona przez Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry w Referacie Architektury, pobierająca wynagrodzenie z

Zaś art. 87 –
1: Źródłami powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy,
ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Art. 87.2
wskazuje, iż źródłami powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są na obszarze działania
organów, które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego”.
Ustawa z 14 czerwca 1960r.
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w artykule 67.
nakłada obowiązek sporządzenia
w dokładnym brzmieniu: „organ
administracji publicznej sporządza
zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba, że czynność została w
inny sposób utrwalona na piśmie”.
Barbara Kolemczuk-Jaskólska odmówiła dokonania tej obowiązującej ją czynności, co stwierdziła w
sporządzonej przez siebie notatce
służbowej i co dalej potwierdziła
przed Sądem. Arnold von Weltze

Jelonka, któremu na
ercu leży dobro Miasta, aby utworzył
w Tygodniku kilka stałych kolumn
przyglądających się pracy Urzędu
Miasta Jeleniej Góry, i tak: terror
urzędników, lenistwo urzędników,
brak wiedzy urzędników (a nie
brak kompetencji), błędy urzędników. Czytanie tych kolumn ułatwi
Panu Prezydentowi Miasta Marcinowi Zawile, wybranemu przez
wielu pokrzywdzonych działaniami urzędników Jego poprzednika
mieszkańców, w tym Arnolda von
Weltze, którego praszczur walczył
pod Grunwaldem walczył po słusznej stronie, czego dowodem jest to,
że jego potomkowie żyją.
Arnold von Weltze żywi nadzieję,
iż po kilku miesiącach ukazywać
się będą jedynie nagłówki kolumn,
jak miecz Damoklesa gotowe do ich
wypełnienia.
Arnold von Weltze zabrania
wykorzystywania jego tekstu po
dokonaniu jakiejkolwiek zmiany
redakcyjnej. Ten tekst może być
wykorzystany jedynie w całości.
Arnold von Weltze
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Gdzie się podziała tamta „Majówka”?

z której lokal znany był jeszcze w
latach 20. XX wieku. Fortuna kołem
się toczy.

nych barwach też coś
było. Choć – oczywiście
– brakowało solidnych
remontów i ręki gospodarza.
Relikty się uchowały. W „Dziku” wciąż
handluje się mięsem,
w dawnych delikatesach (kiedyś najlepiej
zaopatrzonym sklepie w
Jeleniej Górze), są wciąż
artykuły spożywcze.

sowych latach
– można było
kupić głównie
rolki z kolorowymi bajkami
do wyświetlania na projektorach? Tam co
najmniej trzy
pokolenia jele-

Odrapane i łuszczące się
zmurszałym tynkiem kamienice z charakterystycznym fetorkiem z
bram, mnóstwo
sklepów z nędzą
towarową w środku, wszechobecna szarość spotęgowana siłą
wyrazu czarnobiałej fotografii – taka była
ulica 1 Maja
w końcu lat
70. XX wieku. Jak jest
dziś?
Dzięki
uprzejmości
pana Kazimierza Piot r ow sk i e g o
otrzymaliśmy
poglądowe
zdjęcia traktu
śródmiejskiego z 1979 lub 1980 roku. Zdjęcia
robione do „architektonicznych”
raportów, bez ambicji artystycznej –
ot: po prostu takie „pstryki”. Jednak
po latach te niedoskonałe fotografie
nabrały niesamowitej wartości archiwalnego dokumentu: przekazują
obraz ulicy, którego już nie ma, choć
sam trakt – oczywiście – istnieje.
Kto pamięta Międzyzakładowy
Klub Relaks, lub przymiarki u kraw-

ca,
pana Lemańskiego? Piramidy puszek z groszkiem
ustawione w kształt choinek
jako bożonarodzeniową dekorację witryny w spożywczym?
Stoiska kiermaszu
świą-

tecznego
z truchłem
kruszejącego zająca?
St r z e l n i c ę
blisko „Handlówki”,
gdzie można było wiatrówką „ustrzelić” jarmarczne nagrody? Obok –
sklep mięsny „Dzik”, w którym nie
tylko nie było dziczyzny, ale i mięso
bywało wówczas od przypadku do
przypadku. Jeszcze nie na kartki, ale
już bardzo deficytowe.
Nieco elegancji w Domu Tekstylno Odzieżowym, gdzie co prawda
trudno było kupić dobrze skrojone
ubranie, ale za to bez kłopotu nabywało się „kupon” wełny.
I szło z nim
do krawca,
na przykład,
pana Lemańskiego, aby
obstalować
garnitur na
różne okazje.
Kto pamięta
FOTO-OPTYKĘ, w której
– w kr yzy-

niogórzan nabywało swoje Ami,
Starty, Smieny,
Zenity i Practiki.
Tam zaprzyjaźniano się z fotografią.
Tam pewnie
negatyw z
Fotopanu
kupił autor
d a w n yc h
zdjęć.
… Tę
nostalgię tamtych lat
można odnaleźć niemal na
każdej z fotografii
sprzed ponad trzech dziesięcioleci.
Jak jest dziś? Po szarzyźnie zewnętrznej – ani śladu. Barwne elewacje zapaskudzone tu i ówdzie łapą
wandala ze sprejem. Wspomnienie
zostało też po sklepach, które – choć
pustawe – dodawały „ludzkiego” ciepła tamtej ulicy. Dziś chłodem wieją
– kolorowe
wprawdzie – ale
jakże mało
przyjazne
szyldy
banków i
salonów
telefonii
komórkowej.
Tr u d n o
zestawić szarzyznę tamtych lat z pstrokacizną
współczesności. Choć kolory z dziś
są z całą pewnością dla oka bardziej
inspirujące i folderowe, nie sposób
zaprzeczyć, że w tamtych przygaszo-

na optyka, następnie
Taka jest ulica 1 Maja dziś. To niebank, aż w końcu – od
ubiegłego roku – wró- wątpliwie ulica z przeszłości i z duciła tam kawiarnia, szą, jaką ma niewiele innych jelenio-

Tekstylia leżą
na półkach
(już nie tych
secesyjnych,
które „przepadły” podczas
remontu na
początku XXI
wieku) w
dawnym PDT,
przekształconym w Galerię
Karkonoską. W
byłej „Garmażerii”
pachnie światowo
„Pizzą Hut” (już
nie cynaderkami
w sosie i rozlanym
piwem). Ale w niektórych sklepach, raczej
byłych sklepach
– witryny
zie-

j ą
pustką, bo
niewielu
przedsiębiorców
stać, aby
opłacić
wygóro-

wane czynsze. Pewne
wnętrza w
ciągu minionego dwudziestolecia zmieniały
przeznaczenie
nawet kilka
razy! W dawnej
FOTO-OPTYCE – po remoncie – najpierw handlowano AGD,
później sprzedawano okazjonalnie
fajerwerki, potem przyszedł czas

górskich
traktów. Ulica z odrzuconym Świętem Ulicy 1
Maja, które przez kilka lat
(do 2006 roku) udanie ożywiało „Majówkę” na samym
początku maja. Nie wszystko,
co było kiedyś, było złe… Zapraszamy na porównawczy
„wirtualny” spacer!
Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Powolny start hotelu molocha
W połowie grudnia część Hotelu Gołębiewski została już
udostępniona dla gości. Nie
wiadomo natomiast, kiedy
zostanie otwarta cała placówka. Wszystko w związku
wciąż nierozstrzygniętym
konfliktem z konserwatorem zabytków, który nakazał budynek przebudować.
Otwarte
już zostały
restauracje:
Czerwona i
Zielona,
patio z kolorowymi
fontannami
i k a sk a d ą
wodną,
zaplecze, a
także około
120 pokojów
na poziomie
trzecim i
czwart ym
oraz część
Parku Wodnego Tropicana.
Można się popluskać w jacuzzi, popływać w 25-metrowym basenie, zakosztować kąpieli w „fali”,
wziąć hydromasaż, wypocić się
w suchej saunie. Najmłodsi mogą
skorzystać z brodzika i piaskownicy.
Pod koniec stycznia oddana w użytkowanie zostanie już cała Tropicana
m.in. oczekiwana przez klientów
grota solna, siłownia, zjeżdżalnie i
sauny parowe. Nie wiadomo natomiast, kiedy zostanie uruchomione
lodowisko.
– Chcielibyśmy jak najszybciej
otworzyć już w całości Hotel Gołębiewski, nie wiadomo jednak, kiedy
dokładnie to nastąpi. Za parę tygodni

będzie już zarybione akwarium egzotycznymi rybami słodkowodnymi z
Ameryki Południowej. Staramy się
spełniać marzenia i oczekiwania
naszych gości przybliżając im
inne rozwiązania zarówno
architektoniczne, jak i estetyczne. Wciąż poszukujemy
ludzi do pracy. Zatrudniliśmy już 160
osób, potrzebujemy
jeszcze około 160

jak i smacznych
dań. Szczególnie
zachwyca niesamowity wystrój, fontanny, wodospady oraz fikuśne

Hotel Gołębiewski jest największą tego
typu placówką w regionie jeleniogórskim i
jedną z większych w Polsce
i błyszczące żyrandole.
Klienci
wynajmujący
pokoje mogą
za darmo kopracowników na
WARTO JESZCZE SKŁADAĆ
rzystać z basetakie stanowiska
CV, PONIEWAŻ ZOSTAŁO
jak: służba pięter, JESZCZE OK. 160 WOLNYCH nu oraz reszty
atrakcji. W
czyli panie poMIEJSC PRACY NA
kojowe, holowe, RÓŻNYCH STANOWISKACH, obiekcie znajdują się sklepy:
do pralni, oprócz
A GOŁĘBIEWSKI
jubilerski i butego poszuk uOFERUJE RÓWNIEŻ
tik odzieżowy.
jemy kelnerów,
SZKOLENIA ZAWODOWE.
W patio st oi
różnych pracowfortepian, na
ników kuchni,
kucharzy, pomocników kucharzy którym grywają zarówno goście,
– poinformował Damian Stachura jak i pianista, który umilał świąprzyszły dyrektor Hotelu Gołębiew- teczne chwile gościom. Już 22
stycznia w jednej z restauracji
ski.
Pierwsi klienci są bardzo za- Gołębiewskiego ma odbyć się
dowoleni zarówno z obsługi, studniówka maturzystów z I

waliśmy).
W najbliżWówczas wyszło na
szych mie- KTO SZEFEM „SŁONECZKA”?
jaw,
że wychowawcy
siącach rozW październiku były prezydent
strzygnięty zostanie drugi Marek Obrębalski odwołał bowiem boją się pracować z wychowankami, a
konkurs na nowego dyrekto- Wojciecha Deptę z tego stanowiska. większość problemów tego ośrodka była
przez ex-dyrektora ukrywana. Z końcem
ra Młodzieżowego Ośrodka Decyzja zapadła niedługo po tym, jak października urząd miasta ogłosił konSocjoterapii „Słoneczko” w w ośrodku wychowankowie upili się i kurs na nowego szefa placówki, ale nie
wywołali awanturę (o czym informoJeleniej Górze.

Z brudami w Nowy Rok
Kubły pełne odpadków,
które nie mieszczą się w
pojemnikach – oto wizytówka zakątka ulicy Grota
Roweckiego na początku AD
2011.

Mieszkańcy (nie tylko) tej części
Jeleniej Góry mają z okien bardzo
przykry widok, a idąc do domów
– muszą przejść obok góry śmieci.
Wszystko przez złe umiejscowienie śmietnika, do którego dostęp
zagradzają auta zostawione
na pobliskim parkingu
oraz pryzmy śniegu.
Pod koniec minionego t ygodnia
jeleniogórzanie doczekali
się odwilży z
nadzieją, że
– po częściowym choć
spłynięciu
śniegu – uda
się usunąć
zalegające
śmieci.
(RED)
FOT.
MIESZKAŃCY

L.O. im. Stefana Żeromskiego w
Jeleniej Górze.
Ceny posiłków są przystępne:
obiad ze stołu szwedzkiego kosztuje
48 złotych w Restauracji Czerwonej,
która jest czynna codziennie od
godziny 13.30 do 16.00. W tej cenie
jest kawa, herbata, potrawy oraz
ciasta z własnej cukierni. Za deser
zapłacimy średnio 15 złotych. W
niektórych lokalach w Karpaczu

bywa drożej. Pokój dwuosobowy ze
śniadaniem kosztuje 680 złotych. Są
różnego rodzaju promocje, oferty
rodzinne, w których obniżane są
ceny, np. obiady gratis, czy też
darmowy pobyt dzieci do lat 7 przy
minimum dwu dniowym pobycie.
Klub nocny z dyskoteką zostaną
niebawem również otwarte.
Agata Galas
FOT. AGATA GALAS

znaleziono odpowiedniego kandydata.
– Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, ale kandydat nie spełniał
wszystkich wymogów, w związku z
czym decyzją byłego prezydenta Marka
Obrębalskiego, obowiązki dyrektora
zostały powierzone zastępcy czyli
Jackowi Fortunie. Obecnie czekam na

decyzję prezydenta Marcina Zawiły
o ogłoszeniu kolejnego konkursu na
dyrektora tej placówki. Stanie się to
najpóźniej w kwietniu br. – mówi Waldemar Woźniak, naczelnik Wydziału
Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta
w Jeleniej Górze.
(Angela)

NOWA KAMIENICA ROŚNIE PRZY CERKIEWCE

W najbliższych miesiącach przy śródmiejskim trakcie, na
zaniedbanym dotąd skwerze przy cerkwi św. św. Piotra i
Pawła, miejski krajobraz urozmaici nowy budynek.
Będzie to kamienica mieszkalno- stawia ten sam inwestor, który wyusługowa wyglądem wkompono- budował dwa lata temu kamienicę
wana w sąsiednie budynki. Obiekt na rogu ulic Krótkiej i Mrocznej, w

miejscu wyburzonego przed
kilku laty blaszanego pawilonu z
dywanami.
Jeleniogórzanie, którzy
mieszkają w pobliżu cerkiewki,
mają nadzieję,
że powst anie
budynku „ucywilizuje” nieco
ten zakątek,
który – mimo
wprowadzenia
monitoringu
miasta, wciąż
cieszy się złą
sławą „spotkań” przy tanim winie
ludzi z marginesu społecznego.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Nasz komentarz

Wiele wskazuje na to, że nikt hotelu nie
będzie ani burzył, ani przebudowywał.
Sprzeciw konserwatora – dla jednych
zasadny, dla innych bzdurny – pozostanie symbolicznym gestem protestu
wobec nie do końca przemyślanej
zabudowy podgórskich kurortów. Nie
stworzy jednak precedensu, bo – w
sumie – chcąc rozwalać „Gołębiewskiego”, należałoby zrównać z ziemią wiele
innych obiektów, które nie każdemu się
podobają i nie pasują do karkonoskiego
pejzażu. Całego zamieszania można by
uniknąć, gdyby gminy zatrudniały architektów krajobrazu stojących na straży
pogodzenia piękna natury i potrzeby
rozwijania interesów człowieka.
Konrad Przezdzięk

Taksówkarz

z trzema promilami
Kompletnie pijanego kierowcę taksówki
zatrzymali w miniony piątek
do kontroli policjanci przy ulicy
Złotniczej w Jeleniej Górze. 50letniemu kierowcy forda mondeo, który podczas kontroli nie
przewoził klientów (ale mógł to
uczynić, zanim zatrzymała go
policja) grozi teraz kara pozbawienia wolności do dwóch lat.
– Na jak długo straci prawo jazdy,
o tym zdecyduje sąd – informuje
podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze. Praktycznie może się na
dobre pożegnać z uprawianiem
zawodu taksówkarza. Prowadził
mając trzy promile alkoholu w
organizmie.
(tejo)
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Jelenia dziurą!

Nie ma chyba kierowcy w Jeleniej Górze, który nie zakląłby szpetnie w chwili,
gdy jego auto wpada
w ogromną dziurę w
jezdni. A wyr w jest
mnóstwo – niektóre
bardzo groźne i głębokie. Kto ma pecha,
może na takiej przeszkodzie poważnie
zepsuć samochód, o
nerwach nie mówiąc.
Drogowcy – póki pogoda nie ustabilizuje
się – łatać dziur nie
będą, bo przecież do
końca zimy ponad dwa
miesiące! Pozostaje
więc bardzo ostrożna
jazda slalomem. I coś
na uspokojenie.
(tejo)
FOT. KC

Przemysław Baranowicz z potrwa do końca lutego. Zapra20 kuponami to pierwszy szamy!
Redakcja
lider naszego plebiscytu.

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)

Potrzebne kładki
nad torami
Uruchomienie Kolei
Izerskiej – zgodnie
z przewidywaniami
– okazało się kłopotliwe dla miłośników
biegania na nartach,
którzy korzystają z
tras na Polanie Jakuszyckiej.
Jak donosi Radio Wrocław, już kilka razy o mało
nie doszło do nieszczęścia.
Pociąg relacji Szklarska
Poręba – Kořenov musiał
gwałtownie hamować, aby
nie rozjechać biegających

przed nasypem kolejowym
(patrząc w stronę cent r u m ) p r z e by wa ł
jeden lokator.
– Kiedy strażacy weszli
do mieszkania ogień
wydobywał
się z kuchni
natomiast
w pokoju
obok leżał
mężczyzna na
łóżku, którego
przenieśli na zewnątrz. Mężczyzna
był nieprzytomny, z
poparzeniami twarzy. Został przekazany pogotowiu, które
zabrało go do szpitala. Mężczyzna
ze względu na swoje kalectwo nie
mógł wcześniej opuścić mieszkania – podała straż miejska.
Ewakuowano także część lokatorów domu objętego pożarem.
O g i e ń
udało się
strażakom
ugasić.
Szacowane są straty, a biegli
z zakresu
pożarnictwa ustalą

Popołudnie
w ogniu
Kilka zastępów straży pożarnej gasiło w minioną
środę późnym popołudniem płonące poddasze
jednego z budynków przy
ul. Osiedle Robotnicze
w Jeleniej
Górze.
W zadym i o n y m
mieszkaniu w
kamienicy w
części Osiedla
Robotniczego

Dwieście lat!
W minioną środę świętowano 103. urodziny pani
Heleny Lesser, najstarszej
pensjonariuszki Zakładu
Opiekuńczo–Leczniczego
w Szklarskiej Porębie. I z
pewnością jednej z najstarszych mieszkanek regionu
jeleniogórskiego.

narciarzy. Trasy zostały w
miarę możliwości zabezpieczone z pomocą usypanych
ze śniegu band, jednak to
jest rozwiązanie tymczasowe. Kłopot zniknie, jeśli na
Polanie Jakuszyckiej zostaną zbudowane kładki nad
torowiskiem. Przymiarkę
do ich budowy zapowiedział
samorząd dolnośląski, który latem minionego roku
przywrócił funkcjonowanie
pociągów na polsko-czeskim
pograniczu.
(RED)

Po pożarze remontują
kamienicę

Spalone w wyniku pożaru
poddasze kamienicy przy ulicy
Pocztowej odzyskuje stan sprzed
wydarzenia z końca listopada ubiegłego roku. W wyniku zapalenia
się sadzy w kominie, 29 listopada
2010 roku spłonęła częściowo konstrukcja dachu oraz mieszkanie
znajdujące się na poddaszu. Jakiś
czas temu rozpoczęła się odbudowa nadpalonej części kamienicy,
która pochodzi z przełomu XIX i
XX wieku. Pozostaje mieć nadzieję,
że administrator zadba w przyszłości o częstsze kontrole czystości
przewodów kominowych.
(tejo)
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Był tort , kwiaty i prezenty. Zaśpiewano „Dwieście lat, dwieście
lat”, życzono dużo zdrowia i spokoju.
Na urodziny przybył burmistrz
Grzegorz Sokoliński i wiceprzewodniczący rady miasta Mirosław Kupis.
Jubilatka przebywa w placówce od
trzech lat. Urodziła się we Lwowie,
który często wspomina i wciąż ma
ochotę na nostalgiczną podróż w
krainę dzieciństwa. Po wojnie osiadła w Jeleniej Górze. Nie ma rodziny,
ale nie była i nie jest osobą samotną:
zawsze otaczało ją i otacza grono
przyjaciół i znajomych. Recepta na
długowieczność? Praca, uśmiech
i zdrowy tryb życia – pisze Anita
Kaczmarska na oficjalnej stronie
Szklarskiej Poręby.
(Agrafka)
FOT. WWW.
SZKLARSKAPOREBA .PL

Na skrzyżowaniu ul. Norwida i Mickiewicza
„wylazła” zaklejona kilka miesięcy temu
wielka dziura. Podobnych są w mieście
setki.

Ulubiony lekarz Jelonki!

Drugi jest Andrzej
Rojek (15 głosów),
trzeci – Dariusz Dąbrowski (osiem kuponów). Ryszard Kędra,
Ewa Koksanowicz ,
Kazimierz Pichlak,
Jarosław Niziołek ,
Małgorzata Turowska, Agata Kreytwer
– ci doktorowie zgromadzili po jednym
kuponie.
Chciałbyś wyróżnić
Twojego lekarza? Wypełnij kupon i przynieś go bądź wyślij na
nasz adres. Zabawa

Kiedy już wpadniemy w dziurę i uszkodzimy auto, pamiętajmy o wezwaniu
policji! Protokół z miejsca zdarzenia będzie niezbędny przy załatwieniu zwrotu
kosztów naprawy z ubezpieczenia.

przyczyny zdarzenia. W akcji
uczestniczyły także patrole policji
oraz straży miejskiej.
– Strażnicy zabezpieczali miejsce dojazdu dla strażaków oraz

REKLAMA

Pierwsza tej zimy
odwilż pokazała
ogrom zniszczeń
nawierzchni ulic.
A będzie jeszcze
gorzej!

10 stycznia 2011 r.

pomagali mieszkańcom budynku
w ewakuacji. Strażnicy, również
wspólnie ze sztabem kryzysowym
ustalali czy potrzebna jest pomoc
dla mieszkańców budynku w
postaci koców, ciepłych
napojów oraz posiłków.
Następnie wspólnie z
pracownikami ZGL-u zabezpieczyli mieszkanie,
które się paliło – poinformował Artur Wilimek
z jeleniogórskiej straży
miejskiej.
FOT. INTERNAUCI
(dziękujemy!)

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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Ksiądz podczas wizyt y
duszpasterskiej jest trochę jak inkasent. Krótka
modlitwa i podziękowanie za kopertę z ofiarą.

WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czy kolęda to tylko „kopertowe”?
moment wspólnej modlitwy w ciągu roku.
A dla dzieci okazja,
żeby widzieć tatę i
mamę ze złożonym rękoma.
To dla nich
cudowne
przeżycie –

– Kolęda duszpasterska przede wszystkim służyć ma
błogosławieństwu Bożemu,
które przynosi do domu
kapłan –
przyznaje
Ksiądz dziekan Bogdan
ksiądz
dziekan
Żygadło: – Kolęda
Bogdan
duszpasterska przede
Żygadło,
wszystkim służyć ma
proboszcz z
błogosławieństwu
parafii p. w. św.
Erazma i Pankrace- Bożemu, które przynosi
go. – Dla wielu rodo domu kapłan.
dzin jest to jedyny

przekonuje
ks. Andrzej
Bokiej, prob o s z c z ko ścioła garni-

zonowego w Jeleniej Górze.
Proboszczowie odwiedzają tylko
te rodziny, które wcześniej zgłosiły
chęć przyjęcia księdza. Wierni
oczekują od księży, że będą zachęcali ich do rozmów. Bo nie
każdy ma śmiałość pytać. W wielu
jeleniogórskich parafiach, kiedy
potrzebna jest dłuższa rozmowa,
kapłani zapraszają po kolędzie do
kancelarii. – Kolęda to okazja do
trudnych rozmów. Zawsze widzę jej
owoce: spowiedź po latach, małżeństwa, które błogosławi się na nowo
– ocenia ks. Zenon Stoń, proboszcz
parafii Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Karpaczu.
Wizyta duszpasterska ma też
wymiar materialny. – Jeśli kolęda
sprowadza się do zbierania pie-

niędzy, to wolałbym, żeby ksiądz
ogłosił raz w roku zbiórkę na tacę
jako formę ofiary kolędowej. Bo
wygląda to tak: ksiądz pokropi
mieszkanie wodą święconą, pomodli się albo i nie, weźmie kopertę i
wychodzi. – stwierdza pan Marian,
mieszkaniec Zabobrza. Nie wszyscy
parafianie chcą uświadomić sobie,
że ofiara, którą składają na kolędę
służy utrzymaniu świątyni, z której
korzystają. Z tzw. tacy nie wystarczy

na ogrzanie kościoła, oświetlenie i
bieżące remonty. Doświadczyć tego
mogą zwłaszcza małe parafie jak
w kościół p.w. św. Wawrzyńca w
Dziwiszowie.
Gdyby poznać oczekiwania księży
i przyjmujących ich parafian, może
kolęda byłaby bardziej satysfakcjonująca dla obydwu stron?
(Accipiter)
FOT. TEJO

Statystyka kolędy w parafii w Jeżowie Sudeckim, Mysłakowicach czy Łomnicy znacząco
różni się od tej w parafiach w centrum Jeleniej Góry. W gminach około 90–100% parafian przyjmuje księdza. W parafiach jeleniogórskich średnia oscyluje wokół 80–90%.
Takie dane podają jeleniogórscy proboszczowie. W parafii p. w. Matki Bożej Miłosierdzia
w Cieplicach i w parafii p. w. św. Marcina w Sobieszowie – ok. 80%.

KSON. Nowa siedziba i nowe plany
Jedenaście organizacji pozarządowych zrzeszonych
przy Karkonoskim Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych
funkcjonuje już w nowej
siedzibie przy Osiedlu Robotniczym 47a (była VITA)

sprawnych w Jeleniej Górze.
Jednym z pomysłów jest powołanie Stowarzyszenie Ludzie Ciekawych Życia i zachęcenie do udziału
w nim jak najszerszego grona niepełnosprawnych i ich przyjaciół.

Celem tego stowarzyszenia jest
zmotywowanie niepełnosprawnych
do wyjścia z domu, poznawanie
przez nich nowych miejsc i ludzi oraz
wymiana wspólnych doświadczeń.
Inną inicjatywą jest Stowarzyszenie

– Ostatnie miesiące, kiedy funkcjonowaliśmy przy Grabowskiego 7
i mieliśmy po kilka stopni Celsjusza
w pomieszczeniach, a czasami temperatura spadała nawet poniżej zera,
wyjątkowo skonsolidowały nasze
środowisko. Dzisiaj to procentuje i
wszyscy żyją tym, by niepełnosprawni mieli odpowiednie warunki do
funkcjonowania i pracy – mówi
Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełno-

W nowej siedzibie KSON trwają jeszcze remonty. Wiosną zbudowany zostanie
podjazd dla inwalidów poruszających się na wózku. Tuż przed przeprowadzką
w nowym obiekcie wymieniono wszystkie okna. Na dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych czekają jeszcze toalety, pomieszczenia i korytarze,
gdzie mają być zlikwidowane progi. Konieczny jest również remont nieszczelnego dachu oraz postawienie poręczy przy schodach zewnętrznych. Ma się
tym zająć Zakład Gospodarki Lokalowej Północ, który administruje budynkiem.
W tym tygodniu mają być włączone stare numery telefonów. Póki co – działa
zastępczy: 75 64 223 92.

Stanisław Schubert:
trudne warunki w
poprzedniej siedzibie
zintegrowały środowisko
niepełnosprawnych.

Ile zarabiają włodarze samorządów?
Maksymalny poziom zarobków lokalnych włodarzy reguluje rozporządzenie samorządowe,
które nie różnicuje ich w żaden sposób. Prezydent i burmistrz miasta oraz wójt gminy mogą
zarobić maksymalnie 12 tys. 847 zł.
Lecz nie każdy ma tyle na rękę, co prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz. Wiadomo, że prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła zarabia o 307 zł mniej, czyli 12 tys. 540 zł.
Według jednych to za dużo, według innych za mało. Nie jest
to jednak maksimum tego, na co pozwalają przepisy.

Nie można powiedzieć, że samorządowcy
śpią na pieniądzach, choć wysokość ich
płac irytuje wielu ludzi wykształconych
i doświadczonych, których zarobki
kształtują się poniżej średniej krajowej.

Z kolei burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński
otrzymuje 10 tys. 920 zł. O 380 zł mniej zarabia burmistrz
Karpacza Bogdan Malinowski. Natomiast wynagrodzenie
burmistrza Kowar Mirosława Góreckiego wynosi 9 tys. 280
zł. Co ciekawe, więcej o 720 zł zarabia wójt gminy Mysłakowice Zdzisław Pietrowski, który dostaje 10 tys. zł brutto.
(Accipiter)
FOT. JELONKA.COM

Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
„Jaś i Małgosia”. KSON nawiązał
też współpracę z oddziałem dializy
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze, by reaktywować stowarzyszenie ludzi dializowanych. Jeszcze w
styczniu rozpocznie się też cykl spotkań „Dawnych Wspomnień Czar”
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, które
w nowym obiekcie również
ma swoją siedzibę. Atrakcją będą projekcje filmów
Grzegorza Pakulskiego,
znanego archiwisty i
filmowca.
Angela
FOT. ANGELA

Starostwo
rozdało kasę
Różne organizacje dostaną
od starostwa jeleniogórskiego pieniądze na realizację zadań dotyczących sportu oraz
turystyki i krajoznawstwa w
2011 roku.
39 tysięcy złotych otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a
tysiąc złotych przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pałac”.
Na imprezy i turnieje sportowe dzieci i
młodzieży w środowisku wiejskim 17
tysięcy złotych otrzymały Ludowe Zespoły Sportowe, a trzy tysiące złotych
dostał UKS „Pałac”.
Kwotę 4 tysięcy złotych przyznano
Klubowi Sportowemu „Śnieżka”
oraz po 3 tysiące złotych dla Klubu
Sportowego Funakoshi Shotokan
Karate, a także dla Dolnośląskiego
Związku Narciarskiego. Cel: szkolenie
dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i start reprezentacji powiatu w
ogólnopolskim współzawodnictwie
sportowym
Na organizację dużych, cyklicznych
imprez sportowych o charakterze
ogólnopolskim i międzynarodowym
trzy tysiące otrzymał Aeroklub Jeleniogórski, 2,5 tysiąca – PSZS, również 2,5
tysiąca złotych przyznano Funakoshi
Shotokan Karate, natomiast 2 tysiące
złotych – Dolnośląskiemu Związkowi
Narciarskiemu.
4,5 tysiąca złotych przyznano
Polskiemu Towarzystwu Schronisk
Młodzieżowych Oddział „Ziemi Jeleniogórskiej”, a 500 złotych otrzymało
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”. W
powiecie 1,100 złotych otrzymały LZS,
1,5 tysiąca złotych przyznano PTSM.
PTKK na realizację 12 ofert otrzymał
7,400 złotych. Pieniądze te będą przeznaczone na organizację wydarzeń w
powiecie jeleniogórskim.
(Agrafka)

Przedszkola. Łowy na miejsca
Pewnych 25 miejsc dla trzylatków znajdzie się w
Przedszkolu nr 27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze.

Rodzice przekonani o
braku miejsc w przedszkolach i żłobkach już
rozpoczęli gorączkowe
poszukiwanie placówki
dla swoich pociech, na
dniach rozpocznie się
bowiem okres zapisów
na najbliższy rok szkolny. Dyrekcje uspokajają,
że miejsca wystarczy dla
wszystkich.

ścią się znajdą. Ile będzie ich
dokładnie? Tego jeszcze nikt nie
wie. To będzie zależało m.in. o
tego ilu sześciolatków podejmie
naukę w szkołach. Do 2012 roku
ich rodzice mają prawo wyboru,
czy pozostawić pociechę w przedszkolu czy wysłać ją do szkoły. Po
tym okresie nauka sześciolatków
w szkołach będzie prawnym
obowiązkiem.
– Czekamy na decyzję prezydenta miasta o rozpoczęciu
naboru. Karty zaczynamy wydawać natomiast po 15 stycznia.
Informujemy o tym rodziców, którzy do nas dzwonią lub osobiście
pytają o miejsca w przedszkolu i
żłobku. Zbieramy też informacje,
ilu sześciolatków pójdzie do szkół.
Zarówno w przypadku przedszkola, jak i żłobka, każdego roku

przyjmujemy wszystkie dzieci pracujących
rodziców, którym zależy na znalezieniu miejsca dla swojej pociechy.
Niepokój czy wręcz panika rodziców jest więc nieuzasadniona.
Jeśli zapisujemy dzieci na listę
rezerwową, to są one przyjmowane najpóźniej do listopada
– mówi Wioletta Pyrzanowska,
zastępca dyrektora Przedszkola
nr 19 im. Kubusia Puchatka w
Jeleniej Górze.
Pewnych 25 miejsc dla trzylatków znajdzie się w Przedszkolu nr
27 „Okrąglaczek” w Jeleniej Górze.
– Czy miejsc będzie więcej, okaże
się w kwietniu, kiedy rodzice sześciolatków określą, czy posyłają
swoje dziecko do szkoły czy nie
– mówi Małgorzata Wrotniewska,
dyrektor „Okrąglaczka”.
Angela
FOT. TEJO

Miejsc w przedszkolach i żłobkach brakuje m.in. w Poznaniu,
Białołęce, Skierniewicach, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni i innych
miastach w całej Polsce, gdzie
rodzice czatują na zapisy dziecka
w całonocnych kolejkach.
Kłopot ze znalezieniem miejsca mogą mieć natomiast rodzice w Cieplicach. – Nie prowadziTymczasem dyrekcje większości jelenio- my żadnych list rezerwowych, ale rodzice cały czas przychodzą i pytają o dodatkowe miejsca,
górskich przedszkoli których brakuje. Nie zamierzam otwierać kolejnego oddziału, bo mogłoby to obniżyć poziom
przyznają, że miejsca świadczonych przez nas usług. Dotyczy to dzieci najmłodszych – zapowiada Bogumiła
dla nowych wychowanków z pewno- Lepieszo, dyrektor Przedszkola nr 10 w uzdrowiskowej dzielnicy miasta.

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprawa Starzeckiego

Stary Szlachcic wychodził
tamtego przedpołudnia
z mieszkania kilka razy.
Niby po zakupy, a to po
gazety, a to po coś do picia.
Aby sprawdzić czujność
milicji. Starał się swoim
zachowaniem nie wzbudzać
podejrzeń, ale trudno mu
było panować nad emocjami. Co rusz chciał odwrócić
się, aby spojrzeć, czy nie
ma „ogona”, ale po chwili
uświadamiał sobie, że musi
postępować jak codziennie:
być sobą i w żadnym przypadku nie dać się sprowokować nerwom i całej tej
nieoczekiwanej sytuacji.
O dziwo – nie spotkał nikogo
podejrzanego. Jeden jedyny patrol
znudzonych upałem mundurowych
człapał powłócząc podkutymi i
ciężkimi buciorami po bruku placu
Ratuszowego. Spoceni jak myszy
milicjanci wydawali się zupełnie nie
zainteresowani tym, co wokół nich.
Szlachcic, który
targał bańkę pełną
świeżego mleka,
tak zapuszczał żurawia do tyłu, że
w końcu potknął
się na wystającym
krawężniku i runął
jak długi, a kanka
z nim.
Odgłos blachy
uderzającej w bruk
szerokim echem
popłynął na niemal
cały Rynek. A milicjanci nawet nie
spojrzeli idąc jak w amoku w sobie
tylko znaną stronę. Nie zwrócił ich
uwagi nawet jazgot jakiejś starowiny, na którą wylała się część mleka
z bańki. Szlachcic niezręcznie jął
przepraszać, ale nie doczekał się
wybaczenia: szybko zabrał naczynie
i utykając (rozbił sobie przy okazji
kolano) – wrócił na targ.
Mleczarz z Siedlęcina przetarł
oczy ze zdumienia. – Już pan wypił? Pięć litrów? Cholewcia, to się
chyba wczora pochlało, co? He,
he, he – zarechotał. – Tak, tak,
panie Krajewczyk, cholernie pić
mi się chciało – odparł pospiesznie.
Wrócił tym razem tyłami. Kluczył
między gęstą zabudową oficyn przy
Podwalu starając się nie wzbudzać
niczyjego zainteresowania. Powodów do niepokoju nie było, bo w to
lipcowe wczesne przedpołudnie ta
część miasta zionęła pustką. Nawet
z mieszkań – gdzieniegdzie były

otwarte okna – nie docierały żadne
dźwięki wskazujące na przybywanie
w środku domowników. Ani radia,
ani porannej kłótni, ani faceta, który
w urlopie później wstał i śpiewał
przy goleniu. Cisza. Cisza urozmaicona arytmicznym gruchaniem
gołębi.
Szlachcic przemknął pogrążoną
jeszcze w głębokim cieniu ulicą
Forteczną, gdzie zachowało się
jeszcze nieco chłodu i zapachu
poranka – świeżość wymieszana
z fetorem moczu, oddawanego w
bramach przez ludzi, a pod bramami, przez szwendające się tu i
tam psy. Mężczyzna zasapał się i
przystanął na chwile zatrzymany
atakiem mokrego i duszącego
kaszlu. – Wykończę się – rzekł
sam do siebie i sięgnął do kieszeni,
gdzie spoczywała zgnieciona paczka
giewontów. Zapalił dopiero od trzeciej zapałki. Zaciągnął się mocno
dymem i powolutku poszedł w
stronę kamienicy. Po wejściu przez
ogromne drzwi celowo pozostał
dłużej w przedsionku obserwując
ukradkiem ulicę Kopernika, którą
zaczęło coraz mocniej głaskać ko-

lejny dzień prażące słońce. Żywego
ducha. Wzruszył ramionami, wziął
głęboki wdech i jął wdrapywać
się po skrzypiących drewnianych
schodach na czwarte piętro.
***
Jerzy, który w międzyczasie zdążył kupić sobie od handlarki ulicznej
słomkowy kapelusz (dla niepoznaki), odprowadził wzrokiem sapiący
pociąg. Ostatni wagon zmniejszał
się w perspektywie torów prowadzących do Wrocławia pozostawiając po
sobie smugę dymu i falę aromatu
parowozowej spalenizny. Morowski
– zgodnie z wcześniejszym planem
– tyle że na potężnym kacu – wracał
do stolicy Dolnego Śląska. Jerzy miał
do niego zadzwonić nazajutrz, aby
dowiedzieć się, czy sprawę Starzeckiego da się jakoś tam odkręcić.
Morowski patrzył tępo przez okno
wagonu nabierającego prędkości
składu na oddalającą się postać

ło minucie z czeluści zaplecza, zza
czarnej kotary, wyłonił się łysawy
facecik w niebieskim, poplamionym fartuchu. – Pan sobie życzy,
panie szanowny? Do legitymacji?
Portrecik może? W porcelanie panu
nie proponuję, boś pan młody jeszcze – zachichotał. Jerzy uśmiechnął
się. – Nie, nie. Proszę o wywołanie. I
po odbitce – z każdego zdjęcia – powiedział kładąc na ladzie kartonik z
szerokim filmem AGFA 6x6.
– O cię Florek, takie szpulkie to
ja, panie kolego, za Hitlera ostatni
raz widziałem – wybałuszył oczy
fotograf. – Bo to, panie, przedwojenne. Uchowało się w piwnicy sklepu
zburzonego we Wrocławiu. Do
fotografa, który stał na peronie i dziś mi kilka zostało – odparł Jerzy
nieśmiało machał mu dłonią. Milicji zaspakajając ciekawość gospodarza.
na peronie nie było. Nie zauważyli Ten niczym relikwie ujął pakunek.
– Mam tylko prośbę do pana. Potrzebuję tych zdjęć na już,
na teraz! Zapłacę, oczywiście, jak należy – dodał
widząc znak zapytania
rysujący się w oczach
łysego facecika.
– Na! Już to pan wie, od
razu to można dziś tylko
w ryja dostać – uśmiechnął się krzywo rzemieślnik. – Ale za dwie godziny
też żadnego podejrzanego
tajniaka. Pasażerów – niewielu. Zenobiusz w przedziale jedynego w składzie
Pullmana był sam. Ciężko
usiadł na twardawym fotelu
drugiej klasy. Spojrzał w
szybę, za którą gromada
dzieci przyjaźnie machała
podróżnym chusteczkami
w rączkach.
Wyciągnął z urzędniczej brązowej
teczki ciepławe piwo z Miedzianki
kupione w narożnym spożywczym
przy 1 Maja. „Ściął” dłonią ceramiczny kapsel
na drucikach i łapczywie
wypił niemal całą zawartość beczułkowej butelki.
Odsapnął. Pogodził się już
z utratą kilkuset marek i
klapą całego planu, który tak misternie uknuł z
Niemcem von Hibuchem.
Teraz najważniejsze było
wydostać Starzeckiego z
łap miejscowej bezpieki
i ukryć go gdzieś. Może
nad morzem? Cholera
wie, gdziekolwiek! Nie
spodziewał się po Stefanie takiego
zachowania. Wiedział, że bywa
wyrywny, ale żeby wpaść w takie
gówno i to podczas zlecenia, za
które na czysto dostałby tyle, na ile
musiałby normalnie harować przez
kilka miesięcy? Co
za kretyn! Sięgnął
po drugie piwo i
poczuł, że wraca
mu humor i chęć
do działania.
***
Zaryzykował.
Głośny dzwonek
przestraszył jego
samego. Zaraz
przy wejściu uderzył go w nozdrza
charakterystyczny zapaszek chemikaliów. Po oko-

panu zrobię. Dobrze z oczu patrzy,
to zrobię…
Jerzy sięgnął po portfel. Położył
na blacie 50 złotych. – Reszty nie
trzeba. I ma pan jeszcze to – dołożył
wygrzebany z torby negatyw AGFY.
– No, panie, za takie zapłatę, to zrobię w godzinę! Już się zabieram!
Fotograf sprytnym ruchem zgarnął z lady zarówno pieniądze jak
i film. Za moment jego obecność
zdradziła falująca kotara, za którą –
jak się domyślał Jerzy – znajdowało
się serce tego zakładu: studio fotograficzne z potężnym drewnianym
aparatem na szklane klisze, oraz
ciemnia. Gdzie przy blasku czerwonej lampy miało się za chwilę dokonać misterium odradzania przeszłości. Nie tak dalekiej. Tej sprzed
trzech i dwóch dni, kiedy to Jerzy
zrobił pierwsze zdjęcia podczas jeleniogórskiej włóczęgi. Na jednym, a
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może
dwóch, była ona.

Inge.
Brzęknięcie dzwonka. Wynurzył
się z półmroku zakładu fotograficznego na ulicy 1 Maja skrytego w cieniu jakiegoś niewielkiego kościoła.
Spojrzał na swoją omegę. Dochodziła godzina 11. Niepewnie rozejrzał
się po centrum miasta pogrążonego
w przedpołudniowym letargu lipca.
Zahuczał tramwaj, który powolutku
przetoczył się przez torowisko
wzbudzając drgania wszystkiego
wokół. Nawet dzwonek u wejścia
do fotografa zabrzmiał raz jeszcze
nieśmiało. Zgrzytający wagon sunął
z łoskotem w stronę mijankowego
przystanku. Jerzy miał wrażenie,
że na stanowisku motorniczego siedział ten sam człowiek, który prowadził wóz w nocy, kiedy spanikowany
uciekał przed prawdziwymi (lub
wyimaginowanymi) milicjantami.
Może nawet był to ten sam wagon?
We Wrocławiu często zdarzało mu
się zapamiętywać numery boczne
pojazdów. Ale nocą był zbyt zdenerwowany, aby o tym pamiętać.
Wtem struchlał: w jego stronę
podążało dwóch mundurowych.
Stanął w rozkroku nie bardzo wiedząc, co ma robić: uciekać, zostać,
udawać, że mu coś spadło, a może
zawiązywać but, który zresztą nie
miał sznurówek. Odwrócił się lekko
na pięcie i wlepił wzrok w witrynę
fotografa spoglądając w oczy mężczyznom z przylizanymi brylantyną
włosami i kobietom z fryzurami a la
Maureen O’ Sullivan, odtwórczyni
roli Jane w „Tarzanie”. Uwiecznieni
w czarnobiałym kadrze ludzie patrzyli w bliżej nieokreślony punkt.
Jerzy widział w odbiciu ulicy, jak
dwóch milicjantów – nie zwróciwszy nawet na niego uwagi – poszło w
swoją stronę powłócząc podkutymi
i ciężkimi buciorami po bruku
ulicy 1 Maja. Spoceni jak myszy
milicjanci wydawali się zupełnie
nie zainteresowani tym, co działo
się wokół nich.
Jerzy obrócił się wolno i podążył
w stronę Rynku wcisnąwszy głębiej na oczy słomkowy kapelusz.
Usiłował sobie przypomnieć rysy
twarzy Inge słodząc się myślą, że za
kilkadziesiąt minut zobaczy ją na
zdjęciu. A kiedy w rzeczywistości?
Westchnął i ruszył dalej.
Konrad Przezdzięk
Ciąg dalszy nastąpi

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. Ten opowiada mu
o jeleniogórskich przygodach. Raptem do
dworcowej docierają studenci, podpieczni
Starzeckiego. Milicjanci frustrują się po
nieudanej akcji, a Starzecki z przyjaciółmi
ukrywa się u sąsiada. Okazuje się, że
wyjściem z sytuacji mogą być mało znane
jeleniogórskie podziemia.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JOSH GROBAN –
“Illuminations”
wydawnictwo: Reprise
Records/Warner Music
Poland

i autorów tekstu, który zauroczył
zarówno sympatyków klasycznego
śpiewu jak i tych słuchających na co
dzień muzykę pop. Najnowsza płyta
artysty jest sukcesem trzech osób:
producenta Rocka Rubina ,współauJoshua Winslow Groban ( bo tak tora tekstów Dana Wilsona i samego
brzmi jego pełne nazwisko) to jeden Josha Grobana Groban w znakomity
z tych amerykańskich piosenkarzy sposób próbuje wynieść muzykę
Osiedlowy Dom Kultury zaprasza
dziś na prezentację prezentacja kabaretu „Seniority”. Widowisko zatytułowane „Z humorem przez życie” będzie
można obejrzeć w sali teatralnej ODK
na Zabobrzu.

Nie spóźnij się!

Zdrojowy Teatr Animacji proponuje
we wtorek (11 stycznia) sztukę „O
ósmej na arce”. Dlaczego nie można się
spóźnić? Zobaczcie sami: o godz. 9.00
i 10.45 w Pałacu Wojanów. Reżyseria:
Bogdan Nauka, grają: Dorota Fluder,
Sławomir Mozolewski, Jacek Maksimowicz, Radosław Biniek i Sylwester
Kuper.

W świecie magów

W środę (12 stycznia) o godz. 12
Młodzieżowy Dom Kultury „Jelonek”
organizuje podsumowanie konkursu
plastycznego „Tajemniczy świat magów i czarodziejek”.

Bliżej muzułmanów

„Muzułmanie w Polsce. Historia i
tradycja” to tytuł środowego spotkania
w ramach Klubu Religioznawczego „Kastalia”. Gościem będzie Musa
Czachorowski - członek Najwyższego
Kolegium Muzułmańskiego Związku
Religijnego w RP. Prowadzi Sandra
Nejranowska-Białka. Początek o godz.
17 w sali teatralnej ODK

Uroki Japonii

Do 1 lutego 2011 w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze można oglądać wystawę malarstwa oraz grafiki pt. „Niebezpieczeństwa miasta”. Autorem prac, które w zjadliwy, a niekiedy
wręcz w brutalny sposób ukazują przejawy codzienności jest
Jacek Sroka – znany krakowski malarz i rysownik.
Obrazy oraz grafiki Jacka Sroki,
które od środy można oglądać w jeleniogórskim BWA, mają na celu rozbudzenie refleksji potencjalnego odbiorcy

na temat otaczającej go rzeczywistości.
Rzeczywistości przemian społeczno-politycznych, jakie dokonały się w Polsce
po roku 1989, w których następstwie

– Fotografia istnieje od ponad stu lat, a ja jestem tylko
kropelką – powiedziała
Ewa Andrzejewska, wybitna
artystka fotografik na wernisażu swojej najnowszej
wystawy „Portrety natury”,
którą 3 stycznia otwarto w
Osiedlowym Domu Kultury
w Galerii „Promocje”.
To p i e r w s z a
e k sp o z yc j a

fotograficzna w nowym roku 2011.
Znacząca, bo twórczość Ewy Andrzejewskiej sama w sobie jest wartością
bezcenną. – To wszystko już było. Fotografia istnieje od ponad wieku. Ja jestem
tylko kropelką – powiedziała skromnie
artystka odpowiadając na pochwały
opiekunki galerii Stanisławy Ciechanowskiej. Korzystając z okazji obecności
na wernisażu Janusza Nagórnego, byłego dyrektora Regionalnego Centrum
Kultury, autorka ekspozycji podzięobydwoje razem pracowali w RCK.
po prostu zdjęcia, ale
kowała za przychylność
O dziełach Ewy Andrzejewskiej roz- pisane wielkim „Z”.
w czasach, kiedy
pisywać się nie trzeba. To rzeczywiście Prostota formalna

Filharmonia Dolnośląska proponuje
Galę Karnawałową. Orkiestrę FD poprowadzi Krzesimir Dębski. Zaśpiewa
Anna Jurksztowicz. W programie
muzyka filmowa; koncert w ramach
III Karkonoskiego Festiwalu Światła.
Początek w piątek (15 stycznia) o
godz. 19.00 w sali koncertowej. Bilety
w cenie 50 zł.

POP ROCK & JAZZ

CHIARA CIVELLO – „7752”
wydawnictwo: Armazem/
Magic Records

Nie tylko zachwyca ta włoska
piosenkarka swoją urodą, ale też
niepowtarzalnym głosem. „7752”
to jej trzeci album na którym jak
sama mówi odnalazła samą siebie.

POP ROCK & JAZZ
przyjemność sprawiają też pozostałe
jak : „War At Home”, „London Hymn”
i „Straight To You”. Mamy świadomość, że nie jest to przełomowa
płyta Josha Grobana, ale nie można
jej odmówić perfekcjonizmu.
Andrzej Patlewicz

sprawia, że prace artysty rozpatrujemy
na dwóch paralelnych płaszczyznach:
szokującej, która w pierwszej fazie
lektury dzieła zniechęca do dalszego
„oglądania”; intrygującej, która w
przeciwieństwie do swojej konkurentki
zmusza do jego głębszej analizy.
Podobnie jak jest to w przypadku
surrealistów, u Sroki duże znaczenie
mają intensywność kolorów i wieloznaczność tytułów, które znajdziemy
pod każdą z prac. Kłujące, „ostre jak
brzytwy” kolorowe linie na rozmytym,
poszarzałym tle ukazują np. „Bijące się
dziewczyny”, „Ulicę ciężarów podatkowych”, „Desperata” czy „Imperatyw
moralny komendanta”, siedzącego za
biurkiem w charakterystycznej czapce
policyjnej. Komendanta, któremu
bynajmniej dobrze z oczu nie patrzy.
Mocne, ale nie napastliwe.
Petr
FOT. PETR
ujęć przy jednoczesnej wyrazistości
kadru i nie wymagającej komentarza
sile przekazu obrazu. Tradycyjnego.
Bo pani Ewa – osiągnąwszy mistrzostwo – pozostaje wierna fotografii tradycyjnej, uwieczniając
świat potężnym aparatem
na klisze dużego formatu.
Na wystawę składają się
fotografie z minionego
dziesięciolecia przedstawiające naturę (pejzaże)
z różnych części kraju, w
znacznej większości – z
Karkonoszy i okolic.
(tejo)

Z Jelonką.com do Teatru im. Norwida

Spotkanie z pisarką

Gala w Filharmonii

(czy raczej ich brak) między państwem
a społeczeństwem, postawy atawistyczne, bójki uliczne, patologie czy,
po prostu, zaburzenia w kontaktach
personalnych – to wszystko składa się
na ogólną wymowę wystawy Sroki.
Trudną, nachalną, nieprzyzwoitą,
aczkolwiek prawdziwą w największym
tego słowa znaczeniu.
Ową wymowę potęgują dodatkowo
aspekt metaforyczny i surrealistyczny
obecne w pracach artysty, jak również
ekspresja pod względem przedstawienia konkretnych tematów. U Sroki,
„skrzeczenie” rzeczywistości podkreśla
niezwykle mroczny, ponury klimat,
który rzuca się w oczy już w pierwszym
zetknięciu z obrazami i grafikami
twórcy. Co charakterystyczne, Sroka
bynajmniej nie ucieka od drastycznego, sadystycznego ukazania owej
rzeczywistości, której – paradoksalnie,
towarzyszy komizm sytuacyjny. To
właśnie komizm zdaje się

E. Andrzejewska: po prostu robię zdjęcia

Muzeum Przyrodnicze zaprasza na
prelekcję ilustrowaną przeźroczami „Japonia - uroki ludzi i przyrody”. O kraju
kwitnącej wiśni opowie Jan Jagielski.
Początek 13 stycznia o godz. 19.00.
Z Małgorzatą Lutowską, autorką
powieści o tematyce regionalnej „Dla
siebie znalezioną ścieżką”, „Powierzony
klucz” oraz „Skarby drzewa” będzie
można porozmawiać podczas spotkania w ramach projektu edukacyjnego
pod patronatem Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry „Moja Mała Ojczyzna”.
Początek o godz.14.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej.

otrzymaliśmy „rzeczywistość” trwającą
do teraz – dla artysty będącą źródłem
najróżniejszych inspiracji i literackich
wręcz wizji; rzeczywistość groteskową,
czasami brutalną, w największym zaś
stopniu okraszoną czarnym humorem.
Rzecz jasna, mamy tu do czynienia z
rzeczywistością immanentną, „prywatną”, gdyż widzianą oczami samego Sroki, z którym albo możemy się zgodzić,
albo nie. Niekiedy jednak, nie zgodzić
się byłoby wyjątkowo trudno.
– „Niebezpieczeństwa miasta” ukazują sytuacje i zagrożenia, z którymi
na co dzień spotykają się mieszkańcy
dużych miast. Sytuacje i zagrożenia,
których choć byśmy zazwyczaj nie
chcieli doświadczać, miasta te określają
i łączą ze sobą ich mieszkańców – mówił nam Jacek Sroka. Istotnie bowiem,
w kalejdoskopie scen ukazanych w
pracach artysty „coś”, z czym chcąc
nie chcąc mieliśmy już do czynienia
odnajdzie każdy z nas. Trudne relacje

Fot. Konrad Przezdzięk

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza
na projekcję filmu grozy w reż. Andrzeja
Żuławskiego pt. „Diabeł”. Początek we
wtorek, 11 stycznia, o godz. 16.00 w sali
konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej
przy ul. Bankowej 27.

występy z Eltonem John’em, Stevie
Wonderem,Don’em Henleyem czy
Robinem Williamsem i tu zachowuje
swój specyficzny charakter. Piosenki
w jego wykonaniu są klimatyczne,
wysmakowane. Podobnie dzieje
się wydanym na singlu utworem
„Hidden Away”. Jedna z piosenek
śpiewa też po francusku. Niekłamaną

„Niebezpieczeństwa miasta” Jacka Sroki

Z humorem przez życie

„Diabeł” w DKF

wając z nią utwór
„There For Me”, który
znalazł się na jej płycie
koncertowej. „Illuminations” to 13 świetnie dopasowanych
do możliwości Josha
piosenek. Artysta mając na koncie wspólne

popową poprzez swoją
interpretację do rangi
sztuki. W umiejętny
sposób miesza go z
muzyką klasyczną,
która nie jest mu obca.
Jeszcze w 2000 roku
wystąpił wspólnie z
Sarą Brightman śpie-

Szkolne jasełka
na dużej scenie
Jutro (wtorek), o godz. 9 w Te- uczniów placówek oświaty miasta
atrze im. Norwida „rządzić” będą i regionu zaprasza Szkoła Podstaaniołowie, Józef z Maryją i Dzieciąt- wowa nr 13.
(tejo)
kiem, diablęta, pastuszkowie, śmierFOT. KONRAD
ci, Trzej Królowie i inne postaci z jaPRZEZDZIĘK
sełek. Na ich przegląd w wykonaniu
Pod tytułem albumu kryje się
kilometrowa odległość jaka
dzieli Nowy Jork od Rio de Janeiro.
Dwa miasta, które były inspiracją do
powstania tego albumu. Wokalistka
od kilku lat mieszka w Nowym Jorku
a Rio po prostu odmieniło jej życie.
To magiczne miejsce i zarazem stolica bossa novy stała się inspiracją

do stworzenia płyty, o
jakiej marzyła od lat.
Zaprosiła do nagrania
swoich przyjaciół m.in.
Anat Cohen, Jacquesa
Morelenbauma, Marca
Ribbota, oraz znakomitą sekcję rytmiczną
perkusistę Gene’a La-

Dwa podwójne
zaproszenia na
„Czarną Maskę” wg
G. Hauptmanna w
reż. Bogdana Kocy,
oraz jedna podwójna wejściówka na
„Pokojówki” wg J.
Genneta w reż. Rafała Matusza – to
propozycja Teatru
im. Norwida dla
czytelników Jelonki.com.
„Czarna Maska” (15
stycznia- sobota, o godz.
19.00 na Dużej Scenie)
to mroczny dramat
apióra laureata nagrody Nobla,
którego akcja dzieje się XVI-wiecznym Bolkowie, w apartamentach
burmistrza, którego dręczą demony przeszłości. „Pokojówki” (16
ke’a i basistę Jonatana
Maroni. W tym zestawieniu stworzono nie
tylko klimat płyty ale
jej niezwykła zawartość. Kilka piosenek
napisała Chiara Civello
wspólnie z brazylijską
gwiazdą muzyki pop

stycznia- niedziela, o godz. 19.00 zwiększyła się do 10 złotych, można Scenie Studyjnej) – oparta na na odebrać na pół godziny przed
faktach jednoaktówka o dwóch słu- początkiem przedstawienia.
(tejo)
żących siostrach, które żyją myślą o
FOT. KONRAD
zgładzeniu swojej chlebodawczyni.
PRZEZDZIĘK
Bilety (zaproszenia), których cena
Aną Caroliną. Album zaczyna się od
„8 Storie” i brzmi od pierwszej chwili
bardzo żywo i radośnie. Śpiewają obie
piosenkarki Ana po portugalsku,
Chiara – po włosku. To połączenie
muzyki z lat 60. włoskich melodii,
brazylijskich harmonii i wokalnych
R&B. Większość utworów zostało
nagranych w Nowym Jorku i wy-

produkowanych, przez producenta
Andersa Levina, pozostałe nagrano
w Rio a ich produkcją zajęła się sama
Chiara Civello. Nieźle wypadają też
anglojęzyczne utwory. Całość płyty zamyka brazylijski temat „Simplesmente
aconteceu”. Przepiękna płyta .
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

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

Zgarnij wycieczkę do USA!
U c z n i ow i e s z kó ł g i m nazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których
wirtualny surfing po najróżniejszych portalach,
stronach, blogach czy
serwisach to „chleb powszedni”, po raz kolejny mogą wziąć udział w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie
DialNet Masters organizowanej przez Telefonię
DIALOG S. A.
Podobnie jak to było w latach
ubiegłych, także w tym roku
młodzież ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zyskała
szansę udowodnienia, że sprawne posługiwanie się Internetem
to jedna z cech charakterystycznych pokolenia dzisiejszych
„uczniaków”. Tym razem jednak,
gra okazuje się być wyjątkowo
warta świeczki, gdyż prócz dyplomów i zaświadczeń będących
dowodem owego sprawnego
posługiwania się siecią internetową, na olimpijczyków czekają
wcale niebagatelne nagrody. W
ramach piątej, jubileuszowej
edycji olimpiady DialNet Masters
sponsorzy imprezy ufundowali
bowiem m.in. notebooki oraz
iPody dla najlepszych, z kolei
dla niekwestionowanych zwycięzców – wycieczkę do USA, a
ściślej, do Nowego Jorku i Cape
Canaveral na Florydzie.
Jakie jest hasło przewodnie
jubileuszowej edycji olimpiady
DialNet Masters? – Jej głównym
motywem jest „kosmos”. Kosmiczne przestrzenie i Internet
mają ze sobą wiele wspólnego, np. nieograniczoność oraz
otwartość na nowe, nieznane
dotąd możliwości – tłumaczy
Robert Banasiak, wiceprezes
zarządu Telefonii DIALOG S.A.

– Mistrzów Internetu i kosmonautów też łączy bardzo wiele:
na pewno kosmiczna wprost
inteligencja, wytrwałość w dążeniu do celu i siła charakteru
– dodaje.
Ci wszyscy, którzy chcieliby
wziąć udział w kosmicznej odsłonie olimpiady informatycznej
dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powinni
odwiedzić stronę internetową
www.dialnetmasters.pl, na której do 31 stycznia 2011 r. trwają
zapisy czy to w charakterze
uczestników, czy też kibiców
– na których również czekają
cenne nagrody.
– Dzięki olimpiadzie DialNet
Masters zainteresowałem się
tematyką sieci komputerowych i
telekomunikacyjnych, co przyda
mi się w dalszej edukacji. Zyskałem świadomość, że nauka może
być ciekawa, a jednocześnie
przynosi wymierne korzyści
– mówi Mateusz Kowalski, zwycięzca IV edycji DialNet Masters
z I Liceum Ogólnokształcącego
w Legnicy.
Petr

Z uwagi na fakt, że impreza jest kierowana do placówek oświaty i instytucji
naukowych (w 2010 r. została wpisana
do raportu dobrych praktyk CSR w Polsce – przyp. red.) uczestniczyć w niej
mogą jedynie czteroosobowe zespoły
wyłonione przez daną szkołę. Należy
również pamiętać, iż w skład każdego
z zespołów musi wchodzić (dodatkowo)
nauczyciel-opiekun, pełnoprawny
uczestnik kilkuetapowych rozgrywek
w dwóch kategoriach: gimnazjalnej
i pondgimnazjalnej. Więcej na www.
dialnetmasters.pl.

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

CIEPLICE NADZWYCZAJNIE ILUMINOWANE – PO RAZ TRZECI
odnawialnej i oszczędzaniu energii
oraz pokazy zastosowań technologii
świetlnych. Niestety, w tym roku żadna
z imprez KFŚ nie trafi do śródmieścia
Jeleniej Góry. W styczniu 2010 atrakcją
festiwalu były iluminacje lodowych
rzeźb na placu Ratuszowym.
Jelenia Góra to jedyne miasto w
Polsce należące do światowej organizacji
LUCIA (Light Urban Cities International
Association), która za główny cel stawia
sobie rozwój i promocję oświetlenia. A
sponsorem i partnerem festiwalu jest
firma Philips Lighting Poland.
Accipiter
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Ubiegłoroczne iluminacje zapadły głęboko
w pamięć odwiedzających plac Piastowski.
W dniach 14 – 16 stycznia Cieplice lśnić będą blaskiem
Karkonoskiego Festiwalu Światła. Inspiracją kolejnej
(trzeciej) edycji imprezy jest największy na świecie festiwal
światła „F�te des lumi�res” we francuskim Lyonie z ponad
półwiekową tradycją.
Cykliczne wydarzenie karkonoskie
odbędzie się w dniach od 14 do 16
stycznia br. wyłącznie na terenie jeleniogórskich Cieplic. Wśród licznych atrakcji

KPN w stolicy Belgii

Od 10 stycznia do 3 lutego br. w
Brukseli będzie można zwiedzać
zbiorową wystawę plakatów naukowych (piętnaście bogato ilustrowanych posterów na temat unikalnych
zasobów przyrodniczych obydwu
parków, ich działalności i znaczenia
międzynarodowego) zatytułowaną
„Krkonoše/Karkonosze”. Wystawa
została inspirowana i zorganizowana
przez Karkonoski Park Narodowy i
KRNAP (Krkonošský narodní park).
Oficjalne uroczyste otwarcie wystawy
przewidziane jest w siedzibie Komisji
Europejskiej w atrium Beaulieu.
(Accipiter)

imprezy organizatorzy zaplanowali
m.in. prezentację widowiska teatralnego „Stworzenie świat(ł)a” w parafii
Ewangelicko-Augsburskiej Zbawiciela

w Cieplicach (wstęp 5 złotych), występ
tancerzy ognia oraz wystawę szkła
artystycznego autorstwa absolwentów
jeleniogórskiego Liceum Plastycznego.
Jednak centralnym punktem programu III Karkonoskiego Festiwalu Światła
na placu Piastowskim będą iluminacje
architektury oraz instalacje elektryczne
z różnymi formami sztuki. A całość wypełnią dyskusje na temat źródeł energii

Uroczyste zapalenie iluminacji placu
Piastowskiego zaplanowano na piątek,
14 stycznia, w godz. 17.50 – 18.00.
Festiwal, którego stałymi elementami
będą czasowe iluminacje Pałacu Schaffgotschów, występy tancerzy ognia, pokazy laserowe i inne atrakcje, zakończy
się w niedzielę, 16 stycznia pokazem
ogni sztucznych zsynchronizowanym z
muzyką elektroniczną firmy Fire Show
z Lubania. Szczegółowy program na
www.jelonka.com

ZAKOCHAJ SIĘ W JELENIEJ GÓRZE!
Centrum Informacji i Edukacji
Regionalnej Książnica Karkonoska zaprasza twórców w
każdym wieku do udziale w
poetyckim Konkursie Walentynkowym!
Po sporym zainteresowaniu, z którym spotkała się ubiegłoroczna edycja
zmagań (tematem była „miłość do

Karkonoszy”), tym razem twórcy – z
okazji walentynek – powinni na papier
przelać swoje emocje związane z Jelenią
Górą. Przekazane na konkurs dzieło nie
może być wcześniej publikowane.
Opatrzone godłem prace w trzech
egzemplarzach należy dostarczyć
do Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12
lutego 2011 r. (sobota , godz. 11.00) w sali konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej. Na zwycięzców czekają nagrody niespodzianki.

Karkonoska, 58-500 Jelenia Góra, ul.
Bankowa 27 (czytelnia). Dołączyć trzeba także kopertę z godłem zawierającą
dane autora. Organizatorzy czekają na
prace do 9 lutego 2011 roku.
(tejo)
FOT. TEJO
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Doczekaliśmy się pierwszego zwycięstwa siatkarzy!
W nowym roku nowa jakość,
zawodnicy Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra
odnieśli pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach III–ligi.
Jeleniogórzanie we własnej
hali pokonali solidną ekipę
Razem Wołów 3:1.
Sobotnie spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy objęli
prowadzenie 7:3, jednak wołowianie
mozolnie odrabiali straty i pod koniec seta prowadzili już 22:20. Proste

1. REN-BUT Złotoryja
2. Dziekan Milicz
3. Chrobry Głogów
4. Młodzik Bystrzyca Oł.
5. AKS Strzegom
6. Razem Wołów
7. Bielawianka Bester
8. Ikar Legnica
9. Kolegium Jelenia Góra
10. Pogoń Góra

13
13
13
13
12
13
13
12
13
13

33
25
25
24
20
20
20
12
7
6

indywidualne błędy gości dały jednak
zwycięstwo w pierwszej odsłonie
jeleniogórzanom 25:23.
Druga partia od początku dostarczyła wielu emocji kibicom zgromadzonym w sali SP 11. Od mocnego
uderzenia rozpoczęli gospodarze
obejmując prowadzenie 8:1, punkty
zdobywali blokiem oraz po żółtych
kartkach dla graczy z Wołowa,
którzy kilkukrotnie nie zgadzali
się z decyzjami sędziów. W dalszej
części gry przyjezdni za sprawą
prostych błędów akademików z
Jeleniej Góry zdołali odrobić straty, a
nawet prowadzili
18:15. Wtedy do
36:14
gry wrócili nasi
siatkarze zdoby32:23
wając 7 punktów
33:25
z rzędu i wygrali
32:22
drugiego seta do
21.
28:23
W kolejnej od29:26
słonie nieliczna
25:24
grupa wiernych
18:29
kibiców ocierała
oczy ze zdumie14:37
nia, gdy miejsco13:37
wi pewnie kroczyli po okazałe

zwycięstwo bez straty seta.
Prowadzili już 17:10, jednak
po raz kolejny zobaczyliśmy
serię punktową wołowian,
którzy dzięki poprawnej
grze w bloku oraz prostych
błędach naszych zawodników przedłużyli swoje
szanse na zwycięstwo w
tym spotkaniu ugrywając
seta do 23.
W ostatnim meczu zeszłego roku na własnym
terenie siatkarze Kolegium
Karkonoskiego prowadzili
2:0 w setach z AKS-em
Strzegom, jednak przegrali
spotkanie po tie-breaku.
Tym razem scenariusz się
nie powtórzył. Mimo, że
goście przez większość
czwartego seta prowadzili,
to jeleniogórzanie odnieśli
pierwsze, historyczne zwycięstwo
w rozgrywkach III-ligi. Zawodnicy
Razem Wołów prowadzili do stanu
20:19, ale końcówka należała do
miejscowych, którzy zakończyli mecz
wygrywając czwartego seta 26:24.
Po meczu akademicy nie ukrywali
radości z zasłużonego zwycięstwa,

Wysoka porażka Sudetów
Nie wyszedł koszykarzom jeleniogórskich Sudetów pierwszy mecz ligowy w 2011 roku.
Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza przegrali w Chorzowie z miejscową Albą 68:90.
O wyniku spotkania zadecydo- pierwsza połowa pojedynku. W
wała fatalna w naszym wykonaniu otwierającej kwarcie gospodarze
narzucili mocne tempo, u nas szwankowała
skuteczność rzutowa, tą
część gry przegraliśmy
wysoko, bo aż 11:27. W
drugiej odsłonie obraz
gry się nie zmieniał,
Sudety osłabione brakiem Alana Urbaniaka,
który przeszedł do Rosy
Radom zdobyły zaledwie 14 punktów, przy
28 „oczkach” rywali i
na przerwę obie ekipy
schodziły przy wyniku
55:25. Po zmianie stron
zbliżyliśmy się nieco do
przeciwników, jednak
koszykarze Alby pilnowali wyniku, który ani
przez moment nie był
zagrożony. Ostatecznie

Dwa pudła Agnieszki Cyl
Zwycięstwem Skandynawki
Ann Kristin Flatland zakończył się sprint na 7,5 km biatlonowego Pucharu Świata
rozgrywany w niemieckim
Oberhofie. Agnieszka Cyl
uplasowała się na 17. pozycji.

3".:
Serafin

REKLAMA

Za plecami Norweżki znalazły się
dwie reprezentantki gospodarzy:
Magdalena Neuner, a także Andrea
Henkel. Zawodniczka Karkonoszy
Jelenia Góra podczas obu wizyt na

strzelnicy popełniła po jednym błędzie i ostatecznie zakończyła start
w drugiej dziesiątce zawodów. Magdalena Gwizdoń zajęła 41. pozycję,
Monika Hojnisz była 63., a Paulina
Bobak uplasowała się na 75. miejscu
w gronie 89 biathlonistek, które
ukończyły zawody. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Agnieszka
Cyl jest 22 i jest najwyżej sklasyfikowaną Polką, na czele wciąż znajduje
się Finka Kaisa Maekaeraeinen, która
wyprzedza Szwedkę Helenę Ekholm
oraz jej rodaczkę Annę Carin Zidek.
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spotkanie zakończyło się pewnym
zwycięstwem gospodarzy 90:68.
Najskuteczniejszym zawodnikiem
meczu był zdobywca 34 punktów
Adam Spychała, który został wybrany
również najlepszym koszykarzem
całej 16. kolejki II-ligi. Porażka w
Chorzowie oznacza kres efektownej
serii dziesięciu wygranych z rzędu.
Przed spotkaniem z Albą podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza ostatni raz
schodzili z pakietu pokonani 16 października, kiedy to przegrali u siebie z
Open Florentyną Pleszew 53:74.
Alba Chorzów – Focus Mall Sudety
Jelenia Góra 90:68

a goście szybko opuścili salę. Dzięki
13. kolejka (8.01): Kolegium Karzdobytym trzem punktom jelenio- konoskie Jelenia Góra – Razem
górzanie opuścili ostatnią pozycję w Wołów 3:1, Pogoń Góra – Chrobry
tabeli na rzecz Pogoni Góra.
Głogów 1:3, Bielawianka Bester –
AZS Kolegium Karkonoskie Dziekan Milicz 3:0, Młodzik Bystrzyca
Jelenia Góra - TKKF Razem Oławska – REN-BUT Złotoryja 3:2.
(Przemo)
Wołów 3:1 (25:23, 25:21,
Fot. R. Ignaciak

23:25, 26:24)

Sudet y: Wilusz (15), Czech
(10), Kozak (9),
Minciel (9), Maryniewski (8),
Ł. Niesobski (6),
R. Niesobski (6),
Kiełbasa (2), Samiec (2), Cierzniewski (1)
Alba: Spychała (34), Gembus
(19), Pełka (17),
Magdziarz (5),
Żebrowski (4),
Woźniak (3), Lis
(2), Podbiał (2),
Tyborowski (2),
Batorski (2)
(MDvR)
Fot. R.
Ignaciak

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

16
16
15
16
16
15
16
16
16
15
15
16
15
15
15
15

30
29
26
26
26
25
24
24
23
22
21
21
19
19
18
18

1.244
1.091
1.172
1.057
1.036
1.061
1.018
0.998
0.927
0.970
0.953
0.950
0.930
0.878
0.906
0.880

Wieści różnej treści
Przed nami druga
kolejka rozgrywek

Osiem zespołów chłopców ze
szkół gimnazjalnych rozpoczęło
w grudniu miejskie rozgrywki
w siatkówce. Drużyny zostały
podzielone na dwie grupy, gdzie
rywalizacja toczy się systemem
każdy z każdym. Do ścisłego finału
awansują po dwie najlepsze ekipy
z każdej z grup. We wtorek 11
stycznia rozegrana zostanie druga
kolejka turnieju.
Mecze rozgrywane są na dwóch
boiskach w hali przy ul. Złotniczej,
poniżej szczegółowy terminarz zawodów: Grupa A: Gim/Społ – Gim
nr1 (10.00), Gim nr 2 – Gim/ZSO
nr 1 (11.00), Gim/Społ – Gim nr 2
(12.00). Grupa B: Gim nr 4 – Gim
nr 3 (10.00), Gim nr 3 – Gim/
ZSP-Ż (11.00), GimZSRzArt – Gim
nr 4 (12.00).

Olimpiada Malucha po
raz siódmy

Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Jeleniej Górze tradycyjnie będzie
organizatorem siódmej edycji
turnieju gier i zabaw dla przedszkolaków o Puchar Prezydenta Miasta
Jelenia Góra pod nazwą Olimpiada
Malucha. Jest to impreza sportowa
organizowana z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta –
przedszkolakach. W turnieju udział
weźmie 15 przedszkoli miejskich
i niepublicznych z Jeleniej Góry.
Celem zabawy jest inspirowanie
dzieci do aktywnych form spędzania czasu z korzyścią dla własnego
zdrowia oraz uświadomienie roli
kibica i jego zachowań we współczesnym sporcie. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcą zobaczyć
zmagania najmłodszych sportowców do hali sportowej przy ul.
Złotniczej w sobotę 15 stycznia od
godziny 9.30.

Nauczyciele na parkiet

Rusza Liga MOS Pracowników
Oświaty, w sobotę 22 stycznia
od 9.30 w hali przy ul. Złotniczej
rozpoczną się rozgrywki piłki siatkowej dla nauczycieli, administracji
i obsługi placówek oświatowych.
Impreza przeprowadzona będzie
w kategorii open, a system przeprowadzenia zawodów będzie
uzależniony od liczby zgłoszonych
zespołów. Ekipy, które uplasują się
na podium otrzymają: pamiątkowe
puchary oraz dyplomy. Wszystkie
chętne drużyny mogą wpisać się
na listę uczestników do 14 stycznia
pisząc na adres sport@mosjg.pl, do
tego podajemy jeszcze tel/fax – 64
244 61. Osobą odpowiedzialną za
organizację rozgrywek jest Anna
Matkowska (502 586 562).

Dwa zwycięstwa
„Elektronika”

Rozpoczęły się rozgrywki
szkół ponadgimnazjalnych w
piłce ręcznej mężczyzn. We wtorek
4 stycznia rozegrano pierwszą
rundę zawodów. Wyniki pierwszej kolejki: ZSELektronicznych
– ZSTechnicznych 16:7 (8:1),
ZSOgólnokształcacych 1- ZSLicealnych i Usługowych 12:6 (4:1),
ZSEkonomiczno Turystycznych –
ZSRzem. Artystycznych 10:0 (vo),
ZSTechnicznych - ZSLicealnych i
Usługowych 5:7 (2:4), ZSELektronicznych - ZSOgólnokształcacych 1
13:6 (6:2), ZSOgólnokształcacych
i Technicznych- ZSLicealnych i
Zawodowych nr 2 11:7 (8:5)
(MDvR)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Najlepsi sportowcy 2010 roku wybrani
Znamy już rozstrzygnięcia 76.
Plebiscytu Przeglądu Sportowego na najlepszego sportowca
minionego roku.
N i e sp o d z i a n k i
n i e by ł o , z w y ciężyła Just yna
Kowalczyk, Maja
W ł o s z c z ows k a
uplasowała się a
bardzo wysokiej
czwar tej pozycji.
Podobnie jak przed
rokiem w plebiscycie
zwyciężyła reprezentantka sportów zimowych Justyna Kowal-

czyk, która wyprzedziła mistrza
świata na żużlu Tomasza Golloba
oraz Adama Małysza. Nasza mistrzyni świata z kanadyjskiego
Mont-Saint-Anne znalazła się na
czwartym miejscu w głosowaniu
widzów.

Pierwsza 10 plebiscytu:

1. Justyna Kowalczyk
2. Tomasz Gollob
3. Adam Małysz
4. Maja Włoszczowska
5. Tomasz Adamek
6. Sławomir Szmal
7. Piotr Małachowski
8. Tomasz Majewski
9. Anita Włodarczyk
10. Katarzyna Bachleda-Curuś,
Natalia Czerwonka, Katarzyna
Woźniak
(MDvR)
Fot. T. Raczyński
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Wystartowali w Trzebnicy
917 lekkoatletów przekroczyło linię mety podczas
26 edycji Międzynarodowego Sylwestrowego Biegu
Ulicznego rozgrywanego w
Trzebnicy. Z uczestników
broniących barw powiatu
jeleniogórskiego najlepszy
był Jakub Kulesza, który
uplasował się na 17. pozycji.
Podczas biegu na 10 km najszybszy był Arkadiusz Gardzielewski
z Rzeżęcina. Na kolejnych medalowych miejscach znaleźli się:
Oleksandr Setkovskyj z Doniecka i
Łukasz Parszczyński z Warszawy.
Honorowy patronat nad całą imprezą przejęła Urszula Włodarczyk,
nasza utytułowana wieloboistka.

Miejsca naszych
lekkoatletów:

17 – Jakub Kulesza (Jelenia Góra)
107 – Mateusz Dzioba (Paulinum
Jelenia Góra)
145 – Łukasz Mostek (Paulinum
Jelenia Góra)
159 – Jerzy Lichosik (Jelenia Góra)
195 – Dominik Walukiewicz (Jelenia
Góra)
286 – Mieczysław Sala (Jelenia
Góra)
295 – Wiesław Dul (Maraton Jelenia
Góra)
418 – Leszek Dacewicz (Jelenia
Góra)
443 (32 wśród kobiet) – Anna Kosicka (Jelenia Góra)
473 – Czesław Tarłowski (Paulinum
Jelenia Góra)
590 – Jan Jagielski (Jelenia Góra –
Uniwersytet Zielonogórski)
740 (67 wśród kobiet) – Bogumiła
Graczyk (Kowary)
844 (85 wśród kobiet) – Dorota
Kornhauser (Jelenia Góra)
(MDvR)

Bijemy rekordy
Na starcie piątej edycji Husqvarna Tour stanęła rekordowa liczba prawie pięćdziesięciu ekip. W czwartek
najlepsze załogi maszerów
z całej Europy wzięły udział
w pierwszej gonitwie. Najszybciej 30. kilometrową
trasę pokonał Niemiec –
Karl Habermann.
Wyścigi Husqvarna Tour są
sprawdzianem umiejętności pozwalającym poważnie myśleć o starcie
w najtrudniejszych i najbardziej
znanych gonitwach starego kontynentu: skandynawskim Finnmarkslopet, hiszpańskiej La Pirenie, czy
francuskiej Oddysei.
Sport zaprzęgowy cieszy się na
świecie rosnącą popularnością. W
Polsce wyścigi psich zaprzęgów

zostały zorganizowane po raz
pierwszy w 1991 w Szczypiornie.
Wzięło w nich udział dziewięciu zawodników. Od tamtej pory sport ten
intensywnie się rozwinął – wzrosła
liczba wyścigów i poziom ich organizacji. W Jakuszycach podczas
Husqvarna Tour 2011 na starcie
stanęło prawie pięćdziesiąt ekip z
całej Europy m.in. z Czech, Niemiec,
Słowacji, Litwy i Węgier. W tym
roku startuje również rekordowa
liczba kobiet – aż siedem maszerek
powalczy o zwycięstwo, w tym
najmłodsza uczestniczka – czternastoletnia Polka Marlena Błach.
Największy zaprzęg składa się z 12
psów i ma ok. 9-10 m długości!
W klasie nielimitowanej (na
zaprzęg składa się od 8 do 12 psów)
pierwsze miejsce zajął Niemiec Karl
Habermann z czasem 01:11:54. W
klasie limitowanej (od 4 do 6 psów)

KPR rozbity w Piotrkowie Trybunalskim
Jeleniogórskie szczypiornistki wciąż pozostają bez
wyjazdowego zwycięstwa, tym
razem podopieczne Małgorzaty Jędrzejczak przegrały w
Piotrkowie Tryb. z miejscową
Piotrcovią 22:34.

festiwal Agaty Wypych, która najpierw
doprowadziła do remisu 8:8, a chwilę
później wyprowadziła swój zespół na
prowadzenie. Pierwsza połowa skończyła się rezultatem 16:12. Po zmianie
stron wyraźnie lepsze były miejscowe
wygrywając ostatecznie 34:22.
W kolejnej serii spotkań już za
tydzień KPR Jelenia Góra podejmie na
Spotkanie rozpoczęło się świetnie własnym terenie piąty w tabeli Start
dla naszych zawodniczek, które od Elbląg. W pierwszym spotkaniu obu
początku starcia przejęły inicjatywę ekip górą były rywalki, które wygrały
wychodząc na kilkubramkowe prowa- pewnie u siebie 39:23.
dzenie. W 19 min. rozpoczął się jednak
Piotrcovia Piotrków Trybunalski –
KPR Jelenia Góra 34:22
(16:12)
KPR: Kozłowska, Sza1. Zagłębie Lubin
13
25 407:324
– Dąbrowska (6),
2. Vistal Gdynia
12
20 374:273 lek
Załoga (6), Konsur (4),
3. SPR Lublin
12
19 383:330 Buklarewicz (3), Kocela
4. Piotrcovia P.T.
13
18 379:321 (2), Fursewicz (1), MuKubicka, Rykaczew5. Start Elbląg
12
14 363:317 ras,
ska, Bułak
6. Politechnika Kosz. 13
13 352:354
Piotrcovia: Kowalczyk,
7. Ruch Chorzów
13
13 349:357 Skura – Wypych (8), Po8. KSS Kielce
12
8 325:370 drygała (5), Szafnicka
(4), Dąbrowska (4), Rol
9. AZS Wrocław
12
7 268:299 (3), Krzysztoszek (2),
10. Zgoda Ruda Ś.
12
7 319:343 Szczecina (2), Cieślak
11. KPR J.G.		
13
6 367:444 (2), Mielczewska (2),
Mijas (1), Brzezowska
12. Sambor Tczew
13
0 296:450 (1), Kopertowska

i skijouringu-u (wyścig
narciarzy ciągniętych
przez psy) triumfowali
Czesi – odpowiednio:
Ales Prokupek (01:22:10)
i Jiri Suchy (01:15:47).
– Wyścigi psich zaprzęgów to niezwykła
dyscyplina, która łączy
w sobie wielkie sportowe
emocje oraz ukazuje doskonałą współpracę ludzi
i psów. Są one ciekawym
przeżyciem dla każdego miłośnika sportu i
zwierząt, bez względu
na wiek – mówi Marta
Winiarek-Miętus z Biura
Prasowego Husqvarna
Tour.
(MDvR)
Fot.
ORGANIZATOR

Juniorzy Karkonoszy nie do przejścia
Zwycięstwem zawodników
Karkonoszy Jelenia Góra
zakończył się Noworoczny
Turniej Piłki Nożnej juniorów
starszych. Na starcie zameldowało się dziesięć ekip, które
podzielono na dwie grupy, z
których awans do fazy finałowej miały wywalczyć po dwie
najlepsze drużyny.

2. Szczyt Boguszów Gorce – 4 –
9 – 6:4
3. Bóbr Marciszów – 4 – 6 – 6:4
4. KS Łomnica – 4 – 1 – 4:14
5. Włókniarz Leśna – 4 – 1 – 1:12

Grupa B
1. Victoria Świebodzice – 4 – 12
– 8:2
2. BKS Bolesławiec – 4 – 7 – 5:3
3. Karkonosze II Jelenia Góra – 4
– 6 – 4:3
W jeleniogórskim turnieju rozgry- 4. Olimpia Kowary – 4 – 3 – 3:5
wanym 6 stycznia przy ul. Złotniczej 5. Olsza Olszyna – 4 – 1 – 0:7
zameldowały się: Karkonosze I Jelenia
Góra, Karkonosze II Jelenia Góra, Włók- Wyniki spotkań
niarz Leśna, Szczyt Boguszów Gorce, grupowych:
KS Łomnica, Bóbr Marciszów, BKS Włókniarz Leśna – Szczyt BoguBolesławiec, Victoria Świebodzice, Olsza szów Gorce 0:1
Olszyna oraz Olimpia Kowary. Każde ze BKS Bolesławiec – Olsza Olszyna
spotkań trwało 12 minut. Po rozegraniu 0:0
wszystkich spotkań bezkonkurencyjni Karkonosze I Jelenia Góra – Bóbr
okazali się piłkarze Karkonoszy I Jelenia Marciszów 4:0
Góra, którzy wyprzedzili ostatecznie Victoria Świebodzice – Olimpia
Szczyt Boguszów Gorce oraz Victorię Kowary 1:0
Świebodzice.
KS Łomnica – Szczyt Boguszów

Olsza Olszyna – Victoria Świebodzice 0:2
KS Łomnica – Bóbr Marciszów
2:3
Karkonosze II Jelenia Góra – Olimpia Kowary 2:0
Karkonosze I Jelenia Góra – KS
Łomnica 7:1
Victoria Świebodzice – Karkonosze
II Jelenia Góra 2:0
Bóbr Marciszów – Szczyt Boguszów Gorce 1:2
Olimpia Kowary – BKS Bolesłąwiec 0:2
Włókniarz Leśna – KS Łomnica
1:1
Karkonosze II Jelenia Góra – Olsza
Olszyna 2:0
Szczyt Boguszów Gorce – Karkonosze I Jelenia Góra 0:3
BKS Bolesłąwiec – Victoria Świebodzice 2:3
Bóbr Marciszów – Włókniarz
Leśna 2:0
Olimpia Kowary – Olsza Olszyna
3:0

Mecz o 3 miejsce
BKS Bolesławiec – Victoria Świebodzice 0:1
Finał
Karkonosze I Jelenia Góra – Szczyt
Boguszów Gorce 6:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Karkonosze I Jelenia Góra
2. Szczyt Boguszów Gorce
3. Victoria Świebodzice
4. BKS Bolesławiec
5. Bóbr Marciszów
Karkonosze II Jelenia Góra
7. Olimpia Kowary
KS Łomnica
9. Włókniarz Leśna
Olsza Olszyna

Nagrody indywidualne:

Najlepszy zawodnik: Mariusz
Malarowski (Karkonosze Jelenia
Góra)
Najlepszy bramkarz: Kamil KuleGorce 0:3
sza (BKS Bolesławiec)
Kolejność w grupach:
Karkonosze II Jelenia Góra – BKS Półfinały
Najlepszy strzelec: Marcin BedKarkonosze I Jelenia Góra – BKS narczyk – 9 bramek (Karkonosze
Grupa A
Bolesławiec 0:1
1. Karkonosze I Jelenia Góra – 4 – 12 Włókniarz Leśna – Karkonosze I Bolesławiec 2:0
Jelenia Góra)
Victoria Świebodzice – Szczyt
– 22:1
Jelenia Góra 0:8
(MDvR)
Boguszów Gorce 0:2
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31.12.2010 godz. 17:00 - 07.01.2011 godz. 13:10

OGŁOSZEŃ 700
PRACA
DAM PRACĘ
AV O N - D O D AT K O W E p i e niąd z e - F i r ma p r o p o n u j e
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 Fenix w Jeleniej Górze
- zatrudni panią na stanowisku:
pokojowa - 500 237 109

KONSULTANTKA Avon - 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
POSZUKUJĘ osoby - do politurowania mebli. Wymagane
doświadczenie - 888 604 255
PRZYJMĘ do współpracy młodą kobietę na prywatne
mieszkanie. Bardzo dobre
zarobki i warunki - 530 820
544
SZUKAM koleżanki do współpracy - na mieszkaniówce 608 717 951

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.

ZATRUDNIENIE kobietę na
produkcji - kontakt w godz.
7:00 - 14:00 - 75 75 43 076
ZATRUDNIĘ brygadę - posadzkarzy - 785 195 728

PODEJMĘ się sprzątania biur
- mam praktykę, bo sprzątałam
- 075 64 27 017

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

ALTERNATORY, rozruszniki,
części - samochodowe. Oferujemy części zamienne oraz
kompletne alternatory i rozruszniki nowe i regenerowane
do wszystkich marek - 516
755 199
ATRAPY, grille, zderzaki wszystkie części KAROSERII
praktycznie do każdego auta.
Sklep nowych części blacharskich - 509 231 320
MASKA do Honda Civic - 1998
rok, zderzak tył i alufelgi 15 698 448 976
NOWE chłodnice - (wody i
klimatyzacji) samochodowe do
każdego auta w bardzo konkurencyjnych cenach. Zadzwoń
warto - 509 231 320
RELINGI do Berlingo 03-07 Thule, Stan idealny. Kupione
na jeden wyjazd. Belki aluminiowe Aero 861, kit dopasowujący 1184, zamykane na
kluczyk. Na dach bez relingów.
400 zł. - 503 021 047
R EN A U LT L a g u n a - 1 9 9 4
rok. Lampa prawa, wkład do
lusterka lewy i linka od prędkościomierza - 796 320 008
RENAULT Twngo - części blacharskie i mechaniczne - 606
500 884
SUZUKI Baleno 1.6 - 1996 rok,
benzyna - 516 510 885
VW Passat B3, Opel Astra Daewoo Nubira - 515 267 455

EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny, bez nałogów, z prawem
jazdy - szuka zajęcia - 793
657 899
JAKO opiekunka - do starszej
osoby. Zrobię zakupy - 721
030 536
JĘZYK włoski - tłumacz - szukam pracy stałej, zlecenia.
Tłumaczenia, pisanie pism,
prowadzenie rozmów, negocjacji itp. Michał - 883 943 511
KUCHARKA oraz pomoc podejmą pracę w pensjonacie.
Doświadczenie, dyspozycyjność - 513 571 537
MĘŻCZYZNA poszukuje pracy
- w budownictwie, hydraulice
luba inne - 511 572 319
PIEKARZ - duże doświadczenie - 883 605 623

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.

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ
VW B5 - 1.9 TDI Passat 110 kM
1998 rok na VW Golf 4 - 513
101 712

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
4 opony zimowe - 205/55R16
Fulda Kristal Supremo - gł.
bieżnik 5-5.5 mm. Cena do
uzgodnienia - 609 678 796
FELGI aluminiowe oryginalne
- do Toyoty Avensis, Cariny,
Celici - z oponami Michelin 793 731 224
FELGI stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
FELGI, opony różne - posiadam felgi oraz opony do różnych typów aut osobowych i
dostawczych, możliwy montaż
w naszym serwisie na miejscu,
zadzwoń zapytaj, doradzimy,
zaproponujemy, godz 8-18. 604 899 303,698 707 299

KOMPLET felg do Forda nowe, srebrne. Połysk brokatu.
Cena 120 zł - 723 383 263
NOWE opony zimowe 195/65r15 Maloya. Cena 175
zł/szt. - 508 222 781
OPONY nowe i używane - 757
893 651
OPONY używane - zimowe
205/55r16, 6mm bieżnika.
Cena 200 zł za parę - 508
222 781
OPONY zimowe - nowe 195/65R15 - 691 200 886

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO do 300 - wszystkie
auta gotówka od ręki - 887
279 884
AUTO za rozsądną cenę odbiór własny- gotówka od
ręki - 511 209 408
A U TO S K U P - k a ż d e a u t o
- powypadkowe, w całości,
na części. Gotówka od ręki.
Odbieram własnym transportem. Jelenia Góra i okolice
- 531 588 345
AUTOSKUP - powypadkowe i
całe - odbieram własnym transportem. Również angliki - 721
721 666
KASACJA pojazdów - skup
- wyzłomuję każdy pojazd.
Wydaje zaświadczenia do
wydziału komunikacyjnego
i ubezpieczalni. Odbieram
własnym transportem. Jelenia
Góra i okolice - 531 588 345

KAŻDE auto - całe lub uszkodzone. Odbieram własnym
transportem - 663 598 469
KAŻDE auto - własny transport, gotówka od ręki - 790
303 603
KAŻDE auto do 1200 zł gotówka od ręki. Oferty ze
zdjęciami można wysyłać na
telefon - 722 128 501
KAŻDE gotówka od ręki - bezwzględnie wszystkie marki aut
kupuję na chodzie lub uszkodzone, busy także, odbieram
własnym transportem, kontakt
całodobowy, zadzwoń umów
się na negocjację, gotówkę
masz od ręki - 604 899 303,
698 707 299
POWYPADKOWE - skup również całe i uszkodzone, bez
prawa rejestracji i angliki - 510
522 968
PUNTO, Fiesta, Clio, Polo - lub
inny zarejestrowany samochód, w cenie do 5000 zł - 603
182 814
RENAULT Laguna 2.0 - uszkodzona lub na części - 506 205
596
SAMOCHODY za gotówkę
- wszystkie osobowe, dostawcze, ciężarowe, rolnicze, całe
lub uszkodzone, odbieram
własnym transportem, płace
gotówka. - 604 899 303/698
707 299
SILNIK 1.7 D - lub całą Astrę
na części - 668 604 292

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
SKUP - aut całe, powypadkowe - bez prawa rejestracji,
odbieram własnym transportem - 693 828 283
SKUP aut - do 5000 zł - 697
104 455
SKUP aut - gotówka od ręki 787 009 777
WSZYSTKIE auta - skup - całe
i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
AUDI 80 B4 - poj. 1980 cm3,
1994 rok. Alufelgi szyberdach,
wspomaganie kierownicy, ABS,
klimatyzacja. Rej. Do X 2011.
Cena do uzgodnienia niedrogo
- 500 011 031
AUDI A3 1.9 TDI - 1998 rok,
niebieski metalik. Klimatronik,
przyciemnione szyby, ksenony,
lusterka z kierunkowskazami,
aluminiowe felgi - 509 282
613
AUDI A4 LPG - zarejestrowany,
ważne opląty, gaz sekwencja
dwuletni, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, ABS, c-zamek
+ pilot + alarm, zadbany, alufelga, 2 x poduszka, cena 9800
zł do negocjacji - 604 899
303/698 707 299
CITROEN Berlingo 1.9 D 1999 rok. Oszklony, 5 osobowy. Kolor niebieski. Możliwa
zamiana. Cena 8500 zł - 793
199 383
DAEWOO Kalos - tanio - zarejestrowany, 2 x poduszka,
klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby
i lusterka, pojemność 1.4 benzyna, rok 2002, autko sprawne
technicznie, ekonomiczny tanio 7800 zł - 604 899 303/698
707 299
DZIAŁKA na mieszkanie budowlana w Miłkowie na
mieszkanie lub dom - 504
699 338
FIAT CC - pojemność 900 zarejestrowany, ważne ubezpieczenie, nowe zimowe opony
i nowe alufelgi, bez korozji,
czysty zadbany, cena 1500 zł 698 707 299/604 899 303
FIAT Cinquecento 900 - stan
dobry, ważny przegląd i ubezpieczenie. Cena 900 zł - 722
047 167
FORD Escort 1,4 - 900 zł - benzyna 90 rok - nowy przegląd,
brak OC - 693 828 283
FORD Escort 95 rok - 1,6 16v
1250 zł - kombi 1,6 16v uszkodzony silnik w całości lub na
części - 693 828 283
FORD Fiesta - zarejestrowany,
rok 95, poj. 1.100 benzyna, bez
korozji, ekonomiczny, cena
1500 zł - 604 899 303/698
707 299
FORD Ka - 1997 rok, czarny,
bezwypadkowy. Cena do negocjacji - 600 813 772
FORD Mondeo kombi - 1997
rok, gaz sekwencja, klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka. Stan bdb. Opłaty do
września. Cena 4850 zł - 783
032 842

HONDA Accord 2.0 kombi
- pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, navi. Zarejestrowany w Polsce. Sprzedam lub
zamienię - 785 031 964
HONDA Civic - piękna, czerwona, bez korozji. Wspomaganie, alufelgi, radio Clarion,
głośniki JBL na gwarancji.
Cena 5300 zł do negocjacji 608 589 656
KAWALERKA 24 m2 - własnościowe, I piętro, CO z sieci,
Bartoszyce/Warmińsko-Mazurskie, zamienię na Jelenią Górę,
też kawalerkę - 608 631 862
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
LAND Rover Freelander 2.0
D - 1998 rok, 4x4, klimatyzacja.
Zarejestrowany, garażowany.
Przegląd do kwietnia. Ciemnozielony metalik - 693 203 201
ŁADNE, duże mieszkanie - na
stary, wiejski dom - 669 416
368
MAZDA 323F 1.6 - 1997 rok,
na gaz. 4 opony zimowe. Ubezpieczenie do lutego. Przegląd
do kwietnia. Cena 1300 zł do
negocjacji - 665 142 126
MAZDA 323F 1.6 - 1997 rok.
Ubezpieczenie do lutego. Przegląd do kwietnia. 4 opony
zimowe. Cena 1600 zł do
uzgodnienia - 693 591 162
MERCEDES 190D sedan cena 2500 zł do uzgodnienia
- 790 502 438
MERCEDES A klasa - 2000
rok, stan bardzo dobry, wymieniony olej, układ hamulcowy,
tarcze, klocki, tapicerka skórzana, kolor czarny, 12000 zł.
- 509 626 989
MERCEDES Sprinter 2.2 D
- 2003 rok, bordowy, maksymalnie wysoki, blaszak,
3 osobowy, zarejestrowany.
Więcej informacji pod tel. - 505
223 708
MERCEDES Sprinter 2.3 D 1998 rok, średni, wysoki. Stan
dobry. Cena 12500 zł - 510
242 940
NISSAN NX100 1.6 - 1991 rok,
benzyna, ABS. Cena 1500 zł
do negocjacji - 781 076 947
OMEGA 2,4B - 1000 zł - webasto, ABS, brak opłat - 693 828
283
OPEL Astra 1.7D - na części 668 604 292
OPEL Astra 97 rok - 2150
zł - zarejestrowany, rok 97,
pojemność 1.6 benzyna, wspomaganie, 2 x poduszka, szyberdach, radio, czyste wnętrze
- 604 899 303/698 707 299
OPEL Astra kombi 1.6 - 1998
rok, benzyna + gaz, bogate
wyposażenie. Zadbany, garażowany. Granatowy metalik.
Cena 9300 zł - 669 420 353
OPEL Corsa - 1995 rok, stan
dobry. Ważne opłaty. Cena
2400 zł - 609 991 989

OPEL Corsa B 1.2 - 1994 rok,
czerwony, 3 drzwi. 2 komplety
opon na felgach. Cena ostateczna 2000 zł - 504 966 075
OPEL Tigra 1.6,16V - 1995
rok, ABS, wspomaganie kierownicy, elektryka, alufelgi,
soczewki, centralny zamek,
halogeny diod. sport. Tłumik
i kierownica, kolor niebieski
metalik, poduszki powietrzne
- 609 450 713
OPEL Vectra B - zarejestrowany, rok 97, elektryczne
szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 2 x
poduszka, ABS, welur, cena
3600 - 604 899 303/698 707
299
PEUGEOT Boxer 2.5 TDI maxi
- kolor wiśniowy, autoalarm,
centralny zamek, zarejestrowany, ubezpieczony. Cena
8500 zł - 660 962 664
RENAULT Clio - 1991 rok,
użytkowany przez kobietę.
Cena do negocjacji - 511 753
778
RENAULT Clio 1.2 - 1995
rok, benzyna, kolor zielony.
Przebieg 130000 km. Posiada
alarm, blokadę skrzyni, 5 drzwi.
Cena 2450 zł - 663 595 622
RENAULT Kangoo 1.4 - 1999
rok, benzyna. Cena do uzgodnienia. Wersja Pampa, wzmocnione zawieszenie - 510 175
522
RENAULT Laguna 2.0 - 1994
rok, kolor srebrny, w 100%
sprawny - 609 393 987
RENAULT Laguna kombi 3.0
- 1997 rok, LPG. Stan bdb.
Bogata wersja. Perła metalik 697 690 914
RENAULT Megane Classic 1.4
- 1996 rok, benzyna. Przebieg
92 tys. km. Pierwszy właściciel.
Ważny przegląd + OC. Cena
4300 zł do negocjacji - 663
794 903
SEAT Toledo1.9 D - 1992 rok.
Cena 2000 zł - 500 810 276
TERENOWE Daihatsu Feroza
1.6 16V - 1996 rok, po liftingu,
stan idealny. Napęd 4x4, reduktor, blokada LSD. Cena 12900
zł lub zamienię na samochód
osobowy - 515 115 032
VW B5 110 KM - 1998 rok.
Sprzedam lub zamienię na VW
4 lub Scenic - 513 101 712
VW Golf GTI 1.8T - 2000 rok,
benzyna, bogate wyposażenie,
skóra Recaro, klimatronik,
kolor czerwony, 5 drzwi. Przebieg 156000 zł. Cena do opłat
16900 zł - 530 809 816
VW Golf III 1.4 - 1992 rok, 5
drzwiowy. Cena 1300 zł - 781
879 229
VW Golf III 1.4 - 1997 rok,
benzyna. Ważne OC i przegląd
rejestracyjny. Cena 2000 zł 691 434 999
VW Golf III kombi 1.9 TD
- 1993/1994, biały. Zarejestrowany, od 2 lat w kraju,
opłacony, nowy przegląd. Hak,
elektryczny szyberdach. Stan
dobry. Cena 2850 zł. Pilne 531 184 778
VW IV 1.4 - 1999/2000 rok,
benzyna, niebieski metalik,
klimatyzacja, centralny zamek.
Aluminiowe felgi - 505 223
708
VW Jetta - ważne opłaty, przegląd do 2011r, poj. 1.3 benzyna, zadbane czyste wnętrze,
autko sprawne technicznie,
zimowe opony, po wymianie
oleju, cena 750 zł - 604 899
303/698 707 299
VW Passata Kombi B5 1.9TDI 1999 rok, 90 KM, nowe zimowe
opony. Wersja ComfortLine bardzo bogate wyposażenie.
Cena 16000 zł do negocjacji
- 506 608 648
VW Polo 1.4 D - 5 drzwi,
zadbany, srebrny metalik.
Osoba niepaląca - 691 389
290

VW Polo 1.4 TDI - 2005 rok,
jasnoniebieski metalik. Klimatyzacja. Idealny. Cena 22000
zł, do opłat - 604 474 188

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
remoncie. CO gazowe. 46 m2.
Zamienię na większe 3 pokojowe - 725 432 512
MIESZKANIE 42 m2 - 2 pokoje,
kwaterunek, stare miasto - na
podobne w Jeleniej Górze,
okolicach. Proszę dzwonić w
godz. 8:00-16:00 - 666 508
677
MIESZKANIE 71 m2 - 3 pokoje,
rozkładowe, parter, osobne
wejście. Własne CO tanie w
utrzymaniu. Możliwość postawienia garażu. Zamienię na
mniejsze - 665 504 557
MIESZKANIE kwaterunkowe 56 m2, 3 pokoje - na mniejsze
- 691 016 184
MIESZKANIE w Barcinku - na
mieszkanie w Jeleniej Górze.
2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Własnościowe. Ogrzewanie
gazowe - 784 045 627

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
APARTAMENT w centrum - 52
m2, wyposażony apartament ,
salon z otwartą kuchnią, sypialnia, łazienka. Opłaty 1600 zł z
czynszem, kaucja, opłaty dla
biura. Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604 508 308
DOM 1500 zł - Nieruchomość
położona w Podgórzynie, 160
m2, umeblowany. Lic. 1749 509 626 989
DOM Piechowice - parterowy,
umeblowany, wysoki standard,
piękny ogród, ogrzewanie
kominek plus gaz. Lic. 1749 509 626 989
DUŻY lokal - po sklepie odzieżowym, w dobrym punkcie w
centrum - 600 272 831
DWA stanowiska fryzjerskie ścisłe centrum Jeleniej Góry
- 602 437 048
KAWALERKA - 38 m2 - okolice
Mała Poczta. 38 m2, mieszkanie umeblowane zadbane,
czyste i ciepłe do wynajęcia
od zaraz. Lic. 11965 - 509
949 961
KAWALERKA - umeblowana na parterze. Nowa kamienica.
Do centrum 10 min. Ogrodzona
posesja, z parkingiem. Bez
pośredników - 513 557 756
KAWALERKA - umeblowana,
pokój, kuchnia, łazienka, 700
zł plus media. Lic. 1749 - 509
626 989
KAWALERKA 30 m2 - Zabobrze. Gotowa do zamieszkania
od zaraz. Wyposażona - 531
720 584
KAWALERKA 40 m2 - w domu
z ogrzewaniem. 700 zł + 600 zł
kaucja - 757 554 448
KAWALERKA na Zabobrzu - na
parterze. Umeblowana kuchnia, pokój. Pralka, lodówka, TV
SAT, Internet oraz miejscem
na samochód. 1200 zł w tym
media - 601 169 691
KAWALERKA od zaraz - tylko
dla osoby samotnej i pracującej. 700 zł + media - 792
620 729
KAWALERKA oraz... - mieszkania 2 i 3 pokojowe w Jelenia
Górze, niedaleko centrum,
po remoncie. Tanio - 661 444
877
KAWALERKA w centrum - do
wynajęcia od 15 stycznia,
umeblowana - 650 zł + liczniki
NPartner - 693 539 968
K AWA L E R K A w J e l e n i e j
Górze - umeblowane, nowe
budownictwo, ogrzewanie CO
z sieci. 700 zł+ media +kaucja
1000 zł. Kontakt po godz.
17:00 - 798 523 541

KAWALERKA w Piechowicach - 600 zł z rachunkami.
Niezależne wejście. Spokojna
okolica - 694 741 103
KAWALERKA w Sobieszowie umeblowana - 667 268 932
K AW I A R N I A - C Z E K O L A DZIARNIA - w centrum Jeleniej
Góry, z wyposażeniem - 606
791 020
LOKAL 30 m2 - ścisłe centrum
- ul. Wyszyńskiego. Parter,
witryna. Obecnie piekarnia-cukiernia. Bez pośredników - 888
221 321
LOKAL 500 zł centrum - biurowy, parter, 500 zł plus media.
Lic. 1749 - 504 013 414
LOKAL biurowo-handlowy - w
Cieplicach. 60 m2, WC, parking - ul. Krośnieńska 13. Cena
900 zł - 602 195 714
LOKAL użytkowy - 90 m2, po
remoncie z kominkiem, parter od strony ruchliwej ulicy,
w pobliżu centrum Jeleniej
Góry. 2440 zł plus media. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
LOKAL użytkowy - około 30
m2, po remoncie parter od
strony ul. Drzymały 1000 zł z
mediami. Bez pośredników 889 898 898
LOKAL użytkowy 49 m2 - parter, Zabobrze III, ul. Kiepury.
Atrakcyjny, ładnie wykończony.
Zapraszam do obejrzenia - 601
954 165
LOKAL w centrum - 37 m2,
parter - Plac Wyszyńskiego
46 - 609 655 488
LOKAL w ścisłym centrum - ul.
Długa, 32 m2. Parter, witryna,
ustawny. Bez pośredników 888 221 321
LOKAL za 1000 zł - około 30
m2, dwa pomieszczenia, po
remoncie, parter od strony ul.
Drzymały. 1000 zł z mediami 889 898 898
MIESZKANIE - 850 zł 2 pokoje
- mieszkanie po remoncie, 2
pokoje, okolice centrum. Lic.
1749 - 504 013 414
MIESZKANIE - bardzo atrakcyjne - 3 pokojowe. 1000 zł +
media. Polecam. Lic. 12181 508 240 821
MIESZKANIE - fajne i ciepłe
- 64 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, piwnica Jelenia Góra, ul. Kadetów. 850
zł + rachunki z liczników - 501
292 960
MIESZKANIE - kawalerka w
Cieplicach. Atrakcyjna cena 794 425 772
MIESZKANIE - komfortowo
urządzone - duży salon z aneksem kuchennym i przestronna
łazienka. W samym centrum
Cieplic. 800 zł + liczniki - 602
422 376
MIESZKANIE - nowe - w centrum Jeleniej Góry, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
ciepłe, słoneczne na I pietrze 606 101 372
MIESZKANIE 2 pokoje - 1000
zł w tym media. Umeblowane.
Centrum miasta. bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 607 797 911
MIESZKANIE 2 pokojowe
- 50 m2, nowe budownictwo, częściowo umeblowane,
słoneczne atrakcyjna oferta.
Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe bardzo dobre warunki - 607
421 168
MIESZKANIE 2 pokojowe - II
piętro, ul. Kiepury, Zabobrze III.
Umeblowane. 600 zł + opłaty +
kaucja - 695 250 581
MIESZKANIE 2 pokojowe kuchnia, łazienka - na Zabobrzu I. III piętro, ogrzewanie
sieciowe. W pobliżu markety,
MZK, ryneczek. 800 zł +
rachunki - 501 038 525
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MIESZKANIE 2 pokojowe kuchnia, łazienka. Cieplice,
miejsce parkingowe - 502
351 405
MIESZKANIE 2 pokojowe
- kuchnia, łazienka. Jelenia
Góra, ul. Krótka - 608 013
985
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu - 781 932 482
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu. 750 zł + kaucja - 501
893 137
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu. 750 zł + liczniki 512 943 607
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu. Umeblowane. Od 1
lutego. 800 zł + media. Kaucja
1 miesięczna - 693 811 005
MIESZKANIE 2 pokojowe okolice Małej Poczty, z ogródkiem, częściowo umeblowane.
700 zł + media i kucja - 509
663 259
MIESZKANIE 2 pokojowe
- Park Sudecki - 35 m2, 1
piętro, piwnica, winda, częściowo umeblowane (kuchnia,
łazienka z pralką, szafa, stół,
krzesła). 900 zł + opłaty. Kaucja 1500 zł. - 505 120 824
MIESZKANIE 2 pokojowe parter, umeblowane, miejsce
parkingowe. 1200 zł - 693
356 036
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul.
Kiepury, duży balkon, I piętro 756 422 446
MIESZKANIE 2 pokojowe umeblowane i wyposażone
- 607 421 168
MIESZKANIE 2 pokojowe - w
centrum, po remoncie. I piętro,
38 m2, z balkonem i parkingiem - 785 031 964
MIESZKANIE 3 pokojowe - 57
m2 na Zabobrzu I, słoneczne,
rozkładowe, ciepłe budynek
po termomodernizacji niskie
opłaty. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe
- okolice Małej Poczty. Wyposażone. 1300 zł + media - 798
763 002
MIESZKANIE 3 pokojowe
- Zabobrze, II piętro umeblowane środkowe, ciepłe niskie
opłaty. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 38 m2 - 2 pokoje,
na Zabobrzu - 781 932 482
MIESZKANIE 38 m2 - parter,
2 pokoje, aneks kuchenny,
balkon - umeblowane. 850 zł
+czynsz, kaucja. Spokojna,
zielona okolica, cisza, las - 602
463 191
MIESZKANIE 50 m2 - Zabobrze III, I piętro, wejście od
u l i c y. A t r a k c y j n e m i e j s c e
na biuro lub usługi. Chętnie
podejmę współpracę od zaraz.
Cena lokalu do uzgodnienia 606 909 082
MIESZKANIE 51 m2 - 605
533 862
MIESZKANIE 54 m2 - umeblowane. 2 pokojowe, nowe.
I piętro, balkon - ul. Złotnicza.
950 zł (w tym czynsz) + liczniki
+ kaucja - 608 134 616
MIESZKANIE dwupokojowe w centrum, umeblowane tylko
600 zł plus media. N.GRZYWIŃSCY. Lic. 998 - 505 074
854
MIESZKANIE na os. Orle - 3
pokojowe, częściowo umeblowane. 800 zł/m-c + opłaty i
kaucja - 600 397 529
MIESZKANIE na Zabobrzu - ul.
Moniuszki. 2 pokoje, umeblowane. 700 zł + czynsz - 509
163 036
MIESZKANIE na Zabobrzu umeblowane, ładne. 850 zł +
liczniki i kaucja - 667 657 025
MIESZKANIE w centrum - 2
pokojowe, po remoncie - 793
655 014
MIESZKANIE w Kowarach - 3
pokojowe - 601 820 580
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Mieszkanie w Łomnicy wynajmę lub sprzedam - 603
080 926
Mieszkanie w Piechowicach - 800 zł z rachunkami.
Niezależne wejście. Spokojna
okolica - 694 741 103
Mieszkanie willowe z ogrodem - 70 m2, nowe, wyposażone, z tarasem oraz ogrodem,
2500 zł. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie, os. XX-lecia - 2
pokojowe, słoneczne, z balkonem, częściowo umeblowane.
Oplata 900 zł/m-c +liczniki.
Kaucja 900 zł - 509 478 490
Mieszkanie, Park Sudecki 38 m2, parter, 2 pokoje, aneks
kuchenny, balkon, umeblowane. 850 zł + czynsz, kaucja.
Spokojna, zielona okolica,
cisza, las - 602 463 191
Pensjonat przy szlaku - na
Zamek Chojnik. Nowy, 300 m2.
CO gazowe, sala kominkowa
100 m2, letni bar. Duży parking. 4900 zł miesięcznie - 604
223 245
Pokoje na godziny - agroturystyka - 50 zł. Pełna dyskrecja
i komfort - 694 258 713
Pokoje, bursa, akademik - z
Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów,
osoby indywidualne w Jeleniej
Górze - blisko UE - 606 360
443
Pokój - dla pracującej pary
l u b 1 o s o b y. U ż y w a l n o ś ć
kuchni i łazienki. Zabobrze
I - 075 64 27 017
Pokój - duży i umeblowany
- w centrum Jeleniej Góry. W
mieszkaniu studenckim. 300
zł za osobę (do negocjacji) +
media. Mili współlokatorzy 793 443 004
Pokój - z dostępem do
kuchni i łazienki. Warunki
komfortowe. Cieplice, os.
XX-lecia - 603 584 596
Pokój 1-2 osobowy - w
mieszkaniu studenckim, przy
ul. Wojska Polskiego (2 min.
od UE). Cena 300 zł od osoby
+ media - 693 672 965
Pokój dla pary - lub dwóch
studentek, w mieszkaniu studenckim w centrum. 300 zł
od osoby + media - 663 226
009
Pokój w mieszkaniu studenckim - duży, blisko UE.
300 zł za osobę + media.
Dobre warunki, mili lokatorzy
- 793 443 004
Połowa lokalu - najlepiej
kosmetyczce. 25 m2 na ul.
Kopernika - przygotowany.
1000 zł + VAT - 500 285 787
Pomieszczenia - na magazyn lub działalność. Okolice
centrum - 605 672 906
Pół domu w Cieplicach - 3
pokoje umeblowane, ogród,
Internet, miejsce parkingowe,
ogrzewanie gratis, osobne
wejście, słoneczne. Bez
pośredników - 698 498 972
Restauracja z parkingiem
- w Przesiece - 512 232 890
Salon fryzjerski, solarium
- z powodu wyjazdu odstąpię salon, solarium, st.do
paznokci z wyposażeniem
(niski czynsz dla spółdzielni
mieszkaniowej - Jelenia Góra
- kontakt od pn do pt - godz.
10-18 - 503 926 171
Salon fryzjerski, solarium
- z powodu wyjazdu wezmę
odstępne za lokal z pełnym
wyposażeniem (niski czynsz
do spółdzielni mieszkaniowej.
Jelenia Góra kontakt od pn do
pt - w godz.od 10-18. - 503
926 171
Sklep 26 m2 - przy ul. 1
Maja w Jeleniej Górze - z
trzema witrynami - 609 494
680
Sklep za 650 zł - duży dom
np. na przedszkole 2500 zł 604 223 245

og£oszenia

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Mieszkanie do 600 zł - 2
pokojowe - 505 051 949
Mieszkanie w Kowarach - dla
zdecydowanego klienta poszukujemy mieszkania do wynajęcia w Kowarach. Jeldom. Lic.
14557 - 666 830 830
Poszukuję kawalerki - na
terenie Jeleniej Góry - 607
687 488
Poszukuję niekrępującego
mieszkania - w Jeleniej Górze,
minimum 2 oddzielne pokoje 602 861 000
Pół domu lub piętro - w
Jeleniej Górze lub okolicach
(Jeżów, Dziwiszów), w cenie
do 1000 zł + media. Najlepiej
nieumeblowane - 535 031
335
Szukam mieszkania - w okolicach ul. Wojska Polskiego. Do
600 zł - 519 899 898
Wypłacalna, w potrzebie
wynajęcia - 2 pokoje, okolice Małej Poczty. Możliwe do
remontu. Pilne - 605 683 571

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom - poniemiecki do remontu
lub nowy w rozsądnej cenie,
Jelenia Góra bliskie okolice,
zdecydowany klient Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie - 3 lub 4 pokoje
- 608 012 504
Mieszkanie - dla klienta z
gotówką pilnie poszukujemy
mieszkania lub małego domu.
N. GRZYWIŃSCY. Lic. 998 505 074 854
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu dla zdecydowanego
klienta. Lic. 5877 - 515 285
788
Mieszkanie 2 pokojowe
- na Zabobrzu, dla klienta z
gotówką. Pilne. Lic. 7867 - 508
240 828
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu, do remontu - 600
219 019
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Jeleniej Górze, Cieplicach,
Zabobrzu, dla zdecydowanych klientów. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze dla zdecydowanego klienta NPartner - 693
539 968
Mieszkanie dwupokojowe dla konkretnego klienta mieszkania na parterze, najlepiej z
balkonem. Nieruchomości Otti.
Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie dwupokojowe
Zabobrze III - poszukujemy dla
konkretnego klienta mieszkania ok. 50 m 2, na piętrze od I
do III. Nieruchomości Otti. Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie M2 - 2 pokojowego na Zabobrzu III do
170000 zł, dla zdecydowanego
klienta. Lic. 13225 - 605 079
790
Pomieszczenie pod warsztat - lub stolarnie od 150 m2
wraz z działką od 1500 m2
- najchętniej w Łomnicy lub
pobliskiej miejscowości - 783
058 344

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Atrakcyjna działka - położona na osiedlu domów jednorodzinnych, powierzchnia 1013
m2, piękne widoki na góry,
media, atrakcyjna cena. Lic.
5524 - 662 112 344
Atrakcyjna szeregówka przy ul. Głowackiego w Jeleniej
Górze, pow. 159,2 m2. Działka
395 m2 - 600 064 147

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dom - 135 m2, 5 pokoi, dwie
łazienki, kominek, taras, własne ogrzewanie, na działce
1200 m2, 6 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Dom - 140.000 - na wsi okolice
Lubomierza. działka 20000 m.
dom do zamieszkania - centralne ogrzewanie, nowe okna,
prąd, woda, łazienka, kuchnia,
5 pokoi, garaż. Lic. 11965 - 509
949 961
Dom - bliźniak - 22 m2
powierzchni, 8 pokoi, 3 łazienki,
4 balkony, garaż idealny dla
większej rodziny, w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Dom - budowany w 2004r. 135
m2 powierzchni,5 pokoi, kominek, taras na ładnej działce
1200 m2, 6 km od Jeleniej
Góry. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - komfortowy za bardzo
dobrą cenę. N.GRZYWIŃSCY.
Lic. 998 - 505 074 854
Dom - mały, nowy - w Bukowcu
z bardzo ładną lokalizacją.
N.GRZYWIŃSCY. Lic. 998 505 074 854
Dom - nowy w JG - pośrednikom dziękujemy - 785 535
629
Dom - Piechowice 120 m2
- 4 pokoje, działka 1204 m2,
po kap. remoncie z najlepszych materiałów. Bliskość gór,
piękna lokalizacja i widoki. Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Dom - w Jeleniej Górze, wolno
stojący z garażem, stan do
zamieszkania., wolny od zaraz.
Propozycja ceny 430.000. Lic.
11965 - 509 949 961
Dom 220 m2 - tanio - w
okolicach Jeleniej Góry o
powierzchni 220 m2 stojący
na działce 1700 m2 z wolno
stojącym garażem Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
Dom do remontu - na dużej
działce - ul. Wrocławska - 603
954 845
Dom Jelenia Góra - 205 m2 w
pięknej i spokojnej dzielnicy,
6 pokoi, garaż, tras 32 m2,
całkowicie zagospodarowany
teren za jedyne 420000 zł. Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Dom na os. Czarnym - zabudowa bliźniacza, wymaga
dokończenia wewnątrz, działka
600 m. Cena 380000 zł Nieruchomości Partner. Lic. 4917
- 604 508 308
Dom parterowy - 202 m2,
pow. 3 sypialnie, salon, kuchnia, jadalnia, dwa garaże na
ładnej działce 1200 m2, w
bliskiej okolicy Jeleniej Góry.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Dom piętrowy - 200 m2. Działa
31 arów. Koło Jeleniej Góry 757 675 361
Dom pod inwestycję - poniemiecki dom Działka budowlana
30ar. oraz 80ar. gruntów rolnych, przy głównej drodze na
Bolesławiec, idealnie nadaje
się na własny biznes. Lic.
13225 - 605 079 790
Dom w Jeleniej Górze 100 m2. 4 pokoje, kuchnia,
łazienka. Blisko centrum. Do
wprowadzenia od zaraz. Cena
do uzgodnienia. Pośrednikom
dziękuję - 506 031 097
Dom w Karpaczu - dwa niezależne apartamenty po remoncie
bardzo atrakcyjna lokalizacja,
blisko centrum, niska cena.
Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 790 418 318

Dom w Sobieszowie - 5 pokoi,
garaż na 2 auta, ogród, kominek. Lic. 5877 - 500 122 445
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
Dom z dużą działką - 165 m2
z działką o powierzchni 2948
m2. Dom położony w zielonym
i spokojnym miejscu. Zapraszam do prezentacji. Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
Dom za 199 000 zł - stan
surowy zadaszony na ładnej
działce 1011 m2, 7 km od
Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Domek po generalnym remoncie - mały, uroczy. Mojesz koło
Lwówka Śląskiego. 4 pokoje,
kuchnia, 3 łazienki, budynek
gospodarczy na działce 16
arów. Sprzedam za 300000 zł
lub zamienię na mieszkanie 601 167 505
Duży dom - k/Świerzawy nietypowy duży dom 550 m2,
działka 2770 m2, oddzielone
części mieszkalne i usługowo
- produkcyjne. Cena 699000 zł.
do negocjacji. Warto. Lic. 9549
Rychlewski Nieruchomości 602 732 135
Działka - Leśne Zacisze
- bardzo ładne działki na osiedlu domów jednorodzinnych,
wszystkie media, piękne widoki
na góry, atrakcyjna cena. Lic.
5524 N. City - 662 112 344
Działka - położona przy drodze do Karpacza - 200 m pow.
1.4 ha - 697 090 301
Działka - uroczo położona na
wzgórzu, 85 arów. Mojesz koło
Lwówka Śląskiego. Sprzedam
za 100000 zł lub zamienię na
kawalerkę - 601 167 505
Działka 1000 m2 - budowlana z dostępem do wszystkich mediów, centrum Jeżowa
Sudeckiego, doskonała lokalizacja. Bez pośredników. - 667
219 752
Działka 1000 m2 - budowlaną, w centrum Jeżowa
Sudeckiego z dostępem do
w s z y s t k i c h m e d i ó w. B e z
pośredników - 667 219 752
Działka 1150 m2 - w Mysłakowicach, w pełni uzbrojona,
na ładnym osiedlu. Cena 88000
zł. Polecam. Lic. 12181 - 508
240 821
Działka budowlana - 6 km
od centrum. Media. Cena 70
zł - 510 771 871
Działka budowlana - Miłków
- ładnie położona widok na
Śnieżkę, uzbrojona 75 zł za
m2 - 504 699 338
Działka budowlana - o
powierzchni 0.1213 ha. Jelenia
Góra (os. Czarne). Rozpoczęta
budowa - 783 148 478
Działka budowlana - piękna,
na Czarnym - 508 137 492
Działka budowlana - w Jeżowie Sudeckim pod Jelenią
Górą. 16 arów, słoneczna,
widok na góry. Uzbrojona,
dobra lokalizacja - ul. Ogrodowa, blisko szkoła, sklep itp.
- 603 139 918
Działka budowlana - w Wojcieszycach. 4271 m2, piękne
widoki, idealna lokalizacja.
Atrakcyjna cena. Bez pośredników - 608 810 644
Działka budowlana w Komarnie - 0,65 arów. Pilnie. Cena do
negocjacji - 606 872 024
Działka pens 1.07h - w Świeradowie Zdr .+ projekt pensjonatu. 72 miejsca - restauracja.
Dobra lokalizacja, pozwolenie
na budowę w toku - 603 139
918
Działka w Jeleniej Górze widokowa. N. City. Lic. 5908
- 695 034 321

Działka w Mysłakowicach przepiękna widokowa działka
z mediami, 1000 m2 tylko
84000 zł. Lic. 5524 N.City - 662
112 344
Działka w Wojcieszycach 4000 m2, 21 kW prąd. Możliwe
uzyskanie warunków zabudowy. Cena 140000 zł. Lic.
8151 - 600 258 703
Działki 35 zł/m2 - budowlane,
pięknie położone od 1500 m2
do 2200 m2, z dostępem do
mediów 13 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Gospodarstwo rolne - idealne na agroturystykę. Zagrody,
wypas. Piękna okolica. Pławna
Górna - 504 201 580
Grunt 45 zł Szklarska Poręba
- działka ul. Wiejska 3974
m2. Blisko media, studium
mieszkaniowo-pensjonatowa.
Doskonała okazja Rychlewski
Nieruchomości. Lic 9549 - 501
736 644
Grunt pod zabudowę - przy
ul. Wrocławskiej. Ponad 0,5
ha - 603 954 845
Grunt przy trasie czeskiej
- sprzedam lub zamienię grunt przy trasie czeskiej przy
ul. Lubańskiej na kamienicę.
Ścisłe centrum Jeleniej Góry.
Kontakt SMS. - 697 778 107
Grunty z bajecznym widokiem - na góry. Tanio - 603
954 845
Kamienica w Świerzawie kamienica w centrum 200 m2
z czynnym lokalem usługowym
za jedyne 220000 zł. Doskonała lokalizacja - 692 094 962
Kawalerka - 38 m2 - do
odnowienia, ładny układ,
duża oddzielna kuchnia, przestronny przedpokój z wnęką
na szafę, pokój z balkonem.
Cena 100.000. Lic. 11965 - 509
949 961
Kawalerka - na I-piętrze
w budynku wielorodzinnym o
pow. 35,6 m2. Blisko centrum
miasta . Okna nowe PCV.
Kuchnia osobna. Ogrzewanie
co-gazowe. Czynsz 50 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na I-piętrze w
kamienicy 31,6 m2 w ścisłym
centrum miasta. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Kuchnia
osobna. Czynsz 180 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - na wysokim
parterze 26 m2. Blok 3 piętrowy na Zabobrzu III. Środkowe, bardzo ciepłe, nadaje się
na działalność gospodarczą.
Czynsz 57 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
Kawalerka - na wysokim
parterze 26 m2. Środkowa,
bardzo ciepła, nadaje się na
działalność gospodarczą.
Pokój z aneksem kuchennym,
duża łazienka, przedpokój.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - na wysokim
parterze w budynku wielorodzinnym o pow. 37 m2.
Duży ustawny pokój z wyjściem na balkon. Kuchnia,
łazienka, przedpokój i piwnica.
Blisko centrum. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - na Zabobrzu,
1 piętro, pośrednikom dziękuję
- 662 415 311
Kawalerka - Plac Ratuszowy - I piętro, nadaje się
zarówno na biuro jak i do
zamieszkania, wejście prosto
z Placu Ratuszowego, czysta
klatka schodowa. Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603
491 335

Kawalerka - po gruntown ym re mo n ci e w b u d yn ku
wielorodzinnym o pow. 35,78
m2. Kuchnia duża z meblami
w zabudowie. Cicha okolica,
blisko do centrum. Czynsz 36
zł/m-c. N. Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - po kapitalnym remoncie 35 m2. Pokój
połączony z przedpokojem,
aneks kuchenny, sypialnia
i łazienka. Na II-piętrze w
zadbanej kamienicy. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
Kawalerka - ul. Paderewskiego, parter, 27 m2, świetnie
nadająca się pod gabinet. - 509
626 989
Kawalerka - w spokojnej
części Zabobrza III, bardzo
niski koszt utrzymania. Lic.
13225 - 605 079 790
Kawalerka 30 m2 - tylko
60000 zł. Okolica Jeleniej Góry.
Lic. 10750 - 883 372 524
Kawalerka centrum JG 35,5 m2 w budynku z 2006
r. Mieszkanie wyposażone i
umeblowane. Niskie opłaty
miesięczne (50 zł). Lic. 4566 790 279 526
Kawalerka ok. centrum
JG - na parterze w budynku po
remoncie o pow. 25 m2. Nowe
drewniane okna, ogrzewanie i
woda z sieci. Lic. 4566 - 695
991 331
Kawalerka Sobieszów - w
odnowionym budynku 1 piętro.
Lic. 5877 - 500 122 446
Kawalerka Zabobrze - tania
w utrzymaniu na parterze 27
m2. Lic. 5877 - 500 122 446
Kawalerki - Jelenia Góra
- Głowackiego 33 m2 z balkonem obok Intermarche,
Zabobrze VI piętro 28m2 w
formie studio z balkonem i 2-a
windami. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerki od 97000 zł - w
Jeleniej Górze w cenach od
97000 do 160000. Lic. 13225
- 605 079 790
Kompleks hal - w dobrym
stanie. Doskonała lokalizacja.
1 650 000 PLN. Nieruchomości
Karkonoskie. Lic. 1740 - 503
021 047
M1 w centrum - kawalerka 26
m2 na wysokim parterze przy
Urzędzie Miasta, niskie koszty
utrzymania, cena do negocjacji - 86000 zł. Lic. 5524 - 503
111 466
M2 poza centrum JG - o
powierzchni 63 m2 w spokojnej części miasta. W cenie
umeblowana kuchnia. Blisko
sklepy, szkoła, przychodnia
zdrowia. Atrakcyjna cena. Lic.
4566 - 695 991 331
M2 z duszą - Wojcieszów.
Mieszkanie 2 pokojowe w wiekowej kamienicy, z pięknymi
widokami. Przynależny garaż
i ogródek. Lic. 13225 - 605
079 790
M3 Jeżów Sudecki - 53 m2 do
remontu. Mieszkanie można
zaaranżować według własnych
potrzeb. Lic. 4566 - 790 279
526
M3 Piechowice - 71 m2 z niewielkim ogródkiem. Atrakcyjna
cena polecamy. Lic. 4566 - 790
279 526
M4 na Zabobrzu 2 - 4 pokojowe
mieszkanie 78 m2 na 5 piętrze
w bloku z windą. Wygodne,
słoneczne, rozkładowe mieszkanie z dużym balkonem.
Gotowe do zamieszkania. Lic.
5524 - 503 111 466
Mercedes A klasa - 2000
rok, stan bardzo dobry, skórzana tapicerka, wymieniony
olej itp. - 790 877 578

og£oszenia / reklama
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Mieszkania - Kiepury, Sygietyńskiego - Kiepury III p, 3
pokoje, 63 m2 z zabudową
kuchenną, III p, 2 pokoje, 55
m2 po remoncie, Sygietyńskiego V p, 4 pokoje z wyposażeniem. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania 3 pokojowe Zabobrze II, cena 160.000
NPartner - 693 539 968
Mieszkania Karłowicza - III
piętro 2 pokoje 43 m2 - niedrogo, III piętro 2 pokoje 39
m2 - po k. remoncie, parter 2
pokoje 48 m2 Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094
962
Mieszkania w centrum – I
p, 2 pokoje 74 m2 z balkonem, garaż, strych 30 m2 do
adaptacji na kawalerkę, I p 2
pokoje 55 m2 idealne na biuro,
gabinet, kancelarię- niedrogo
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkania w nowym bloku
- 59 m2 w nowo wybudowanym
bloku w stanie deweloperskim.
Zapraszam na prezentacje!
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667
637
Mieszkanie - 41 m2 - na
Zabobrzu, 2 pokoje, 125 000.
Lic. 5877 - 500 122 445
Mieszkanie - centrum Jeleniej Góry, dwupoziomowe 88
m2 NPartner - 693 539 968
Mieszkanie - Cieplice do
remontu - 57 m2, 1 piętro w
dobrej cenie. Lic. 5877 - 500
122 446

(PLUS, ERA, ORANGE oraz
operatorzy wirtualni MVNO)

Mieszkanie - Karłowicza 43
m2 – III p, 2 pokoje, 43 m2
sprzedam lub zamienię na
mniejsze. Bardzo słoneczne,
ciepłe, cena 135000 zł do
negocjacji. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094
962
Mieszkanie - komfortowe - z
garażem, na Zabobrzu III. Lic.
8151 - 600 258 703
Mieszkanie - luksusowe 65
m2 - bardzo ładne mieszkanie
na trzecim piętrze, Zabobrze II
mieszkanie sprzedawane wraz
z wyposażeniem. Lic. 5524 N.
City - 662 112 344
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
Mieszkanie - parter 72 m2
- mieszkanie 3 pokojowe z
ogródkiem, w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie - parter Mała
Poczta - tanie w utrzymaniu,
48 m2, dwa pokoje + jeden.
Kuchnia, łazienka, piwnica,
CO etażowe węglowe, parter.
Rychlewski Nieruchomości. Lic
9549 - 501 736 644
Mieszkanie - w Mysłakowicach z ogrodem w bardzo
dobrej lokalizacji. N. Grzywińscy. Lic. 998 - 505 074 854

Mieszkanie 1 - pokojowe w
centrum - 35,6 m2 II piętro po
modernizacji. Salon ok. 22 m2,
kuchnia, łazienka, korytarz z
szafą Komandor. Ogrzewanie
gazowe. Cena 126000 zł. do
negocjacji. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 100 m2 - komf o r t o w e , u l . Wr o c ł a w s k a ,
Jelenia Góra. I piętro. Przestronny salon, sypialnia, 2
pokoje, umeblowana kuchnia,
łazienka, przedpokój, garaż.
Cena 390000 zł - 662 358
052
Mieszkanie 100 m2 - z tarasem 100 m2, bezczynszowe,
ładne, niedrogo. Pośrednikom
dziękuję - 515 368 051
Mieszkanie 114 000 zł - 53
m2, 3 pokoje pierwsze piętro w
kamienicy, w Jeżowie Sudecki.
Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 115.000 zł - 2
pokoje - mieszkanie z balkonem. Lic. 1749 - 504 013 414
Mieszkanie 115.000 zł - 2
pokojowe z balkonem blisko
centrum. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie 120 m2 - ścisłe
centrum Szklarskiej Poręby 668 382 870
Mieszkanie 148 000 zł za
50 m2 - po remoncie, wysoki
parter z balkonem Zabobrze II.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752

Mieszkanie 180 000zł - bardzo ładne, nowe mieszkanie.
Lokal o pow. ok. 60 m2. Miejsce
parkingowe. Około 10 min do
centrum Jeleniej Góry. Cisza i
spokój. Serdecznie polecam,
Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie 2 pokoje - 50
m2, parter z ogródkiem, po
remoncie, bardzo ładne, koło
Akademii Ekonomicznej.
Pośrednikom dziękuję - 600
434 800
Mieszkanie 2 pokojowe 38 m2, wyremontowane od
podstaw. Zabobrze, ul. Różyckiego. Od zaraz. Tanio. Właściciel - 509 266 386
Mieszkanie 2 pokojowe - 39
m2, ładne, po remoncie - ul.
Różyckiego. Właściciel - 514
000 838
Mieszkanie 2 pokojowe Karłowicza - środkowe, ciepłe,
słoneczne, rozkładowe niskie
opłaty do zamieszkania II
piętro. Nieruchomości Marles.
Lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe kuchnia umeblowana, parter
- na ul. Spółdzielczej. Cena
160000 zł. Tel. po godz. 15:00
- 508 168 159
Mieszkanie 2 pokojowe ładne, w Jeleniej Górze. Cena
150000 zł. N. CITY. Lic. 5908
- 695 034 321
Mieszkanie 2 pokojowe
- Moniuszki - na Zabobrzu.
Lokal o powierzchni ok. 35m2.
Kuchnia z oknem. Piękne
widoki - panorama miasta.
Rozkładowe, ciepłe do odświeżenia. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie 2 pokojowe - na
2-piętrze w budynku wielorodzinnym o pow. 44,4 m2.
Nowe okna. Na podłogach
parkiet. Ogrzewanie co-gazowe. Czynsz 60 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
IX-piętrze w wieżowcu 54 m2
na Zabobrzu. Rozkładowe,
środkowe, zadbane z balkonem. Okna nowe na podłogach panele. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe
- po kapitalnym remoncie,
do wprowadzenia o pow. 53
m2. Na 2-piętrze w budynku
wielorodzinnym, blisko centrum. Ogrzewanie co-gazowe.
Czynsz 53 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071

Mieszkanie 2 pokojowe po kapitalnym remoncie, na
Zabobrzu. Bardzo atrakcyjne,
polecam. Lic. 12181 - 508
240 821
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie na Zabobrzu 48 m2.
Rozkładowe, środkowe. Nowe
okna i panele na podłogach.
Na ścianach gładzie. Czynsz
300 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe przy Pl. Ratuszowym. Cena
115000 zł. Lic. 10750 - 883
372 524
Mieszkanie 2 pokojowe - z
balkonem 35 m2 na Zabobrzu.
Ogrzewanie i zimna woda z
sieci. Piękne widoki na panoramę miasta i góry. W pobliżu
dużo sklepów, szkoła, kościół.
Lic. 4566 - 790 279 526
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - 50 m2 z balkonem
- 148.000 NPartner - 693 539
968
Mieszkanie 2 pokojowe
- zadbane po remoncie słoneczne wysoki parter Zabobrze
II bardzo atrakcyjna oferta.
Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe w
Piechowicach - 45 m2 w bloku
z balkonem umeblowane do
zamieszkania ciekawa lokalizacja atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles. Lic. 13045
- 790 418 318
Mieszkanie 2 poziomowe na poddaszu w Jeleniej Górze.
Tanio - 513 022 113
Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze - w wieżowcu w bardzo
atrakcyjnej cenie. Jeldom Lic.
14557 - 666 830 830
Mieszkanie 3 pokoje Zabobrze III - po remoncie ul. Kiepury. 218.000 zł. Lic. 1749
- 509 626 989
Mieszkanie 3 pokojowe - 50
m2, os. Orle. Sprzedam lub
wynajmę - 603 603 499
Mieszkanie 3 pokojowe - 66
m2 na Zabobrzu II. ( możliwość dzierżawienia ogródka
działkowego) Cena 228000 zł.
Cena podlega negocjacji. Lic.
13225 - 605 079 790
Mieszkanie 3 pokojowe - 71
m2, parter, osobne wejście.
Własne CO tanie w utrzymaniu.
Możliwość postawienia garażu
lub zamienię na mniejsze - 665
504 557
Mieszkanie 3 pokojowe
- Morcinka - zadbane, słoneczne, balkon, ogródek,
ogrzewanie gazowe, 64m,
pierwsze piętro, cena rozsądna
Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308
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Mieszkanie 3 pokojowe - na
II piętrze kamienicy, w ścisłym
centrum. 71 m2. po remoncie.
Cena 186000 zł. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie 3 pokojowe - na
parterze, w centrum. Lic. 8151
- 600 258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - na
VII-piętrze w wieżowcu 63 m2
na Zabobrzu II. Rozkładowe,
środkowe, zadbane z dwoma
balkonami. Okna nowe. Na
podłogach panele. Czynsz 295
zł/m-c. N. Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe - na
wysokim parterze na Kiepury
o pow. 62,34 m2. Wysoki
standard, blok 4-piętrowy.
Rozkładowe, zadbane z balkonem. Czynsz 360 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669-620-071
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu - tanio. Lic. 12181 508 240 821
Mieszkanie 3 pokojowe Plac Ratuszowy, IV piętro.
Przestronne, ciche. 55 m2, CO
z sieci. Strych, piwnica. Cena
187000 zł - 883 943 511
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, balkon oraz przynależna piwnica. Cena 199000 zł.
Lic. 13225 - 605 079 790
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, funkcjonalne o pow.
70 m2. Kuchnia meble w zabudowie. Rozkładowe, środkowe
z dwoma balkonami. Na Zabobrzu II. Czynsz 329 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 3 pokojowe rozkładowe 52 m2 na Zabobrzu
.Wymienione wszystkie instalacje, okna, szafa w zabudowie.
Duża zaletą jest piękny widok
z okien. 165 000 do negocjacji.
Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 3 pokojowe
- rozkładowe 52 m2 na Zabobrzu. Centralne ogrzewanie,
wymieniono wszystkie instalacje, okna, szafa w zabudowie,
dużą zaletą jest piękny widok
z okien. 165 000 do negocjacji.
Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie 3 pokojowe rozkładowe słoneczne blok z
cegły blisko centrum bardzo
atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 3 pokojowe rozkładowe, 67 m2, III piętro.
Ciepłe, środkowe, Centralne
ogrzewanie, nowe okna. Do
odświeżenia. Blok z cegły w
Jeleniej Górze. Cena 160000
zł - 510 042 734
Mieszkanie 3 pokojowe w
Karpaczu - II piętro w bloku ul.
Nadrzeczna 63,1 m2, salon
28,4 m2 z balkonem i widokiem
na góry, zadbane, cena 260000
zł. Rychlewski Nieruchomości
Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie 34 m2 - przy
ulicy Szymanowskiego, dobra
cena. N.Grzywińscy. Lic. 998 505 074 854
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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. MIESZKANIE 48m2 – 130 000zł – BLISKO CENTRUM
Mieszkanie o powierzchni 48,3m2 na parterze. Mieszkanie składa
się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Mieszkanie
do 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
2. MIESZKANIE W PIECHOWICACH 90 000zł.
Mieszkanie dwupokojowe położone na parterze budynku
kilkurodzinnego w centrum Piechowic. Lokal o powierzchni
ok. 40m2 składa się z dwóch pokoi, niewielkiej kuchni z
oknem, łazienki z wanną i wc oraz korytarzyka. Mieszkanie
do remontu. W mieszkaniu znajduje się piec kaﬂowy za pomocą którego ogrzewane jest mieszkanie. Koszta związane
z nieruchomością to 94 zł czynszu oraz 113 zł zaliczki za
wodę oraz wywóz nieczystości. Dużym atutem nieruchomości
jest jej położenie w centrum miasta dodatkowo na parterze.
Lokal idealnie nadaje się również na biuro lub pod prowadzenie innej działalności. Miejsce
parkingowe. Nieruchomości jest po remoncie dachu. Dodatkowym autem nieruchomości jest
możliwość zakupienia mieszkania wraz z kioskiem, który znajduje się przy budynku. kiosk ma
powierzchnię ok. 20m2. Po wykonaniu remontu można otrzymać bardzo atrakcyjne mieszkanie.
W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, szkoła, przystanek MZK
oraz przychodnia zdrowia. Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
3. OKAZJA! CENTRUM MIASTA 71m2 – 180 000zł.
Duże mieszkanie w centrum miasta. Lokal znajduje się na
drugim piętrze kamiennicy w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
Mieszkanie o powierzchni ok. 71m2 składa się z trzech słonecznych, ustawnych pokoi, kuchni z oknem, łazienki z wanną
i wc oraz korytarza. Do mieszkania przynależy strych, który
można zaadaptować i stworzyć mieszkanie dwupoziomowe.
Mieszkanie wymaga odświeżenia lub niewielkiego remontu
według uznania. W mieszkaniu zostały wymienione okna na
nowe PCV, nowe instalacje zarówno grzewcze jak i kanalizacyjne. Kilka lat temu zostały położone nowe gładzie na ścinach, które wymagają odmalowania.
Na podłogach deski drewniane, które trzeba odrestaurować lub położyć panele. Mieszkanie
ogrzewane za pomocą pieca dwufunkcyjnego. Czynsz wynosi 233zł miesięcznie w skład,
którego wchodzi - fundusz remontowy( obecnie zbierane są środki na remont klatki schodowej),
wywóz nieczystość, opłaty administracyjne oraz sprzątanie klatki. Wspólnota, która zarządza
nieruchomością bardzo prężnie działa. Miejsce parkingowe za budynkiem. Dużym atutem
nieruchomości jest jej położenie w centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty
użyteczności publicznej, szkoły, przystanki oraz zaplecze medyczne. Bardzo atrakcyjna oferta.
Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
4. KAWALERKA - PARTER – ZABOBRZE – IDEALNA NA
BIURO
Kawalerka na parterze bolku na Zabobrzu III. Mieszkanie po
remoncie, składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym,
korytarza i łazienki z natryskiem i wc. W mieszkaniu był przeprowadzony remont. Na podłogach płytki na ścianach gładzie.
Obecnie lokal użytkowany jest jako gabinet i idealnie nadaje się
na tego typu działalność. Dużym autem nieruchomości jest jej
położenie na parterze budynku. W bliskim sąsiedztwie znajdują
się sklepy oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Dużym
atutem nieruchomości jest nie wysoki czynsz oraz koszta związane z ogrzewaniem ponieważ
mieszkanie jest bardzo ciepłe. Lokal idealnie nadaje się na prowadzenie wszelkiego rodzaju
działalności, gabinetu czy biura. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
5. MIESZKANIE PO REMONCIE 129 000zł.
Mieszkanie na terenie miasta Jelenia Góra o pow. 35 m2 położone na drugim piętrze w kamienicy na obrzeżach centrum. W
mieszkaniu znajduje się salon z aneksem kuchennym, sypialnia
ok. 9,30m2, łazienka razem z toaletą ok. 3,75m2 oraz przedpokój. Ogrzewanie centralne gazowe piec dwufunkcyjny. Mieszkanie po kapitalnym remoncie wymienione wszystkie instalacje,
drzwi i okna, w łazience nowe sanitariaty, kabina prysznicowa
zamontowane przyłącze do pralki automatycznej na podłodze
i ścianach kaﬂe. Na podłogach zostały zachowane oryginalne
deski. Atutem mieszkania są niskie koszty utrzymania czynsz w
wysokości 45 złotych. Do mieszkania przynależy piwnica. Bardzo dobra lokalizacja w pobliżu
sklepów, komunikacji miejskiej, szkoły i przychodni. Mieszkanie do zamieszkania. Bardzo
atrakcyjna cena. Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318.
6. MIESZKANIE DWUPOKOJOWE – ZABOBRZE – 138
000zł
Mieszkanie dwupokojowe na osiedlu Zabobrze I. Lokal składa
się z bardzo ładnego słonecznego salonu połączonego z
niewielką ale bardzo ładnie zabudowaną kuchnią. Z salonu
wyjście na balkon, Mniejszego pokoju, łazienki z wanną i
wc oraz niedużego przedpokoju z zabudowaną szafą typu
komandor. W mieszkaniu został przeprowadzony jakiś czas
temu remont. Zostały wymienione okna na nowe PCV i instalacje. Na podłogach panele dobrej jakości, na ścianach gładzie
gipsowe. W łazience glazura nowego typu. W kuchni zostają
meble. Mieszkanie do wprowadzenia nie wymaga nakładów ﬁnansowych, ewentualnie według
gustu zmiana kolorów ścian. Bliskie sąsiedztwo szkoły oraz obiektów użyteczności publicznej.
Bardzo atrakcyjna oferta Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318
7. 49m2 TYLKO 148 000zł. ZABOBRZE
Do sprzedaży 2-pokojowe, rozkładowe mieszkanie na Zabobrzu
II. Mieszkanie mieści się na parterze w wieżowcu nieopodal
Kauﬂandu. Posiada duży słoneczny ustawny salon od strony
płd-zach z wyjściem na duży balkon z widokiem na pas zieleni.
Drugi pokój jest również ustawny około 13m2 od stronyPnWsch. Jest też duża widna kuchnia z niezależnym wejściem
z przedpokoju. Czynsz obecnie wynosi 330zł i zawiera m.in.
zaliczkę na centralne ogrzewanie. Mieszkanie było dłuższy
czas wynajmowane stąd nieco podniesiony czynsz, przedtem
był na poziomie 250zł. Dochodzi opłata za termomodernizację
budynku. Jest to koszt 60zł płatne jeszcze tylko do przyszłego roku. Serdecznie polecam
Środecki Leszek 790 418 318.
8. LOKAL DO WYNAJĘCIA 80 m2 2000 zł.
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 3000 zł w tą kwotę wliczone są media. Osoba, która najmie lokal nie ponosi kosztów
związanych z mediami. Atrakcyjna oferta. Polecam Marcin
Środecki 883 797 878
9.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
10.DO WYNAJĘCIA DUŻY LOKAL
Położony w bliskim sąsiedztwie jednego z marketów w
Jeleniej Górze. Powierzchnia użytkowa wynosi 89 m2.
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 3000 zł netto plus media. Ogrzewanie z sieci. Istnieje możliwość kupienia lokalu za kwotę
550 000 PLN Serdecznie Polecam Marcin Środecki 883 797 878

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE 35 m2 ul.
Moniuszki - przytulne w ocieplonym bloku na dziewiątym
piętrze, świetna lokalizacja.
Lic. 5524 N. City - 662 112
344
MIESZKANIE 38 m2 - 100.000
- do odnowienia, ładny układ,
duża oddzielna kuchnia, przestronny przedpokój z wnęką
na szafę, pokój z balkonem.
Cena 100.000. Lic. 11965 - 509
949 961
MIESZKANIE 38 m2 - po
remoncie, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, czwarte piętro w
bloku, Zabobrze I. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
MI ESZK A N I E 3 8 m2 - u l.
Różyckiego. Bardzo ładne.
Właściciel - 514 000 838
MIESZKANIE 39 m2 - ładne,
po remoncie. I piętro - ul.
Różyckiego. Właściciel - 514
000 838
MIESZKANIE 39 m2 - w centrum Jeleniej Góry. 2 pokoje,
kuchnia ,łazienka, przedpokój.
Centralne gazowe. Jasne, ciepłe. Niskie opłaty, po remoncie.
Cena 145000 zł - 505 415
977
MIESZKANIE 4 pokojowe 75 m2, z tarasem, piwnicą,
garażem i działką. Położone
13 km od Jeleniej Góry - 698
227 525
MIESZKANIE 4 pokojowe
- ładne, z dużym tarasem,
bezczynszowe. Pośrednikom
dziękuję - 515 368 051
MIESZKANIE 4 pokojowe - na
I piętrze w bloku, w okolicach
Małej Poczty, ogrzewanie i ciepła woda miejska, z ogródkiem
NM. Lic. 5877 - 500 122 447
MIESZKANIE 4 pokojowe w Kowarach. Po remoncie,
ogrzewanie centralne kominkowe. Pow. 110 m2, garaż,
ogródek i dwie piwnice. Cena
240000 zł. N. G. Lic. 998 - 697
707 401
MIESZKANIE 43 m2 za 136000
zł - 2 pokojowe na sprzedaż
lub zamianę na kawalerkę.
Piętro 3, czynsz 220zł. Okna
nowe, instalacje częściowo
wymienione. Ciepłe, rozkładowe. Zabobrze I. KODEX. Lic.
10721 - 513 060 568
MIESZKANIE 50 m2 - 2
pokojowe koło Uniwersytetu
Ekonomicznego , po kapitalnym remoncie , bardzo ładnie
zaaranżowane z ogrodem.
Jeldom. Lic. 14557 - 666 830
830
MIESZKANIE 51 m2 - 2 pokoje
po remoncie, parter kilkurodzinnego budynku w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 51 m2 - rozkładowe 3 pokojowe mieszkanie
na ul. Różyckiego. Mieszkanie
nie wymaga nakładów ﬁ nansowych (Okna PCV instalacje
wymienione) 165 000. Lic.
5877 - 515 285 788
MIESZKANIE 53 m2 za 114
000 zł - 3 pokojowe, pierwsze
piętro w kamienicy, w Jeżowie
Sudeckim. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 59 m2 - 3 pokoje,
z balkonem trzecie piętro w
bloku, Jelenia Góra. 140 000
zł Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 60 m2 140 000
zł - 3 pokojowe, trzecie piętro
w bloku w Jeleniej Górze. N.
Rychlewski Lic.9549 - 667
219 752
MIESZKANIE 61 m2 - 3 pokoje,
III piętro, wysoki standard.
Cicha i piękna okolica, obrzeża
miasta - 609 703 011
MIESZKANIE 61 m2 - po
remoncie 3 pokoje, IX piętro
w wieżowcu, przy ul. Kiepury.
Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752

MIESZKANIE 66 m2 - 4
pokojowe - bardzo ładne w
Cieplicach. Blisko parku norweskiego. Mieszkanie ciepłe,
słoneczne i rozkładowe. Bardzo ładne. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 607 797 911
MIESZKANIE 70 m2 180000 3 pokojowe - centrum miasta.
Lokal rozkładowy do odświeżenia. Miejsce parkingowe.
Mieszkanie bardzo słoneczne.
Serdecznie Polecam, Nieruchomości Marles. Lic. 13045
- 607 797 911
MIESZKANIE 72 m2 za 205
000 zł - mieszkanie, cały parter dwurodzinnego budynku,
z ogródkiem, w okolicach
centrum Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
MIESZKANIE bezczynszowe z ogrodem, w Cieplicach - 530
070 682
MIESZKANIE Cieplice - 2
pokojowe, 36 m2, III piętro w
bloku, po kapitalnym remoncie z balkonem NM5877 - 500
122 447
MIESZKANIE Cieplice 47 m2 i
60 m2 - Podgórzyńska 2 pokoje
II piętro po remoncie, Cieplice
3 pokoje I piętro w domu czterorodzinnym po kapitalnym
remoncie Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE dla Ciebie - 3
pokojowe, 61 m2 w Gryfowie
Śląskim. Mieszkanie zostanie
zaprojektowane i wykończone
pod klienta! Polecamy. Lic.
4566 - 695 991 331
MIESZKANIE dwupokojowe
Zabobrze 3 - 48 m2 w cenie
139000 zł. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
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
MIESZKANIE JG 139 000
zł - Trzy pokoje, parter blisko
centrum miasta. Budynek wielorodzinny. Nowy dach. Miejsce
parkingowe. Teren ogrodzony.
Atrakcyjna Oferta. Serdecznie
Polecam Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 607 797 911
MIESZKANIE Karłowicza 38
m2 - 2 pokojowe na 4 piętrze
w bloku po termomodernizacji. Czynsz 160zł z ogrzewaniem. Okna PCV, panele. Cena
119000 zł. Lic. 5524 - 503 111
466
MIESZKANIE Karpacz 30 m2,
2 pokoje - 2 pokojowe w Karpaczu po kapitalnym remoncie
z wyposażeniem idealne pod
wynajem i jako baza wypadowa
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE M2 - 137 000 po
remoncie - Zabobrze I, 37 m2,
III piętro - 604 906 257
MIESZKANIE M2 za 118.000 zł
- 34 m2 na 1 piętrze kamienicy.
Nowe instalacje, okna, panele,
gładzie. Czynsz 134zł, ogród o
pow. ok. 80 m2, piwnica, pralnia, strych. Cena do negocjacji.
Lic. 5524 - 503 111 466
MIESZKANIE Morcinka trzypokojowe - 64 m2, pierwsze
piętro, balkon, ogródek. Nieruchomości Partner. Lic. 4917
- 604-508-308
MIESZKANIE na Kiepury - 2
pokojowe 52 m2 w spokojniejszej części Kiepury. Duży
balkon, piwnica. Lic. 13225 605 079 790
MIESZKANIE na Kiepury - 70
m2 na 2 piętrze z dużym balkonem. Mieszkanie słoneczne
rozkładowe do wprowadzenia.
N. Grzywińscy. Lic. 998 - 509
156 552

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.Przestronne, rozkładowe, mieszkanie ( połowa domu ) na przedmieściach Jeleniej Góry. Parter dwukondygnacyjnego budynku wolnostojącego o powierzchni 72 m2 obejmuje trzy duże pokoje, kuchnię, łazienkę
i przedpokój. Po częściowym remoncie, okna pcv, na podłogach panele,
ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym i dodatkowo piec kaﬂowy.
Opłaty miesięczne wynosą 250 zł w tym czynsz i f. remontowy. Do mieszkania przynależy piwnica i ogród przy domu w udziałach 1/2 około 330
m2. Atrakcyjna oferta z uwagi na lokalizację i cenę . Serdecznie polecam
Kędziorek Anna tel: 667 219 752. Cena 215 000 zł do negocjacji.
Polecam Anna Kędziorek tel.667219752
2.Piękny duży dom wiejski /obecnie agroturystyka z tradycjami/ z
zabudowaniami /do adaptacji pod działalność/ i pokojami gościnnymi,
na dużej działce 9890 m kw. Obiekt pieczołowicie restaurowany z
zachowaniem oryginalnego dawnego stylu i klimatu stąd niewielka
wysokość pomieszczeń na piętrze. Budynek w b.dobrym stanie technicznym z nową izolacją przeciwwilgociową i drenażem.Ogrzewanie
olejowe woda z własnego ujęcia , szambo trzykomorowe.
W chwili obecnej trwają prace przy doprowadzaniu wodociągu i
kanalizacji gminnej. Niezła lokalizacja , przy szlakach turystycznych
, blisko do Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i w Izery. Cena 1.100.000
zł. Interesująca oferta, gorąco polecam tel. 726290939
3.Przytulny, a zarazem przestronny dom wolno stojący, położony 6
km od Jeleniej Góry. Budowany w 2004 roku z suporexu, ocieplony
styropianem 10cm, z wykończoną elewacją, dach pokryty dachówką
cementową. Dwukondygnacyjny o powierzchni 135 m2 obejmuje. Na
parterze znajduje się przedpokój z zabudowaną szafą, łazienka z wc,
umywalką i kabiną natryskową, kuchnia w pełni umeblowana i wyposażona, również z zabudowaną szafą, w części połączona z salonem
z wyjściem na ładny drewniany taras oraz kominkiem z płaszczem
wodnym i pokój - sypialnia. Na piętro prowadzą zabiegowe sosnowe
schody, gdzie znajduje się hall, dwa duże pokoje, jeden mniejszy i
łazienka z wanną, umywalką, toaletą oraz miejscem na kabinę natryskową. Cena 550 000 zł do
negocjacji. Pozdrawiam Anna Kędziorek tel.667219752
4.Działka położona na niewielkim wzniesieniu w Szklarskiej Porębie Średniej. Słoneczna z pięknym
widokiem na pasmo Karkonoszy, dojazdem z ulicy asfaltowej. Wszystkie media dostępne z ulicy.
W studium uwarunkowań przeznaczona pod obszar mieszkalno-pensjonatowy. Cena 555000 zł.
Więcej informacji tel. 726290939.
5.Ciepłe dwupokojowe mieszkanie o pow. 35.2 m2 na Zabobrzu II.
Usytuowane na 9 piętrze 10-piętrowego bloku składa się z przedpokoju,
2 pokoi, z pokoju dziennego wejście do kuchni z oknem oraz łazienki z
wanną i wc. Okna nowe pcv, na podłogach w pokojach panele, ściany
pokryte tapetą, drzwi wejściowe nowe. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda
z junkersa gazowego. Do lokalu
przynależy piwnica. Mieszkanie w dobrym stanie technicznym, do
odświeżenia.
Cena 134.000 zł. Serdecznie polecam,
więcej informacji tel. 726290939 .
6.Ładne, 3-pokojowe mieszkanie w 6-cio piętrowym bloku z windą.
Mieszkanie na szóstym /ostatnim/ piętrze o pow. całkowitej 72,5 m2.
Atrakcyjna lokalizacja (dookoła dużo zieleni), pełna infrastruktura
usługowo- handlowa. Cena 225.000 zł. Polecam tel. 726290939.
7.Interesujące mieszkanie w ścisłym centrum J.Góry. Mieszkanie
rozkładowe, narożne na drugim piętrze kamienicy. Pow. całk. to
71,02m2 w tym salon, sypialnia (wejście z salonu) , pokój dziecka
(wygłuszony), kuchni z oknem (połączonej w jedną przestrzeń z p.pokojem) , łazienka (wanna,
umywalka , miejsce na pralkę, WC i podejście pod bidet), p.pokój -oraz piwnica ok.4m2. Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym, instalacja miedziana, grzejniki konwektorowe. Okna
z PCV, oryginalne podłogi z deseki. Cena 186tys.zł. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. Polecam
Bogdan Sondej tel. 602 732 135.
8.Piękne , duże mieszkanie w kamienicy w centrum miasta. Mieszkanie
na drugim pietrze o pow. 119m2 składa się z czterech pokoi ( każdy z
wejściem z p.pokoju) o pow. od 25 do 19m2 , dużej kuchni z pokaźną
spiżarką, łazienki z oknem(kab.natrysk. wanna z hydromasażem, bidet
i pralka) osobnego WC z umywalką i dużego przedpokoju. Wysokość
pomieszczeń ok.3,2m.Dwa balkony jeden z wyjściem z kuchni. Dwie
piwnice (ok.10 i 6 m2). Mieszkanie po remoncie , zadbane i ładnie utrzymane.W jednym z pokoi zabytkowy , sprawny piec kaﬂowy. Okna nowe
z PCV , drzwi oryginalne. Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym.
Cena 350tys.zł.Atrakcyjna lokalizacja - polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.
9.Ładne mieszkanie w bloku przy ul.Nadrzecznej w Karpaczu.
Mieszkanie narożne, na II-gim piętrze , słoneczne i ciepłe 63 m.kw..
Zgodnie z KW czteropokojowe, obecnie trzypokojowe powstałe z
połączenia dwóch pokoi w jeden duży salon o pow. 28,4m2 z wyjściem
na duży balkon od strony pd-wschodniej z widokami na góry.Ponadto
w mieszkaniu dwie sypialnie, ładna kuchnia z zabudową i łazienka
(wanna, umywalka imiejsce na pralkę), osobne WC. Dwa przedpokoje
i piwnica. Ogrzewanie z lokalnej gazowej kotłowni, grzejniki żeliwne
nieopomiarowane.Całość zadbana i dobrze utrzymana. Doskonała
lokalizacja na spokojnym osiedlu niedaleko centrum.Cena 260tys.zł.
Polecam Bogdan Sondej tel. 602 732 135
10.Duży bliźniak obok centrum Świerzawy. Powierzchnia całkowita
ok.220m2 .pow.użytkowa ok.180m2 , działka 589m2.Budynek
trzykondygnacyjny z ciekawie zaprojektowanym wnętrzem z t.zw.
pólpoziomami zbudowanej na dość stromej działce. Na parterze
piękny , olbrzymi salon kominkiem i dużym balkonem połączony
w jedną przestrzeń z dużą kuchnią z aneksem jadalnym (pół pietra
wyżej) oraz łazienka, garderoba i p.pokój. Kondygnację niżej dwa
pokoje, 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. Ładnie zagospodarowana działka z drzewami i krzewami ozdobnymi.
Atrakcyjna cena tylko 330tys.zł. Polecam Remigiusz Rychlewski tel. 501 73 66 44.
11.Trzypokojowe mieszkanie do remontu w przedwojennym bloku w pobliżu Kościoła Garnizonowego. Mieszkanie środkowe , ciepłe, rozkładowe o pow. 54m2 na parterze dwupiętrowego budynku. Pokoje o pow. ok.
16 + 13 + 11m2(jeden przechodni), widna kuchnia ok.8m2, przedpokój
ok.3m2 i ubikacja ok. 3m2 z WC (jest miejsce na zainstalowanie kabiny
natryskowej i umywalki) .Świetna lokalizacja obok ścisłego centruma
jednocześnie w pewnym oddaleniu od hałaśliwych ulic. Ogrzewanie
trzema piecami kaﬂowymi. Okna skrzynkowe
drewniane. Cena139tys.zł.Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
12.Jednopokojowe mieszkanie w kamienicy w centrum. Mieszkanie na
wysokim parterze, narożne o pow. 47m2 składa się z ładnego , dużego
pokoju z dwoma oknami , kuchni o pow. ok.9m2 , łazienki ok.6m2 z
oknem a w niej wanna, WC , umywalka i miejsce na pralkę , przedpokoju
ok.6m2 z dużą szafą oraz piwnicy ok.4m2.Wysokość pomieszczeń
ok.2,6m. Okna nowe z PCV.Ogrzewanie piecami kaﬂowymi (możliwa
instalacja gazowego pieca c.o.) Atrakcyjna położenie w samym centrum.
Lokal nadaję się również na niewielkie biuro itp.Cena 129 tys.zł.Polecam
Bogdan Sondej tel.602 732 135.
13. Ładna kawalerka w kamienicy po modernizacji w ok.M.Poczty.
Mieszkanie jednopokojowe o pow. 35,6m2 na drugim (ostatnim ) piętrze
składa się z : salonu z wejściem bezpośrednio z klatki schodowej o pow.
ok.22m2 z którego poprzez niewielki korytarz przechodzi się do ładnej ,
dużej kuchni ok.8m2 , niewielkiej łazienki ok.3,5m2 z oknem (z kabiną
natryskowa , WC i umywalką i
miejscem na pralkę)oraz korytarzyka ok.2m2 z pokaźną zabudowaną
szafą wnękową typu. Komandor. Mieszkanie ciepłe ( dobrze ocieplone)
z ogrzewaniem gazowym piecem dwufunkcyjnym. Nowe okna z PCV, instalacje itp. Cena126tys.zł. Interesująca propozycja - polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135
14.Dom jednorodzinny , piętrowy , podpiwniczony z nieużytkowym
poddaszem na spokojnym osiedlu obok centrum Wlenia /poza terenem
zalewowym/. Powierzchnia całkowita ok.250m2, pow.użytkowa ok.200m2
, działka 1094 m2. Ogrzewanie piecem c.o. na paliwo stałe (wszystko
palnym – grzejniki żeliwne. Budynek w dobrym stanie technicznym, zrobiona elewacja, drenaż i izolacja p.wilgociowa, ładnie zagospodarowana
działka z miejscem do zabawy i wypoczynku. Cena 380.000 zł. Polecam
tel. 726290939.
15.Bardzo ładne, rozkładowe mieszkanie o powierzchni 49,7 m2, na
Zabobrzu II. Usytuowane na wysokim parterze w wieżowcu, składa się z
przedpokoju, dużego pokoju gościnnego z balkonem, drugiego mniejszego
pokoju, łazienki oraz oddzielnej kuchni z oknem. Cena 148 000 Anna
Kędziorek tel.667219752
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- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

75 76 78 975

MIESZKANIE na Mickiewicza
- 47 m2 na parterze po kapitalnym remoncie z kominkiem.
Idealnie nadające się na biuro
bądź kancelarię. Bezczynszowe. N. Grzywińscy. Lic.
998 - 509 156 552

PRENUMERATA

MIESZKANIE naprzeciw sądu
- na ul. Wojska Polskiego.
Parter, 70 m2, ogrzewanie
gazowe, garaż. Cena do negocjacji. Możliwość zamiany - 883
798 499

MIESZKANIE Noskowskiego 2
i 3 pokoje - IX piętro, 2 pokoje
54 m2 po remoncie - niedrogo,
VII piętro 3 pokoje 61 m2 po
częściowym remoncie Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIE Noskowskiego
54 m2 - sprzedam lub zamienię
na większe 54 m2 dwa pokoje
IX piętro po remoncie, duże
ustawne pokoje, czynsz 338
zł. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962

PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
26 tygodni
52 tygodnie

1,80
1,70
1,60

za sztukę
za sztukę
za sztukę

Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

MIESZKANIE Noskowskiego
64 m2 - 3 ustawne pokoje,
garderoba, łazienka i WC po
kap. remoncie, nowe drewniane okna VII piętro. budynek
po termoizolacji. Cena 205000
zł. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE Piechowice 90
000 zł - dwupokojowe na parterze. Lokal o powierzchni ok.
40 m2. Budynek wielorodzinny
blisko centrum. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie Polecam, Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 607 797 911

MIESZKANIE po remoncie - 2
pokojowe słoneczne niskie
opłaty do zamieszkania atrakcyjna cena. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 790 418
318
MIESZKANIE przy Kiepury
- 70 m2 na drugim piętrze z
dużym balkonem. Dla klienta
szukającego komfortu. Cena
do rozmów. N.G Lic. 998 - 509
156 552

Już od teraz
E
OGŁOSZENIA W RAMC
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MIESZKANIE trzypokojowe
- 13 km od Jeleniej Góry po
kapitalnym remoncie z balkonem. Dodatkowym atutem jest
działka 370 m2 malowniczo
położona plus garaż murowany. N. Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
MIESZKANIE trzypokojowe 74 m2 na pierwszym piętrze
z balkonem. Cena 105000 zł.
N.G Lic. 998 - 509 156 552
MIESZKANIE trzypokojowe blisko centrum w kamienicy na
pierwszym piętrze z balkonem
74 m2. Oryginalne zdobienia
na suﬁtach. Cena 110000 zł.
N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
MIESZKANIE trzypokojowe
- do remontu 59 m2 ścisłe
centrum 119000 zł i 59 m2
na obrzeżach centrum cena
139000 zł. Nieruchomości Otti.
Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE trzypokojowe na drugim piętrze z balkonem.
Tylko 13 km od Jeleniej Góry.
Działka 370 m2 plus garaż
murowany. N.G Lic. 998 - 509
156 552
MIESZKANIE trzypokojowe
119.000 zł - 59 m2 w kamienicy
w ścisłym centrum, do remontu,
czysta i zadbana klatka schodowa. Nieruchomości Otti. Lic.
13225 - 603 491 335
MIESZKANIE trzypokojowe ok.
Żeroma - 73 m2, rozkładowe,
duże ładne pokoje, wyremontowane, wspólny ogródek.
Nieruchomości Otti. Lic. 13225
- 603 491 335

MIESZKANIE tylko 105.000 zł
- trzypokojowe, 74 m2 ,Ip, przy
ulicy Groszowej. N. Grzywińscy. Lic. 998 - 505 074 854
MIESZKANIE w centrum Jeleniej Góry ul. Sudecka.
Kawalerka 34 m2, po kapitalnym remoncie. Bez pośredników. Atrakcyjna lokalizacja i
cena - 692 810 940
MIESZKANIE w Cieplicach nowe, 50 m2, parter, 2 pokoje,
umeblowane - 693 356 036
MIESZKANIE w Pasieczniku 3 pokojowe, 63 m2, z działką
- 507 387 157
MIESZKANIE w Piechowicach
- 2 pokoje umeblowane, własne
podwórko - 695 944 714
MIESZKANIE w Piechowicach
- 2 pokoje, parter, blisko centrum miasta. Miejsce parkingowe. 90 000 zł. Mieszkanie do
remontu. - 607 797 911
MIESZKANIE w Piechowicach
- 2 pokoje, parter. Mieszkanie
do remontu. 90 000 zł. Blisko
centrum. Serdecznie polecam.
Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
MIESZKANIE w Pilchowicach
- bezczynszowe 75m2 na
pierwszym piętrze z kominkiem. Działka 200 m2 i garaż
murowany. Cena do rozmów.
- 509 156 552
MIESZKANIE w Sosnówce - 3
pokoje, gaz, kominek. Garaż,
ogród. Pośrednikom dziękuję
- 511 357 604
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Mieszkanie w Szklarskiej
Porębie - 3 pokoje, I piętro do
remontu. Pow. 108 m2. Cicha
okolica, blisko centrum. Cena
220000 zł. Bezpośrednio - 601
910 558
Mieszkanie Zabobrze 2
- 67 m2 - 3 pokoje bardzo
duże i ustawne, X piętro, blok
po termoizolacji blisko sieci
handlowych, szkoły i szpitala.
200.000 zł. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094
962
Mieszkanie Zabobrze 3
pokojowe - wieżowiec 10
piętro. Dobra cena Kuchnia
w zabudowie zostaje w cenie.
Lic. 5877 - 500 122 446
Mieszkanie Zabobrze II 2-3 pokoje - parter 2 pokoje
41 m2 po remoncie, X piętro
3 pokoje 67 m2, II piętro 3
pokoje 66 m2- do remontu
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie, Mała Poczta
- 2 pokojowe na II piętrze w
kamienicy po częściowym
remoncie NM. Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie, ul. Malczewskiego - 2 pokoje, IV piętro,
kuchnia na wymiar, komandor.
Cena do uzgodnienia. Tylko
prywatnie - 692 722 686
Mieszkanie, ul. Moniuszki 42 m2 za 110000 zł. Pilnie. Lic.
10171 - 508 240 826
Mieszkanie3 pokojowe rozkładowe słoneczne w bloku
z cegły do zamieszkania atrakcyjna cena. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 790 418
318
Nowy bliźniak - tanio - Dom
152 m2 na działce 658 m2
blisko centrum miasta. 3
sypialnie, duży salon, garaż,
ogrzewanie podłogowe +
kominek. TYLKO 409000 zł
do negocjacji. Lic. 5524 - 503
111 466
Parter domu 215000 - 3
pokojowe, 72 m2, cały parter
dwurodzinnego budynku, z
ogródkiem, w okolicach stadionu. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 501 736 644
Pensjonat w Miłkowie składający się z 3 apartamentów. Lic. 8151 - 600 258 703
Piętro 2 rodzinnego - domu
w Cieplicach. Lic. 5877 - 500
122 446
Piętro willi - Cieplice I piętro
105 m2, 4 pokoje, garaż, ogródek 360 m2. J. Góra parter
willi 74 m2, suterena 24 m2
ogródek 560 m2, garaż Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Połowa luksusowego domu
- mieszkanie 90 m2, 4 pokoje,
całe piętro nowego domu,
komfortowo urządzone, w
Jeleniej Górze. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Pół bliźniaka - okolice Jeleniej Góry - zadbane w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. Cena
510000 zł Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604 508 308
Pół bliźniaka - w Jeleniej
Górze-Cieplicach, może być
2 pokoleniowy. 6 pokoi, garaż.
Dobra lokalizacja, widok na
góry. Cena 395000 zł. Gaz +
kominek. Sprzedam lub zamienię - 603 139 918
Pół domu - 52 m2, balkon,
ogród, duży garaż. Cena
185000 zł. Bez pośredników
- 663 136 720
Pół domu - w Jeleniej Górze
- 601 731 172
Studio solarium - w centrum Jelenie Góry, kompletnie wyposażone. Lokal po
remoncie, niski czynsz. Pow.
100 m2. Atrakcyjna cena - 697
690 914
Willowe Cieplice - parter 3
rodzinnego domu z ogrodem.
Lic. 5877 - 500 122 446

og£oszenia
Wyjątkowa oferta - Mieszkanie 3 pokojowe w Lubaniu
z balkonem 61 m2. Umeblowana kuchnia, piwnica, garaż.
Blisko szkoła, sklepy, plac
zabaw. Tanio. Lic. 4566 - 790
279 526
Zabobrze 2 - 41 m2 - parter,
2 pokoje po kap. remoncie,
ciepłe, słoneczne. Nie wymaga
żadnych nakładów, w cenie
kuchnia i szafa komandor perełka Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Z a b u d o wa n i a n a w s i Odległość od Jeleniej Góry
ok. 15 km, działka 6800 m,
budynki do remontu , cena
130000 zł Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604 508 308
Zakład z zawieszoną działalnością - remont maszyn
i sprężarek lub przekwalifikować na inną działalność.
Sprzedam lub wydzierżawię.
W Cieplicach - 667 092 127

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
20 latek pozna dziewczynę - w
podobnym wieku z Jeleniej
Góra - 666 062 223
35 latek dla Pań - 721 923
588
At r a k c y j n a 2 2 l a t k a szczupła, wysoka blondyneczka, piersi trójeczka.
Zaprosi dyskretnie panów
- 723 953 066
Bardzo ładna, wysoka szczupła Asia. Zaprosi dyskretnie - 723 953 066
Chciałbym poznać panią szczupłą, wysoką, wieku od
25-35 lat - 500 219 607
Chłopak 30 lat - dla starszych Pań. Bez sponsoringu.
Hojnie obdarzony. Spełniam
wszystkie fantazje Pań. Nie
zawiedziesz się - 794 189
046
Chłopak dla panów, pań i
par - w potrzebie finansowej 514 244 578
Czarniutka, młodziutka
Wanessa - oczka piwne niebieskie. Francuz perfekt, full
serwis - 663 314 285
Czuła blondynka - da Ci rozkosz o jakiej marzysz. Zapraszam dyskretnych panów - 661
432 551
Gotowa na wszystko - blondynka spełni każdą Twoją
fantazję. Dyskrecja - 661 432
551
Ładna, miła, zgrabna - Klaudia - rozpalę Twoje zmysły
- 782 723 873
Ładna, zadbana - nowa
dziewczyna Estreja. 23 latka
- 663 314 285
Ładna, zwariowana 18 latka rozbudzi twoje zmysły i zabierze Cię w krainę sexu - 797
529 850
Mam 44 lata, poznam pana
- wolnego stanu, uczciwego.
Na stałe. Mam syna - 531
803 632
Młoda brunetka, 23 lata
- zaprosi do siebie miłych
Panów na niezapomniane
chwile - 883 480 531
Niegrzeczna 23 latka spełni Twoje najskrytsze pragnienia - 782 535 408
Pan dla Pań - dyskrecja i
zdrowie - 513 495 268
Pan, 38 lat - dla kobiet i mężatek. Spełnię wasze najskrytsze
marzenia. 100% dyskrecji i
higieny. Odp. na SMS. Wiek
kobiet bez ograniczenia - 530
985 971
Para szuka kobiety - szalonej, zdolnej i gotowej na
zabawę z nami - 696 204 153
Potrafię rozpalić Twoje
zmysły - jestem miła, ładna,
wysoka. Dyskretnie zaproszę
do siebie - 723 953 066

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Poznam dziewczynę - wiek
18-30. Dyskretne spotkania,
kultura, sponsoring. Kontakt:
SMS - 795 244 904
Poznam młodą dziewczynę wiek 18-22, w celu erotycznym.
Mogę sponsorować. Ja - 33
lata. Dyskrecja zapewniona.
SMS + opis - 530 407 660
Poznam panią lub mężatkę
- dyskrecja, umiejętność. Za
darmo - 530 137 972
Poznam starszą zadbaną
Kobietę - do sex spotkań, a
może coś więcej. Ja - 40 lal,
dyskretny. Proszę o SMS - 517
394 794
R o z w i e d z i o n y, l a t 4 7 szuka pani do lat 45 w celu
założenia poważnego związku.
Tylko poważne oferty - 603
130 438
Ruda kotka - zaprosi lub dojedzie - 504 444 967
Spotkania sponsorowane
- dla wysokiej dziewczyny,
min.180 cm wzrostu - 783
429 857
Szukam drugiej połówki
- samotnej, w wieku 38-45
lat, miłej, wesołej, szczerej,
zadbanej - do tańca i różańca.
Jestem po rozwodzie - 605
283 735
Szukam kobiety - do dyskretnych spotkań. Mam 32 lata i
interesuje mnie tylko dłuższa
znajomość - 663 401 501
Wysoka 23 latka - szczupła
atrakcyjna Klaudia - 723 012
784

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie
kostki granitowej i betonowej,
wszelkie prace budowlane,
zbieramy zlecenia na sezon
2011 - 793 240 653
Budowa domów jednorodzinnych - i nie tylko. Remonty
mieszkań. Solidnie i szybko
- 722 148 770
Budowy domów - w rozsądnej cenie - 605 209 140
Ciesielstwo-dekarstwo
- pokrycia wszelkich typów,
montaż okien dachowych,
rynny i obróbki blacharskie 663 161 072
Cyklinowanie - podłóg,
parkietów i schodów - 512
392 363
Cyklinowanie, układanie
parkietu - mozaiki i podłóg.
Renowacja starych podłóg.
Profesjonalnie - 601 313 541
Drobne naprawy - wszelkiego rodzaju - 513 194 392
Firma przyjmie zlecenie
budowy - domu oraz wykona
posadzki, panele, płytki, malowanie, tapetowanie, ścianki z
płyt gipsowych, instalacje elektryczne, CO - 695 112 363
Firma remontowo-budowlana
- firma remontowo-budowlana
- 509 891 349
Firma wykona - płytki, regipsy,
malowanie, tapetowanie,
panele, elektrykę, CO, budowę
domu - 695 112 363
Glazura - zawodowo i niedrogo - 530 725 729
Glazura, panele, gładzie malowanie itp. Wystawiamy
rachunki - 669 511 973
Glazurnictwo i wykończeniówka - układanie kafli i
paneli, regipsy, gładzie, malowanie, pozostałe prace remontowe. Wysoka jakość - 796
552 280
Instalacje CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Uzgodnienia. Wymiana podgrzewaczy,
kuchni, kotłów. Prace ogólnobudowlane, wykończeniowe.
Nadzory budowlane - 781
465 274
Kominy, dachy, płotki - przeciw śnieżne. Faktury, krótkie
terminy. Tanio i solidnie - 692
712 710

Koparkoładowarka roboty ziemne wszelkiego typu
- 785 535 629
Koparko-ładowarka - z
wywrotką do wynajęcia, tanio i
solidnie - 793 240 653
Kuchnie, łazienki - także niestandardowe - 505 313 667
Łazienki, remonty, mieszkania - gładzie, regipsy, malowanie, podłogi i wiele innych.
Szybko i solidnie - 880 992
649
Minikoparka - Do wynajęcia
minikoparka Bobcat z operatorem - 793 240 653
Miniładowarka - do wynajęcia miniładowarka z operatorem - 793 240 653
Profesjonalne remonty
- mieszkań, biur, pensjonatów
- 605 209 140
Profesjonalne remonty tynki maszynowe, dekarstwo,
rozbiórki i burzenie obiektów
budowlanych, elewacje, ocieplenia budynków - 781 974
255
Remonty - kompleksowo,
tanio i solidnie - 698 056 197
Remonty - malowanie,
panele, gładzie, płytki, hydraulika itp. - 609 356 902
Remonty - mieszkań, domów,
łazienek, biur - CO - 693 301
884
Remonty - tanio - kompleksowe wykończenia wnętrz
(malowanie, płytki, panele,
regipsy itp.), biały montaż,
instalacje centralnego ogrzewania i wodne - 512 018 350
Remonty i wykończenia kompleksowo, profesjonalnie,
solidnie i tanio. Bezpłatna
wycena, bezpłatne porady 608 026 379
Remonty i wykończenia
- ściany działowe, sufity podwieszane, malowanie, gładzie,
tynki, układanie kafli i paneli,
montaż drzwi i okien. Konkurencyjne ceny - 515 565 653
Remonty kapitalne - panele,
gładzie, elewacje, tynki. Solidnie i tanio - 504 964 227
Remonty kompleksowe szybko, tanio i solidnie - 698
056 19
Remonty mieszkań - gładzie,
malowanie, regipsy, panele
podłogowe. Solidne wykonanie
- 691 936 900
Remonty mieszkań - łazienki
od A do Z, kuchnia itp. Zadzwoń
- przyjedziemy, doradzimy i
wycenimy - 724 609 453
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, ścianki działowe,
sufity podwieszane, układanie
kafli i paneli, składanie mebli i
inne prace - 509 529 965
Remonty mieszkań - od A do
Z - 513 194 392
Remonty mieszkań - tanio i
solidnie - 886 174 031
Remonty mieszkań, pensjonatów - hoteli. Profesjonalnie,
za rozsądną cenę - 605 209
140
Remonty od A do Z - tanio 721 464 667

Nr oferty Zeb-2114. Mieszkanie bezczynszowe
o pow. 75m2 w miejscowości Pilchowice. Mieszkanie składa się z czterech pokoi, przedpokoju ,
dużej kuchni z jadalnią o pow.17m2 oraz łazienki
z WC. Ogrzewanie kominkowe, okna nowe PCV,
na podłogach panele i kafle. Działka przy budynku
o pow. 200m2 oraz garaż jednostanowiskowy
murowany. Bardzo dobra lokalizacja cisza i dużo
zieleni. Cena 170000zł. Zapraszam na prezentację. Anna Roziel tel.509-156-552
Nr oferty Zeb-2064. Mieszkanie o powierzchni
70m2 na osiedlu Zabobrze III. Składa się z salonu z wyjściem na duży balkon, dwóch sypialni,
przestronnej kuchni, łazienki z kabiną prysznicową i osobnym WC. Mieszkanie wykończone
materiałami dobrej klasy - w pokojach podłogi
drewniane, w kuchni i przedpokoju kafle. Szafy
w sypialniach i w przedpokoju oraz zabudowa kuchenna wchodzą w skład oferty sprzedaży. Cena
250000zł. Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński tel 697-707-401
Nr ofert Zeb-2109. Mieszkanie 63m2 położone
w malowniczej miejscowości 13km od Jeleniej
Góry. Trzypokojowe z dużym balkonem, rozkładowe wyjątkowo słoneczne. W mieszkaniu został
przeprowadzony kapitalny remont. Ogrzewanie
sieciowe, woda ciepła z bojlera. W cenę mieszkania wliczone są meble kuchenne na wymiar
, całe wyposażenie kuchenne oraz szafy typu Komandor .Do mieszkania
przynależą części strychowe , piwnica 12m2 oraz działka o pow. 370m2 z
garażem i altaną. Cena 185000zł. Zapraszam na prezentację. Anna Roziel
tel.509-156-552
Nr oferty Zeb-2113. Mieszkanie o powierzchni
110m2 na pierwszym piętrze kamienicy w centrum Kowar. W skład mieszkania wchodzą: pokój,
salon z kominkiem, dwie sypialnie, kuchnia z
zabudową kuchenną, łazienka, WC i duży hol.
Mieszkanie rozkładowe, po remoncie wykończone materiałami dobrej klasy. Ogrzewanie
centralne podłączone pod kominek z płaszczem
wodnym. Do mieszkania przynależą dwie piwnice, garaż, komórka i ogródek. Cena 240000zł.
Zapraszam na prezentację. Miłosz Siudziński tel 607-707-401
Nr oferty Zeb-2102. Duży dom dwukondygnacyjny
o powierzchni 173m2 usytuowany na działce
1000m2. Na parterze znajduje się duży salon
z wyjściem na ogród, kuchnia z zabudową, łazienka z kabina prysznicową, kotłownia i garaż
jednostanowiskowy. W skład pierwszego piętra
wchodzą trzy przestronne sypialnie oraz duża
łazienka. Ogrzewanie domu piecem dwufunkcyjnym gazowym oraz kominkiem z rozprowadzeniem ciepłego powietrza.
Kanalizacja miejska. Cena 750000zł. Zapraszam na prezentację. Miłosz
Siudziński tel. 697-707-401
Nr oferty Zeb-1400. Mieszkanie dwupokojowe na
II piętrze po kapitalnym remoncie w secesyjnej
kamienicy w centrum miasta. Idealne pod działalność – gabinet lub kancelarie. W mieszkaniu
odrestaurowano piękne zdobienia sufitów, pozostawiono także oryginalne drewniane okna
, które dodają uroku i klimatu. W salonie jest
bardzo ładny secesyjny piec. Ogrzewanie centralne na prąd, ciepła woda przez przepływowy
podgrzewacz. Cena 205000zł. Zapraszam na prezentację. Krzysztof Jagucki
tel. 606-822-694
Nr oferty Zeb-2108. Mieszkanie dwupokojowe
– 43,4m2, zlokalizowane w malowniczej części
Janowic Wielkich. Kuchnia i łazienka w kaflach,
w korytarzu szafa wnękowa typu komandor.
Mieszkanie jasne i przestronne i ustawne, nowe
okna, panele. Do mieszkania przypisany ogródek
i garaż. Cena 89000zł- do małej negocjacji. Polecam – Antoni Safian, tel.517-558-148
Nr oferty Zeb-2096. Polecamy do sprzedaży niewielki przedwojenny, uroczy dom o powierzchni
80 m2 na działce 750 m2. zlokalizowany na
willowym osiedlu domów jednorodzinnych w
Jeleniej Górze Dom składa się z 4 pokoi, kuchni
i łazienki z WC. Do posesji należy wolno stojący
garaż oraz ładnie urządzony ogródek z widokiem
na góry! Całość w bardzo dobrym stanie!Cena
350000zł
Polecam – Antoni Safian, tel.517-558-148
Nr oferty Zeb-2061. Atrakcyjne, trzypokojowe
mieszkanie w Karpaczu na 2 piętrze, o pow. 63
m2 w bardzo dobrym stanie. Nowe okna, panele,
kafle, duży balkon. Mieszkanie środkowe ciepłe,
CO z kotłowni gazowej, czynsz 390,-.zł. Mieszkanie
idealne dla rozwojowej rodziny lub pod wynajem,
blisko centrum!Cena 260000zł. Gorąco polecamy !
Antoni Safian, tel.517-558-148
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
Nr oferty Zeb-1994. Duże mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze budynku usytuowanego
w samym centum Jeleniej Góry. Na powierzchnię
użytkową liczacą 70,5m2 mieszkania składa się
otwarta kuchnia, salon, dwie sypialnie, łazienka
oraz przedpokój. Łazienka połączona z WC.
Okna PCV. Na podłogach panele oraz deski.
Ogrzewanie piecem dwufunkcyjnym gazowym.

OG£OSZENIA / REKLAMA
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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
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Remonty oraz drobne
naprawy - prace ogrodowe
i porządkowe, także w nietypowych porach. Karpacz i
okolice
R e m o n t y, p r z e b u d o w y prace wykończeniowe. Solidnie - 784 509 322
Remonty, wykończenia zabudowy, gładzie, malowanie,
tapety. Czytam plany. Dzwonić
po godz. 19:00 - 508 447 887
Remonty, wykończenia itp. od zaraz. Zapraszam. Możliwy
rachunek - 693 544 694
Roboty budowlane - wykończenia i przeprowadzki - 607
961 108
Rozbiórki i wyburzenia Firma wykona szybko i fachowo
rozbiórki i wyburzenia - 793
240 653
Tapety, malowanie - glazura
łazienki, panele. Tanio przewiozę 800 kg - 601 881 276
Układanie paneli - ściennych i podłogowych - 513
194 392
Usługi budowlane - glazura,
panele, gładzie, regipsy, ocieplenia - 607 742 685
Usługi hydrauliczne - montowanie instalacji grzewczowodnej, pex, alu, miedź,
kanalizacje, naprawy 24h - 793
511 444
Usługi hydrauliczne - usługi
hydrauliczne - 513 194 392
Usługi koparko-ładowarką
- możliwa faktura VAT - 667
726 839
Usługi remontowe - remonty
mieszkań, domów, przebudowy
wnętrz, gładzie, płytki, montaż
drzwi, okien i paneli, adaptacje poddaszy od A do Z - 792
808 247
Wykonamy remonty budowlane - profesjonalnie. Płyty gk,
ścianki, sufity, gładzie, glazura,
instalacje wodnokanalizacyjne,
podłogi, malowanie, łazienki kompleksowo - 518 957 144
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
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i
trzonów kuchennych, budowa
kominków, pieców chlebowych. Renowacja i przebudowa zabytkowych pieców
kaflowych - 666 738 298
Ziemia, gruz - oddam ziemię z
wykopu, gruz - 793 240 653

USŁUGI
EDUKACJA
Absolwent politechniki udzieli korepetycji z matematyki dla uczniów gimnazjum
i liceum. Dojeżdżam - 796
382 519
Badania operacyjne - udzielę
korepetycji - 600 873 466
Fizyka i chemia - korepetycje
- prowadzi absolwent PWr z
doświadczeniem i sukcesami.
Gimnazjum i liceum. Tanio,
solidnie - Cieplice - 880 229
298
Język angielski - korepetycje
- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów oraz pomoc
w opanowaniu bieżącego
materiału - 501 578 868
Język angielski - student
filologii angielskiej udzieli korepetycji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum
z języka angielskiego - 505
021 871

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:
MAGDA

JACEK

Tel. 691 426 188

Tel. 508 082 888

e-mail:

e-mail:

mkwasniewska@jelonka.com

marketing@jelonka.com

SYLWIA

LENA

Tel. 500 014 215

Tel. 663 663 648

e-mail:

e-mail:

smysliwiec@jelonka.com

lena@jelonka.com

Język angielski - wszystkie
poziomy - zaawansowania,
matura. Wieloletnie doświadczenie. Konkurencyjne ceny.
Możliwość dojazdu - 668 227
370
Język niemiecki - korepetycje
- udziela germanista z dużym
doświadczeniem i tłumacz
przysięgły - 602 422 376
Język włoski - każdy zakres
- nauka od podstaw, konwersacje, tłumaczenia. Ciekawe
metody. Szybko, tanio i skutecznie. Michał - 883 943 511
Matematyka - korepetycje
- prowadzi absolwent PWr z
doświadczeniem i sukcesami.
Wszystkie poziomy, przygotowanie do matury. Tanio, solidnie - Cieplice - 880 229 298
Matematyka - korepetycje również przygotuję do matury.
20 zł za godzinę zegarową 501 794 380
Matematyka - korepetycje
- także dla studentów - 697
814 556
M at e m at y k a , f i z y k a pomogę słabym uczniom
gimnazjum. Sam dojeżdżam.
Cena 30 zł - 608 342 953
Nauczyciel angielskiego,
egzaminator – maturalny
,tłumacz - nauka, korepetycje. Zajęcia indywidualne lub
grupy 2-3 os. Możliwy dojazd
do ucznia na terenie miasta i
okolic - 662 278 025
Nauczycielka języka
angielskiego - gimnazjum,
matura, testy, certyfikaty. Indywidualnie i grupowo. Możliwy
dojazd - 663 369 045
Prezentacje maturalne
- pomoc absolwentki polonistyki. Prezentacja, konspekt,
bibliografia. Tanio, szybko i
profesjonalnie - 501 237 824

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk - awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002
Wykonywanie instalacji
elektrycznych - naprawa, konserwacja, modernizacja - 604
185 465

USŁUGI
MUZYCZNE
Acustic - wesela - nowy rok,
stare ceny - 603 363 959
Atrakcyjny DJ prezenter - własny sprzęt, dojazd.
Imprezy okolicznościowe,
bale, festyny, prywatki, bankiety, urodziny, dyskoteki dla
starszych, młodszych - 516
146 073

DJ - poprowadzę każdą
imprezę - mój staż 20 lat 724 297 578
DJ na wesela, zabawy doświadczenie w prowadzeniu imprez. Muzyka 70l, 80l,
90l, hity na czasie, disco polo,
biesiada - 605 131 005
Oferta muzyczna - imieniny, urodziny, wesela, grupy
wycieczkowe. Muzyka na
żywo. Repertuar dla każdego
- 605 834 191
Zagram do tańca - dancing,
wesela, bankiety. Atrakcyjne
ceny - 699 912 174
Zespół „Pieszczochy” wesela, zabawy, dancingi,
imprezy okolicznościowe bogaty repertuar - 604 186
987
Zespół Music Party - oferuje profesjonalną oprawę
muzyczną wesel i bankietów
- 605 450 117
Zespół muzyczny - 2 osobowy. Klawisze, gitara. Na
wesela, bale karnawałowe,
imprezy zakładowe, urodzinowe i wiele innych. W składzie zespołu doświadczony
didżej - 791 295 324
Zespół muzyczny - profesjonalnie. Różne okazje: ogniska,
wesela, dancingi. Akordeon,
saksofon - 609 272 704
Ze s p ó ł m u z y c z n y S i l v e r
- obsługa muzyczna wesel,
studniówek, imprez okolicznościowych - 505 157 091
Zespół muzyczny Topaz profesjonalna obsługa bali
karnawałowych, wesel, studniówek, zabaw - 605 289 939
Zespół rozrywkowy Tequila
Band - 3 osobowy zespół
m u z y c z n y, w y k s z t a ł c e n i e
muzyczne. Repertuar głównie
rozrywkowy, na weselach też
biesiadny - 609 325 082
Zespół Sunny Duo - wesela,
bankiety. Wokal, keyboard
+ wokalistka. Duży repertuar, doświadczenie. Muzyka
na żywo w Internecie. Ceny
łagodne - 609 851 863

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

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

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

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

Magda tel. 691 426 188

Sylwia tel. 500 014 215

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

Ar t y s t y c z n e z d j ę c i a
ślubne - dwoje fotografów.
Niskie ceny. Foto-książki.
Promocje. Dojazd do 100 km.
Zapraszamy - 666 198 421

Doświadczona emerytka
- b e z n a ł o g ó w, t r o s k l i w i e
zaopiekuje się chorym, niepełnosprawnym za pensję i
zamieszkanie. Dolnośląskie
do Zgorzelca i okolic - 725
150 039
Podejmę pracę na weekend
- sprzątanie, opieka nad dzieckiem, osobą starszą - 6933
32 338
Wykwalifikowana opiekunka - dla osób starszych, z
doświadczeniem i praktyką, tel.
75 76 735 46 - 601 313 541
Zajmę się dzieckiem - od 2
lat, u siebie w domu. Tylko
Zabobrze - 075 64 27 017
Zaopiekuje się osobą - lub
osobami starszymi. posprzątam, ugotuję. Mam doświadczenie - 514 440 463
Zaopiekuję się - osoba
starszą. Tylko z Zabobrza - 075
64 27 017
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą. Jestem dyspozycyjna, uczciwa, solidna.
Szukam pracy na terenie Jeleniej Góry - 883 767 193
Z a o p i e k uj ę s i ę s t a r s z ą
osobą - lub starszym małżeństwem, w zamian za mieszkanie. Teren Jeleniej Góry.
Kobieta rencistka, bez zobowiązań - 603 838 045
Zapraszamy do Punktu
Przedszkolnego - przy ulicy
Kiepury 29d. Atrakcyjna promocja. 2 miesiące bez czesnego, wpisowe tylko 100 zł.
Naprawdę warto - 512 630
529

USŁUGI
OPIEKA

USŁUGI
RÓŻNE

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

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

Alicja Kowalska - 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

Biuro Rachunkowe - poprow a d z i k s i ę g o w o ś ć f i r m y,
posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej - 601
837 677
Biuro Rachunkowe zapewnia kompleksowe doradztwo
rachunkowo-finansowe oraz
pełną księgowość - 782 020
635
B ł y s k aw i c z n y k r e d y t
dla firm - do 500000 zł bez
zabezpieczeń. Bankowe Towarzystwo Finansowe - ul. Konopnickiej 14/2, I piętro - 510 171
225
Digger-Bud odśnieżanie - z
odwózką. Koparko-ładowarki,
wywrotki - 793 360 425
Hydraulik - awarie, instalacje - montaż pieców, kominków, instalacji: sanitarnych,
gazowych, CO. Ogrzewanie
podłogowe. Naprawy pieców,
junkersów. Usuwanie awarii 695 929 873
Hydraulik - awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002
Idzie zima - odśnieżanie - na
telefon - 608 853 596
Junkersy, piece - serwis,
p r z e g l ą d y, k o n s e r w a c j e ,
naprawy: kotłów i junkersów.
Montaż kotłów, kuchenek i
junkersów. Tanio, szybko i profesjonalnie - 695 929 873
Junkersy, serwis - montaż,
naprawa, regulacja, konserwacja urządzeń gazowych itp.
Naprawiamy uszkodzenia po
zamarzaniu. Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny - 500 505 002

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
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

USŁUGI
SPRZĄTANIE

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
KREDYT konsolidacyjny - plus
dodatkowa gotówka do 150000
zł - na 10 lat - 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 - 695
449 389
KSIĘGOWOŚĆ - profesjonalnie poprowadzę księgowośćpodatkowa książka przychodów
i rozchodów, ryczałt, ZUS.
Pomoc w założeniu firmy.
Niskie ceny - 790 715 145
MEBLE montaż - zmontujemy i
zawiesimy każde meble Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny 500 505 002
MEBLOZABUDOWY - szafy,
garderoby itp. Drzwi rozsuwane lub na zawiasach - 603
328 832
MONTAŻ drzwi - gwarancja,
faktura VAT - 607 720 825
NOWOŚĆ - pranie tapicerki samochodowej, polerowanie
lakieru, woskowanie ręczne.
Na czas usługi zapewniamy
auto zastępcze - 500 219 600
NOWOŚĆ - pranie tapicerki
samochodowej - polerowanie
lakieru... - 500 219 600
ODŚNIEŻANIE - dachy, place,
drogi, posesje. Ręcznie i
koparko-ładowarką, wywrotki
do wywozu śniegu. Ceny konkurencyjne - 501 313 877
ODŚNIEŻANIE dachów - także
z ożyciem technik linowych. Tej
zimy odśnieżyliśmy już ponad
5000 m2. Zapraszamy do kontaktu - 889 897 143
ODŚNIEŻANIE dachów i posesji - tanie i szybkie. 24 godz. na
dobę - 665 369 766
ODŚNIEŻANIE dachów pochyłych - usuwanie nawisów lodowych metodami alpinistycznymi
- 6926 41 865
ODŚNIEŻANIE posesji - wywóz
śniegu oraz transport towarowy
do 1 tony - 798 428 031

WODOMIERZE i legalizacja
- wymiana montaż, przeróbki.
Plombujemy legalizujemy,
wyręczamy z wszystkich formalności. Szybko tanio i solidnie, pewni jakości i dobrej ceny
- 500 505 002
WODOMIERZE-WYMIANA,
plombowanie - dla klientów
Wodnika. Fachowo, szybko i
tanio - 601 798 039

POMOC w otwarciu działalności - Pomoc w otwarciu
działalności gospodarczej oraz
kompleksowa obsługa rachunkowo - ﬁ nansowa - 601 837
677
POPROWADZĘ księgowość
- solidnie, rzetelnie, bardzo
atrakcyjne ceny - 782 020
635
PRACE remontowe, porządkowe - ogrodowe oraz drobne
naprawy. Praca także w nietypowych porach. Karpacz,
Jelenia Góra i okolice - 506
140 865
RENOWACJA starych drzwi
sztukaterii - remonty mieszkań
- pełny zakres - 722 319 397
ROLETKI materiałowe, kasetowe - żaluzje pionowe. Sprzedaż, montaż - 607 720 825
ROLETY zewnętrzne - roletki
materiałowe, żaluzje pionowe,
roletki na okna dachowe,
moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139
SERWIS okien - regulacja,
konserwacja i naprawa okuć
obwieniowych. Wymiana
uszczelek, szyb. Montaż
nawiewników, zatrzasków balkonowych. Gwarancja, faktura
VAT - 607 720 825
STOLARNIA ILOMAT oferuje
- okna, drzwi, schody, witryny
sklepowe oraz inne wyroby
z drewna pod zamówienie.
Zapraszamy - 510 172 932
STUDIO Haft Komputerowy
- czapki, wyroby gotowe, elementy - 505 155 529
SZAFY, zabudowy wnęk, kuchnie - na wymiar wykonam tanio
i solidnie. Projekt i doradztwo
bezpłatne - 517 469 065
TANIE piece - kotły :gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe,
eko-groszek - tanio. Montaż,
sprzedaż, serwis. Zadzwoń.
Nic nie tracisz, możesz tylko
zyskać - 695 929 873
WEMM Komputery - serwis,
naprawa, konserwacja. Zgrywanie VHS na DVD. Odzyskiwanie danych. Grafika
komputerowa. Wizytówki,
ulotki itp. Naprawy u klienta 798 468 007

KARCHER - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej. Faktury VAT - 75 76
72 773, 603 646 803
KARCHER - podciśnieniowe
pranie i szczotkowanie dywanów i tapicerki samochodowej
oraz meblowej. Profesjonalnie, tanio i szybko - 756 420
315, 609 600 807
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie - pranie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tylko
profesjonalny sprzęt i środki
firmy Karcher „MarcusKarcher” - 792 216 960

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
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 i przeprowadzki
- najtaniej i solidnie - 503 004
482
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - kompleksowe 10%
taniej - 601 561 366

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

POSPRZĄTAM biura - mam
praktykę, bo sprzątałam.
Dysponuję czasem. Posiadam grupę - 609 494 710

USŁUGI
TRANSPORTOWE
BERLIN, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
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, Wroc ł a w, P o z n a ń , K a t o w i c e .
Faktura VAT. Door to door
- 607 763 204

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 10 stycznia 2011 a od 11 stycznia 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.

BEZPŁATNE zabiegi rehabilitacyjne - bóle reumatyczne,
migrenowe, alergia, trądzik,
łuszczyca, zatoki i wiele innych
schorzeń - uśmierzanie bólu 502 212 412
FITNESS klub Euro Manta Zapraszamy na zajęcia aerobik, step, pilates, gimnastyka
prozdrowotna. Każdy poziom
zaawansowania. Zabobrze Ogińskiego 1a - 791 222 252
FRYZJER w Twoim domu profesjonalnie i tanio. Jelenia
Góra i okolice. Dojazd gratis
- 604 617 771
GŁADKIE nogi na wakacje może problem z nadmiernym
owłosieniem? Wszystko to za
cenę 99 zł. Salon nowoczesnej, bezbolesnej depilacji.
Jelenia Góra ul. Wolności 237
nowe Tesco - 757 552 420
MASAŻ, sauna, laseroterapia
- magnetoterapia, elektroterapia, ultraterapia, rehabilitacja,
komputerowe odchudzanie,
vibroacustic-migrena, depresja, nerwica - 600 106 329

PAZNOKCIE w domu - tipsy,
paznokcie żelowe, w twoim
domu, przyjadę i zrobię Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny 500 505 012
PIĘKNE paznokcie - tipsy
żelowe w Twoim domu. Tanio
i profesjonalnie. Zadzwoń,
umów termin - 781 011 978
P O S TA N O W I E N I E n o w o roczne? - pomogę schudnąć,
zdrowo, bezpiecznie i skutecznie - 691 967 676
STUDIO Tatuażu „DARKSTAR”
- ul. Wojska Polskiego 59/2,
Jelenia Góra. Nasza stronka
dark-star - znajdź nas w sieci.
Zapraszamy - 691 187 420

ZA DARMO
ODDAM
ODDAM ziemię - z wykopu,
gruz - 793 240 653

ZA DARMO
PRZYJMĘ
CHLEB bezglutenowy, meble Poszukuję osoby która potraﬁ
upiec chleb bezglutenowy dla
chorego dziecka oraz meble
lub materiał na zrobienie mebli.
Za pomoc bardzo dziękuję 724 844 930
CIUSZKI dla dziewczynek
- (bliźniaczki ale różne) od
98 cm. Z góry dziękuję - 792
750 423
CIUSZKI dla dziewczynki - pilnie potrzebuję od 98 cm - pilnie
- 501 466 936
D Y WA N l u b w y k ł a d z i n a dywan lub wykładzina - 785
733 650
FOTEL rozkładany dla dziecka
- serdecznie dziękuję - 505
943 032
KUCHENKA gazowa - przyjmę
w dobrym stanie - 511 591
811
LODÓWKĘ - pralkę i wszystko
co może się przydać w domu
oraz ciuszki i zabawki dla dwulatka - z góry dziękuję - 790
580 654
ŁÓŻKO piętrowe - moje córki
śpią na materacach. Z góry
bardzo dziękuję - 781 957
559
MIES ZK A N IE za o p i e kę Młode małżeństwo z dzieckiem
przyjmie mieszkanie w zamian
za dożywotnią opiekę, pomoc,
opłaty, remont - 513 556 324
PUFY - pufy - 787 606 544
SOFA 2 os. fotele - w dobrym
stanie - 509 722 947
SPRZĘT AGD - sprawny odkurzacz, pralkę lub/i żelazko.
paulina_lewandowska1107@
wp.pl - 721 730 899
STARY komputer - przyjmie
s ta r y k o m p u te r d l a d z i e c i
biednych nie stać mnie
kupić, bo nie pracuję - 075
64 25 423
SZAFĘ na przedpokój - lub
meble do pokoju dziecięcego i wersalkę lub narożnik
z góry dziękuje odpowiadam
na smsy - 667 191 719
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W Y P R AW K Ę d l a d z i e c k a
- przyjmę za względu na
trudną sytuacje materialną
wszystko dla noworodka
i mebelki dla 7 latka do
pokoju. Serdecznie dziękuję - 513 947 448
ZABAWKI - dla dwuletniego
chłopca, z góry dziękuję 790 580 654

RÓŻNE
SPRZEDAM
APARAT cyfrowy Canon Power Shot SX10 is. Cena
750 zł - 691 067 804
DOM w trakcie remontu 450 m2. Działka ok. 600
m2. W Sobieszowie. Cena
700000 zł - 505 313 667
FUTRO damskie - z grzbietów piżmowca na watolinie,
d u ż y r o z m i a r. C e n a 3 0 0 0
zł - 507 107 806
JAŁÓWKI czerwono-białe dwie sztuki z paszportami,
sześciomiesięczne. Cena
11000 zł za 1 sztukę - 721
823 115
KUCHENKA gazowa - bojler elektryczny miedziany
30L - 601 731 172
KUCHNIA węglowa - z piekarnikiem. Cena 350 zł 885 040 959
ŁADNY, gruby buk - w dobrej
cenie - 726 668 328
ŁÓŻKO piętrowe IKEA Tromso - dół 1.4 x 2.0 m,
góra 0.9 x 2.0 m. Cena 270
zł - 784 638 302
PALMY egzotyczne z Holandii - ładne liście i ciekawie
wyglądający pień. Mogę
wysłać MMS. Cena od 50 zł.
Zapraszam - 601 699 872
PIEKARNIK z płytą ceramiczną Siemens - do zabud o w y. C e n a 4 0 0 z ł - 5 0 5
313 667
PIES rasy Shih-Tzu (Feluś)
- ł a d n y, z a d b a n y, b a r d z o
dobry reproduktor. Świadczy usługi w cenie 100 zł
- 075 713 45 48, 722 233
603
PRALKA Ariston AVF 109
- Super Silent. Cena 480
zł - 791 557 590
PRALKA Whirpool AWO/D
53105 - 1000 obr., z regulacją. Mało używana. Cena
400 zł - 607 851 098
ROBOT kuchenny - Thermomix TM31. Cena 2900
zł - 601 577 158
SKRZYNKA elektrycznobudowlana - kompletna.
Cena 400 zł - 697 779 616
SOFA 2 osobowa - czarna,
PCV skóra, rozkładana, z
pojemnikiem na pościel 602 417 752
SZCZENIACZKI rasy Shih
-Tzu - ładne, zadbane,
z książeczkami zdrowia.
Rodzice do wglądu. W
dobrej cenie - 075 713 45
48, 722 233 603
SZCZENIAKI rasy owczarek - środkowoazjatycki.
Cena 500 zł. Rodzice z
papierami - 502 975 469
UŻYWANE narty biegówki
- 150-160 cm oraz buty rozmiar 40 - 798 754 617

RÓŻNE
KUPIĘ
A N T Y K I - m e b l e , o b r a z y,
srebra, szkło, broń - 695
702 259
KAŻDE zboże, łubin, groch,
rzepak - min. 23t. Zapewniam własny transport oraz
100% przedpłaty przed
załadunkiem - 501 459
374
S TA R OC IA - o b r a z y, g r a fika, stare szkło, porcelana,
b a g n e t y, i n n e m i l i t a r i a ,
ordery, odznaczenia, stare
srebra, monety, biżuteria i
inne rzeczy - 609 443 235

30

ALFABET ROKU

10 stycznia 2011 r.

A – jak aquapark

D – jak debata

trwa jego budowa na
sprzedanym miastu byłym terenie
PMPoland i – wiele na to wskazuje
– za kilkanaście miesięcy w Cieplicach będzie można zanurzyć się
w mieszance

wód termalnych z kranówką. Oczywiście – opinii
krytycznych
nie brak. Najczęstsza to
zbyt małe wymiary obiektu.
Dla pocieszenia dodać można,
że w przypadku kłopotów po
otwarciu, to i one nie będą
wielkie.

C

B – jak bunt

C – jak cyrk

E

rywacją. Lobbować można za wszyst- odwilż, która lodowi – co oczywiste
kim, choć niekoniecznie dobrze się to – służy kiepsko. Ludowi ślizgającedla lobbujących kończy. Miniony rok mu tyż.
pokazał, że lobbing, na przykład, za
salonami gier – któ-

B

D

Po raz pierwszy w historii
20-lecia samorządu jeleniogórskiego w trakcie kadencji rady
doszło do „buntu” rajców, którzy – na
znak sprzeciwu wobec podparcia
swojej kandydatury na szefa miasta
nazwiskiem prezydenta Wrocławia,
wypięli się na prezydenta
(2006 – 2010) Jeleniej Góry
Marka Obrębalskiego i obciążyli pokład Platformy Obywatelskiej. Nie zatonęła.

W minionym roku przez
Jelenią Górę przewinęło się kilka cyrków, ale jakoś prestidigatorzy i treserzy lwów nie
mają większego wzięcia
wśród krajan. Czym
tu tłumaczyć? Ano
pewnie tym, że o
odpowiedni poziom cyrkowej
sztuki zadbali
samorządowcy
dostarczając publiczności przedstawień
o wyjątkowo wysokim
poziomie artystycznym.

ALFABET

bo każdy z pretendentów wizje miał
kolorowe. A 6 grudnia obudziliśmy
się w tej samej szarawej Jeleniej
Górze.

taczki, pokazało
wiele powierzchni handlowych
pustk ą ziejących. Cóż – lepsza taka pustka,
E – jak Express
a raczej Orient-Express, czyli świet- aniżeli ugór czy
ny pomysł na zagospodarowanie też pełne kałuż i
wnętrz części dworca kolejowego błota parkingi.
Jelenia Góra Główna. Wbrew obawom, że po utworzeniu w byłej hali H – jak hotel
kasowej lokalu gastronomicznego
Z tego typu placówką rok miniony
pijany tłum masowo będzie rzucał wiązać każe moloch, który powstał w
się pod pociągi, powstał jeden z naj- Karpaczu: Hotel Gołębiewski. Potężny
bardziej kulturalnych wyszynków w budynek, który jest w stanie przeJeleniej Górze podarty działalnością nocować armię średniej wielkości
koncertowo-wystawienniczą w po- państwa zapewniając jej przy tym
staci Karkonoskiego Salonu Sztuki i uciechy wszelkie, nie został jednak
Salonu Kultury Jeleniej Góry.
dopuszczony do pełnego użytku, bo
nie zgodził się na to konserwator zabytków, któremu nie spodobało się
nieodpowiednie pokrycie dachu i
zbyt duża wysokość gmachu. Sprawa
skończyła
się w
F – jak Focus
ministerstwie
Mall
kultury, które
ma orzec, czy
W czerwcu „nadejszła wiekopom- Gołębiewskiego trzeba będzie wybuna chwila” i po 10 latach pustki rzyć, czy… może niekoniecznie.
na terenie dawnego targowiska
„Kiliński” wmurowano kamień węgielny pod galerię handlową „Focus I – jak interes
We współczesnym kontekście
Mall”, która w ciągu 24 miesięcy ma
wyrosnąć tam, gdzie niegdyś wiejskie możemy mówić o nim nie tylko w
baby handlowały kurami, a chłopy – biznesowo-męskim sensie. Miniony
jajami (nie swoimi, oczywiście, tylko rok dołożył jeszcze jedno pole znaod kur). Oczywiście w ciągu sześciu czeniowe: interes Jeleniej Góry. Wraz
miesięcy grunt po opuszczonym z popularyzacją tego pojęcia pojawiło
rynku niewiele się zmienił (poza się od razu sporo… obrońców interesu
ogrodzeniem i kamieniem węgiel- naszego miasta, którzy założyli zbroje,
nym), ale inwestor zapewnia, że wzięli kopie i ruszyli – niczym rycerze
wszystko jest pod kontrolą i będzie Okrągłego Stołu – do stolicy Dolnego
Śląska, skąd dla „naszego interesu”
na czas!
zagrożenie płynie największe. Co z
tej obrony wyjdzie? Cztery najbliższe
G – jak galeria
lata pokażą.
… handlowa oczywiście. W październiku oddano do użytku Pasaż
Grodzki urządzony we wnętrzach J – jak JAK
Jeleniogórska Alternatywa Kulturalzrekonstruowanych w miejscu wybuna
– tak młodzi (mniej lub bardziej)
rzonych w latach 60. i 70 XX wieku
kamienic na gruntach ulicy Jasnej i twórcy nazwali stowarzyszenie, które
c i e miało być platformą (tylko bez parwszystkich kandydatów trwała Grodzkiej. Otwartyjnych skojarzeń, proszę!) przekazu
ponad 120 minut! Gorących emocji
owoców działalności rozmaitych dzienie zabrakło. Tematów
dzin sztuki członków JAK-u. Inicjatywa
też nie,
szczytna, tyle że poza przynudnawą
prezentacją i świetnym filmem „prologiem” na noworocznym bankiecie, oraz
wieczorkiem w teatralnym pubie, jakoś
tych owoców zbyt wiele nie pokazano.
No chyba że coś przeoczyliśmy…

Po 10 latach (a może i więcej?)
Wymiany słów nigdy nie za wiele,
gorących dyskusji o parku uciech a miniony rok był w nią obfity szczewodnych, słowo stało prawie się cia- gólnie z racji wyborów samorządołem. Wprawdzie aquaparku jak nie wych.
Chętni do fotela w
było tak, nie ma, ale
ratuszu raz to chcieli
bardzo dyskutować
jeden z drugim, innym razem – już
niekoniecznie pałali
wolą starcia twarzą
w twarz wobec forum wyborców. Z
różnych – mniej
lub bardziej
uzasadnionych
względów. Najdłuższa debata

A
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huczne i pełne winogron, które – rozdeptane przez
gawiedź – na długo zapamiętają panie sprzą-

F
rych w
Jeleniej Górze cała masa powstała –
może przynieść polityczne trzęsienie
ziemi. Udowodniono przy okazji, że
odpowiednia przynależność partyjna
daje także gwarancję nietykalności i
polityczną „nieśmiertelność”.

Słowo, które do polszczyzny
weszło na trwałe wraz z całą jego de-

K

Biznes (patrz hasło interes), w
którym jedzeniu popcornu i popijaniu
coli (bądź czegoś innego) z puszek,
towarzyszy oglądanie filmów w jednej
z kilku sal nowoczesnego kina (patrz

G
Ł – jak łyżwy

Okazały się towarem deficytowym
na drugim jeleniogórskim sztucznym
lodowisku, tak zwanym „Białym
Orliku”. Wstęp na ślizgawkę jest
wolny, ale… łyżew zabrakło. A nie
K – jak kino
każdemu chętnemu na piruety chce
AD 2010 zapisze się w annałach
się lecieć do
smutną wieścią o zakończeniu żywota
przez Kino Marysieńka. Najstarsza
jeleniogórska świątynia X Muzy,
działająca w tym samym miejscu od
1909 roku, zamknęła swoje podwoje
po 101 latach. Pewnie nikt nie zliczył, ile
filmów przewinęło się przez ekran Marysieńki… Co będzie w opuszczonym
przez kino budynku? Nie wiadomo.
Z pewnością działalność, która – w
dobie bezpardonowego kapitalizmu
– przyniesie nowemu właścicielowi
godziwy zysk.

L – jak lobby

M – jak multipleks

hasło kino). Taka placówka póki co
w Jeleniej Górze nie powstała, ale powstanie – przynajmniej tak zapewniają inwestorzy, którzy zapowiadają, że
zbudują Focus Mall (patrz hasło Focus
Mall). Choć wszystko póki co kończy
się na zapowiedziach, nie zabrakło
– podobno – fanów popcornowych
filmów, którzy już zarezerwowali
bilety na pierwszy seans.

H

sklepu,
by je zakupić.
Zaś na butach
ślizgać się nie
pozwalają!
Brak obiecano szybko
uzupełnić, ale
– jak na złość
– synopt ycy
zapowiedzieli

N – jak
nieobecni

Po wyborczym roku na politycznym świeczniku „zgasły” świeczki
niektórych polityków samorządowych, którzy nie dostali wystarczającego poparcia mieszkańców, by dalej
„świecić”. Wśród zgaszonych jest,
między innymi, były prezydent Jeleniej

ALFABET ROKU

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ROKU 2010
Od lata ubiegłego roku to największy plac budowy w Jeleniej Górze
Cieplicach. Już same zapowiedzi
remontu budziły eksplozje protestów zwłaszcza wśród rowerzystów, którym wjazd do parku
po remoncie ma być zakazany.
Jak powiedziała projektantka
prac modernizacyjnych Anna
Śniegucka-Pawłowska, Park
Zdrojowy w nowym obliczu ma
być raczej obrazkiem do oglądania niż parkiem. Jak
będzie? Może okaże
się w tym roku,
choć – biorąc pod
uwagę spóźnienia i kaprysy pogody,
termin otwarcia też
trzeba będzie… rewitalizować.

Ł

Góry
Józef
Kusiak,
ex-wiceszef rady
miasta Józef Zabrzański, byli radni:
Wojciech Leszczyk, Zbigniew Sawicki, Krzysztof Czerkasow, czy też była
burmistrz Piechowic Zofia GrabiasBaranowska. Nie jest oczywiście
wykluczone, że ich światełka błysną
na nowo. Za cztery lata. Póki co – w
życiu politycznym są nieobecni.
Przynajmniej oficjalnie.

S – jak SKM

Szybka Kolej Miejska – stała się jednym
z haseł wyborczych
zwycięzcy wyborów
prezydenckich
Marcina Zawiły,
który postawił
na tramwaj. Pomysł nienowy, ale
chwycił. Sztab wyborczy kandydata
opracował nawet
dość przekonujące wizualizacje
przyst anków
SMK, które miałyby powstać na
torowisku łączącym Jelenią Górę z
Cieplicami i Sobieszowem. Wybory się
skończyły, a pomysł
SKM trafił do kosza
gadżetów kampanijnych. Choć uwaga! Marcin Zawiła
zapowiada, że nie
odpuści i tę obietnicę zrealizuje.

O – jak Obrębalski (Marek)
Doktor nauk ekonomicznych, prezydent Jeleniej
Góry w latach 2006 – 2010.
Przejdzie do historii jako
szef miasta, który w drugiej
turze wyborów prezydenckich uzyskał więcej głosów niż konkurent (patrz
jasło Zawiła Marcin) w
pierwszej, ale w sumie całe
głosowanie przegrał. Był –
jeśli przyjąć amerykański
styl numeracji – czwartym
prezydentem stolicy Karkonoszy. W USA nie był, za to
była tam drugi prezydent,
pani Zofia Czernow, która
obecnie jest zastępcą pierwszego prezydenta Marcina
Zawiły, który z kolei jest
piątym przywódcą grodu
Krzywoustego, Uff! Zawiłe
to, nieprawdaż?

N

Uzdrowisko Cieplice trafiło pod koniec roku do rąk prywatnego właściciela o dość skomplikowanej nazwie:
KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

S
Z zapowiedzi wynika, że
źle sprzedanemu zdrojowi nie będzie.
Gwarancja zatrudnienia i premie
prywatyzacyjne – to jedne z punktów pakietu socjalnego. Przy okazji
zlikwidowane zostanie sanatorium

R
ratuszu (patrz litera Z). Później
przyszły następne deklaracje,
konferencje, debaty, starcia,
pojedynki, plakaty, billboardy,
afisze i wysyp kandydatów na
radnych. Z ich armii wyłoniono
23 wybrańców, którzy już cztery
razy spotkali się w ratuszu, a
jedną z pierwszych decyzji było
przyznanie zwycięzcy wyborów
prezydenckich podwyżki pensji.

dziecięce „Małgosia”. Zmartwiło to
wielu, ale pracownicy pogodzili się
z upadkiem, bo placówka leczyła
coraz mniej dzieci i nie opłacało się
jej utrzymywać. Oby był to symptom
zdrowienia młodego pokolenia…

R – jak rewitalizacja

Pierwszy (1990-1994 – na zdjęciu) i
piąty (2010 – 2014) prezydent Jeleniej
Góry, poseł na Sejm RP trzech kadencji, były kustosz Muzeum Walki i Pracy,
pedagog i historyk. Zadeklarowany
członek Platformy Obywatelskiej.
Znawca dziejów regionu, który pod-

czas pożaru fajerwerków zauważył,
że tak rozległego pożaru w najnowszej
historii miasta nie było. Przejdzie do
historii jako ten, który – ku ubolewaniu miłośników sztucznych ogni – odwołał ich
pokaz w sylwestrową
noc. Bo spaliły się
we wspomnianym
pożarze. Na otarcie
łez – obietnica. Za
rok fajerwerki będą.
No, chyba że spalą
się wcześniej.
(anzol)
FOT.
ARCHIWUM
JELONKI.COM
ZDJĘCIE M.
ZAWIŁY: K.
PIOTROWSKI

P – jak pociąg

Modne słowo, bardzo modne!
Rewitalizuje się obecnie, co tylko
można, na przykład Park Zdrojowy.

Z – jak Zawiła (Marcin)

U

O
W
klapę jeszcze
przed rozpoczęciem sztuki, na
którą – biorąc pod uwagę zaporową
cenę biletu – chętnych nie było. Do
szybkiego wymazania z pamięci.

Dla dociekliwych – następne wybory za cztery lata.

T

T – jak Tomasz

P
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U – jak uzdrowisko

… Karolak. Ten serialowy aktor
objawił się w Jeleniej Górze jako krzewiciel teatru wielkiego, który pustynię
kulturalną kotliny użyźni sztukami
swojego prywatnego Teatru IMKA. Pomysłu nie skonsultował z miejscowym
Teatrem im. Norwida, a cała próba
spaliła na panewce przynosząc

Pociąg, a raczej szynobus, który
2 lipca po raz pierwszy oficjalnie
przejechał granicę polsko-czeską
torowiskiem Kolei Izerskiej, miał
otworzyć wakacyjny sezon przewozów, a okazał się jedynie jaskółką,
co wiosny nie uczyniła. Na przejazd
promocyjny załapali się jedynie
goście i przypadkowi turyści. Z powodu braku załatwienia wszystkich
formalności, następny pociąg na
trasie Szklarska Poręba – Kořenov
ruszył w trasę… po wakacjach. Bez
komentarza.
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W – jak wybory

Tym wydarzeniem żyło
miasto od 3 września, kiedy
to Marcin Zawiła, pierwszy
prezydent miasta (patrz
– litera O) zapowiedział
start do walki o fotel w

Z
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