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Jak Dorota Czekaj, dyrektor „Zaczarowanego
Parasola”, poradzi sobie z ciężkim sprzętem
wykonawcy Term Cieplickich, który zagraża
bezpieczeństwu dzieci?
str. 8
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Czy znikną dopłaty za wodę
i zapłacimy horrendalne
rachunki? 1 lutego dwie ważne
sesje rady w ratuszu.
str. 5

Sebastian i głos jak dzwon!
Gali
ista Sebastian Rutkowski podczas III Wielkiej
Nieprzeciętnie uzdolniony wokalnie gimnazjal
i 7)
zieży” w „Żeromie” (piszemy o niej na str. 3, 6
Koncertu Char ytaty wnego pt. „Rodzice – Młod
wykonał
ena „Dziwny jest ten świat”. Ten sam przebój
rewelacyjnie zaśpiewał szlagier Czesława Niem
styki Biznesowej przy Hali
Z PIERWSZEJ STRONY
w minioną sobotę w Regionalnym Centrum Tury
Polsat „Must Be The Music.
Chór narzekań na tzw. dzisiejStulecia we Wrocławiu na castingu do programu
tu!
szą
młodzież donośnie przebiło to,
talen
go
rskie
iogó
jelen
es
sukc
Tylko Muzyka”. Trzymamy kciuki za
co działo się w miniony czwartek
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Żeromskiego. Koncert charytatywny pokazał nie tylko otwarte
serca i młodszych, i starszych.
Stał się także symbolem wielkich
możliwości i potencjału drzemiących w naszych krajanach,
których pokolenie za lat kilka
będzie podejmowało strategiczne
decyzje tyczące rozwoju naszego
miasta (i kraju). Przyznam, że
oglądałem to wydarzenie z zazdrością, bo – choć inne to były
czasy – mojej generacji tak się
działać nie chciało. W natłoku
wieści upiornie pesymistycznych,
wreszcie powiało optymizmem
i nadzieją.
Konrad Przezdzięk
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Komunikat policji

Jeleniogórscy policjanci
poszukują 58letniej Doroty
Szafran. Kobieta wyszła
z domu 26
stycznia 2011
roku pomiędzy godziną
16- 17 i ślad po niej zaginął. Zaginiona ma 167 wzrostu, waży
około 52 kg, włosy ciemne blond,
krótkie , proste, oczy piwne. Jest
szczupłej budowy ciała. Ubrana
był w granatowy płaszcz, czarne
kozaki, ciemna spódnicę, a na szyi
miała brązowy szal.
Ci, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej,
proszone są o przyjście do Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze,
ul. Armii Krajowej 5, bądź o
kontakt telefoniczny pod numer
75/75-20-150 lub 997.
(KMP)
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Rewitalizacja Młynówki – miasto zapłaci więcej
Około 400 tys. zł będą kosztowały tak zwane separatory
niezbędne dla kanału Młynówka, którego rewitalizacja ma poprawić wizerunek
niższej części śródmieścia
Jeleniej Góry. Trzeba będzie
zainwestować też w monitoring.
Separatory to urządzenia do
oczyszczania wód powierzchniowych, spływających do Młynówki
kanalizacją burzową i zawiera-

jących zanieczyszczenia olejowe,
piasek, itp.
– Nie zaplanowano ich przy projektowaniu odnowienia Młynówki,
a muszą powstać, by można było
odebrać tę inwestycję zgodnie z przepisami. Gdyby wcześniej wpisano te
urządzenia do projektu o dofinansowanie z funduszy unijnych, można
było pozyskać zewnętrzne środki.
Teraz miasto będzie musiało zapłacić
za to z własnego budżetu.
Dodatkowych kosztów będzie
więcej, bo trzeba pomyśleć o nieplanowanej instalacji monitoringu na
obszarze o powierzchni niemal
trzech hektarów. Brakuje też
publicznych toalet,
które

z całą pewnością przydadzą się przy
promenadzie wzdłuż kanału. „Za potrzebą” aktualnie trzeba się udać aż
na plac Ratuszowy lub do szaletów
przy kościele garnizonowym.
(RED)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

W czwartki dłużej

Mając na względzie wygodę
mieszkańców i fakt, że wielu z
nich pracuje w godzinach podobnych do czasu działania jeleniogórskiego urzędu miejskiego
(8.00 – 16.00), prezydent Marcin
Zawiła zmienił w jednym dniu
tygodnia godziny pracy urzędu
miejskiego. W każdy czwartek,
począwszy od 1 lutego br. wszystkie wydziały magistratu pracować
będą do godziny 17.00. Początek
dnia pracy pozostaje bez zmian,
a poszczególne wydziały będą regulować wewnętrznie czas pracy
swoich pracowników.
(RED)

Zapuszczony i zanieczyszczony kanał
Młynówka, najstarszy (średniowieczny)
zabytek techniki (ciek zasilał młyny
miejskie), przez lata podupadał. Dopiero ekipie poprzedniego prezydenta
Marka Obrębalskiego udało się zdobyć
środki na uczynienie z kanału i jego
brzegów miejsca przyjaznego jeleniogórzanom i turystom. Dodatkową atrakcją
będzie Galeria Centrum, która powstaje
nieopodal rewitalizowanej Młynówki.

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29

A my się zimy nie boimy!

Kto wymyślił popcorn?

Pierwsze tygodnie roku to najlepszy moment na
zimowe szaleństwa na stoku. Całodniowe szusowanie po górach nie zawsze jednak kończy się dobrze. Na stoku łatwo przecież o przeziębienie. A
gdy za oknem świeci słońce, a nartostrady pokrywa świeży śnieg na chorobę nie warto marnować
czasu. Sposobów na jej uniknięcie jest sporo. O
odporność należy jednak zadbać przede wszystkim
znacznie wcześniej, zwracając szczególną uwagę na
dietę bogatą w witaminę C i magnez. Po zimowych
szaleństwach i długich spacerach na mrozie warto natychmiast pomyśleć o czymś na rozgrzewkę.
Kubek gorącej herbatki z rumem lub cytryną i imbirem w mig nas rozgrzeje, do tego ciepłe skarpety
i koc i można cieszyć się urokami zimowego wieczoru. W ten sposób unikniemy przeziębienia.
Co zrobić jednak, gdy na proﬁlaktykę jest już za
późno i zaczynamy czuć drapanie w gardle, kręcenie w nosie, rozsadzający ból głowy i mięśni?
Zamiast faszerować się kolejną dawką chętnie
reklamowanych w telewizji lekarstw z pobliskiej
apteki warto sięgnąć po naturalne metody zwalczania choroby. A tych z babcinej domowej
apteczki przecież nie brakuje. Wśród kuracji przeciwgrypowych dużą popularnością cieszą
się te z użyciem czosnku. Tu czosnek bryluje w różnych odsłonach: z mlekiem, z chlebem,
jako syrop czosnkowy lub czosnkowa nalewka. To roślina zawierająca w sobie mnóstwo
leczniczych pierwiastków, zwana jest także naturalnym antybiotykiem, skutecznie zwalcza
infekcje zarówno te bakteryjne, jaki i te wirusowe. A do tego działa odkrztuście i obniża
gorączkę. A gdy przemarzliśmy do szpiku kości na rozgrzanie organizmu najlepsza będzie
herbata z rumem, cytryną i miodem lub dodatkiem imbiru. Wszystkie te substancje zadziałają napotnie i rozgrzewająco. A gdy zaburczy w brzuchu najlepszy będzie tradycyjny polski
rosół. Od dawien dawna stosowany jako jeden z leków na przeziębienie. Mało, kto wie, że
jednym z najstarszych sposobów stosowanych przy przeziębieniach już w starożytności były
maliny. Zawarty w nich kwas salicylowy ma właściwości napotne, działa rozgrzewająco i
antyseptycznie. Idealnie, więc nadają się na zimowy podwieczorek. O tej porze roku raczej
trudno o świeże maliny ale bez kłopotu można nabyć maliny w słoiczkach. Na przykład
niezwykle jędrne maliny zanurzone w gęstym syropie od ﬁrmy Kowalewski to prawdziwy
malinowy rarytas. Można je zjadać wprost ze słoiczka, dodać do gorącej herbaty lub podać
jako dodatek do naleśników, knedli, czy owocowych deserów. Jak, kto woli…
www.kowalewski.eu

Okazuje się, że pierwsze skojarzenie jest w tym przypadku mylne – to nie
Amerykanom możemy przypisać zasługę wynalezienia popcornu, ale…
mieszkańcom Meksyku. W urnach pogrzebowych Azteków sprzed 2
300 lat archeolodzy odnaleźli wizerunki bogów z prymitywnymi nakryciami głowy przestawiającymi właśnie popcorn. Do prażenia ziaren kukurydzy używano wówczas
płytkich naczyń z otworem w pokrywie. Kilkaset lat później, gdy w kierunku Ameryki żeglowali Europejczycy, popcorn był już doskonale znany na całym kontynencie. Udokumentowane zapiski francuskich
osadników z XVII wieku mówią o jedzeniu popcornu przez Irokezów, którzy w swoim menu posiadali
także… popcornową zupę i popcornowe piwo. O tym, jak popularny już wówczas był to przysmak
świadczy fakt, że Indianie przynosili popcorn np. na negocjacje pokojowe z białymi czy też oﬁarowywali
go w prezencie Anglikom z okazji Święta Dziękczynienia. Od końca XIX wieku na amerykańskich ulicach, bazarach, festynach czy zabawach królowały maszyny do prażenia popcornu, ale prawdziwy boom
na prażoną kukurydzę zrodził się w amerykańskich domach wraz ze wzrostem popularności odbiorników telewizyjnych. Popcorn z kina traﬁł pod strzechy, a Amerykanie całkowicie oszaleli na jego punkcie.

Narty, deska oraz sanki to nieodłączny element zimowego urlopu. Zimowe szaleństwa lubią zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Choć każdy wybiera, co innego,
na stoku wszyscy marzną podobnie. A nikt nie lubi przecież chorować.

Do wygrania 2 zestawy przetworów ﬁrmy Kowalewski: wytnij kupon i przyjdz
31.01.2011o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej sie przy
ul. M.C Skłodowskiej 13/2

Popcorn ma o wiele bogatszą tradycję, niż mogłoby się początkowo wydawać. Zaskakujące jest także to, kto pierwszy
wpadł na prażenie ziarenek kukurydzy…

Jak powstaje popcorn?
Jak wiadomo, ziarenka kukurydzy pękają pod wpływem temperatury. To dlatego, że w środku każdego ziarenka znajduje się delikatne bielmo (rodzaj tkanki miękiszowej), z mikroskopijnymi cząsteczkami
wody. Podczas prażenia woda zamienia się w parę wodną, rozsadzając ziarenko i wyrzucając bielmo
na zewnątrz – w ten sposób otrzymujemy popcorn. Oczywiście nie z każdej odmiany kukurydzy
można zrobić popcorn. Do tego celu służy specjalna odmiana, czyli tzw. kukurydza pękająca, pochodząca oczywiście z… Meksyku. Obecnie największym eksporterem kukurydzy pękającej jest kraj,
który pierwszy bezgranicznie zakochał się w popcornie, czyli Stany Zjednoczone. Co ciekawe, w zależności od rodzaju ziarna kukurydzy, popcorn może mieć różne kształty – najczęściej jest to motylek
(„butterﬂy”) lub grzybek („mushrooms”).
Nie tylko w kinie
Popcorn nie jest już domeną kina. Obecnie, co ważne szczególnie w okresie karnawałowych spotkań
z przyjaciółmi, przygotowanie popcornu w domu zajmuje maksymalnie 3 minuty. Czasy, w których
prażenie małych ziarenek kukurydzy kończyło się co najwyżej przypalonym garnkiem, już dawno odeszły w zapomnienie, bo w XXI wieku wystarczy mikrofalówka i błyskawiczny popcorn w poręcznym,
szczelnym opakowaniu (np. MICROPOP węgierskiej marki MOGYI). Węgrzy są kolejnym narodem,
który uwielbia kukurydzę i może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w jej wszechstronnym
wykorzystywaniu. Nie jest łatwo zrobić naprawdę smaczny popcorn. Co ciekawe, również sama kukurydza dotarła do nas za pośrednictwem naszego bratanka i do szabli, i do szklanki – świadczy o tym
sama nazwa, która pochodzi od węgierskiego ‘kukuruc’.
Podczas spotkań ze znajomymi nie musimy ograniczać się do tradycyjnego, solonego smaku popcornu, jako że w ofercie producenta znajdziemy także MICROPOP o smaku karmelowym, maślanym
czy serowym.
Odpowiedz na pytanie: W ilu smakach błyskawiczny popcorn MICROPOP oferuje
Mogyi? Do wygrania 2 zestawy produktów Mogyi: wytnij kupon i przyjdż w
poniedziałek 31.01.2011 o godz. 10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszczącej się
przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Olgierd Poniźnik
burmistrz Gryfowa
Śląskiego

PLUS TYGODNIA
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AWANS TYGODNIA
Zbigniew Stępień
prezes MKS Karkonosze Sporty Zimowe

Drygiem do konferansjerki błysnął jako burmistrz Lubomierza,
kiedy to – w przebraniu Flapa
– prowadził tamtejszy Ogólnopolski Festiwal Komedii Filmowych.
Impreza rozwija się średnio, za to
jej współkreator nie traci formy,
czego dowiódł podczas czwartkowej Wielkiej Gali w ZSO nr 1. Cięty
dowcip pana Olgierda rozbawiał
publiczność do łez. Samorządowiec
sprawdził się też na stanowisku
burmistrza, wygrywając wybory.
Jest związany z lewicą, ale bardzo
lubiany w każdym kręgu. W karierze
ma też epizod poselski (2001 –
2005). Pasjonat sportu i piłki nożnej
zwłaszcza, etatowy konferansjer
Święta Matki przy Parafii MBM w
Cieplicach.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Po rezygnacji Zofii Czernow (objęła urząd zastępcy prezydenta
miasta), klub MKS Karkonosze Sporty Zimowe ma nowego
prezesa. To Zbigniew Stępień, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15
w Sobieszowie. – Właściwy człowiek na właściwym miejscu – tak
komentowano tę roszadę. Funkcja prezesa klubu MKS Karkonosze,
którego członkowie są w ogólnopolskiej czołówce niektórych dyscyplin, sprawowana jest społecznie. Wynagrodzenia za swoją pracę
nie pobierają zarówno władze, jak i członkowie klubu. Zofia
Czernow mimo rezygnacji ze stanowiska prezesa, nie żegna się
z klubem – Będę w nim działała jako zwykły członek – mówiła
Zofia Czernow, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
(Angela)
FOT. TEJO

Wielka Gala otwartych serc i umysłów!
Zastępca prezydenta Hubert
Papaj kupił kota w worku,
a posłanka Marzena Machałek wyznała z lekkim rumieńcem, że kochała się w
znanym piłkarzu. Nie tylko
takie „cuda” działy się podczas czwartkowego, ponad
trzygodzinnego koncertu
charytatywnego pod hasłem
„Rodzice uczniom” zorganizowanego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1
w Jeleniej Górze. Zebrano
16.497 złotych!

dziećmi, aby pomóc tym, którzy
wsparcia potrzebują. Cały koncert
prowadził znany artysta kabaretowy
Jacek Ziobro, a wspierał go licealista
Marek Sieradzki, który dwoił się i
troił w części artystycznej. Wszystko w
niecodziennym blasku, lśniącym echu
Karkonoskiego Festiwalu Światła, który – za sprawą Roberta Futerhendlera
– dotarł także do auli I LO im. Stefana
Żeromskiego.
Na początek goście oklaskiwali
Gwardię Miłosierdzia Matki Bożej
z parafii Matki Bożej Miłosierdzia
z Cieplic, która na skrawku sceny
auli, dała pokaz musztry paradnej.
W rzędach zasiedli – jak powiedział
gospodarz wieczoru Paweł Domagała – sami zacni ludzie. Wśród nich
panie posłanki: Marzena Machałek i
Elżbieta Zakrzewska, patron imprezy
prezydent miasta Marcin Zawiła z
zastępcami Zofią Czernow i Hubertem
Papajem, ksiądz prałat Józef Stec, proboszcz parafii MBM. Byli dyrektorzy,
prezesi, radni. Podczas gali jednak nie

– Gdyby nie nasze dzieci, takiej
imprezy by nie było – powiedziała
Dorota Dziedzic, skarbnik Rady Rodziców działającej przy ZSO nr 1. A
impreza była rzeczywiście zacna.
Aula gmachu I LO wypełniona niemal
do ostatniego miejsca (podobnie
miejsca parkingowe przed szkołą). W
czwartek miała miejsce
wywiadówka, a niebawem zorganizowano – już
po raz trzeci – Wielką Galę.
Tym razem pod hasłem
„Rodzice uczniom”.
– Prawdziwa miłość nie
wyczerpuje się nigdy: im
więcej dajesz, tym więcej ci
jej zostaje – tymi słowami
Paweł Domagała, dyrektor
ZSO nr 1, rozpoczął (wraz
z przewodniczącą Rady
Rodziców Lidią Łotocką) ten niezwykły
wieczór. Szef szkoły
przypomniał o osiągnięciach placówki
i zrealizowanych
remontach, modernizacjach i inwestycjach (boisko,
nowa aparatura nagłaśniająca w
auli).
Mówił
też o gali.
W jej organizację
serce i
mnóstwo
pracy włożył
cały sztab ludzi. Rodzice
połączyli siły
z e s wo i m i
Podczas gali licytowano różne przedmioty,
(często już
w tym godne podziwu dzieła sztuki.
dorosłymi)

bardzo liczyło się, kto
kim jest. Ważniejsze
było otwarte serce i
umysł, aby chłonąć
przygotowany przez
rodziców i uczniów
program artystyczny.
Prezydent wraz z
zastępcami dostali
na pamiątkę obrazy
z różnymi motywami
(w tym – jeleniogórskimi). Program Wielkiej Gali – niezwykle
bogaty w różne wydarzenia – zawierał też
element równie ważny
jak występy: licytację
różnych przedmiotów
(między innymi: starą
pocztówkę z gmachem
I LO – od prezydenta
Zawiły, obrazy, grafiki,
kalendarz Mai Włoszczowskiej, biżuteria,
piłki z autografem

Pechowa podróż
do Zakopanego
Zmiany w „Studium”
koniecznością
Prezydent Marcin Zawiła spotkał
się z architektami jeleniogórskimi.
Dyskutowano m.in. o problemach
planów zagospodarowania, ale też
o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra”.

Włodzimierza
Lubańskiego). Tę
część wieczoru
prowadził najlepszy konferansjer
w ś ró d b u r m i strzów, szef Gryfowa Śląskiego
Olgierd Poniźnik,
ubrany w srebrną marynarkę i odjazdowe okulary
w kształcie
gwiazdek.
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
dokończenie – str. 6 - 7

Przystąpienie do nowelizacji
„Studium” staje się sprawą coraz
ważniejszą, jeśli miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego mają płynnie wpisywać się w
potrzeby przyszłości. Status tego
dokumentu zmienił się mocno w
trakcie ostatnich lat, ale też zmieniły się bardzo realia miasta. Kiedy w
Jeleniej Górze uchwalało „Studium”
– był to pomocniczy dokument o
charakterze perspektywicznej. Dziś
przygotowując plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego
trzeba odwoływać się do zapisów
„Studium”.
W jeleniogórskim dokumencie,
powstałym w pierwszych miesiącach XXI stulecia, trzeba dokonać
kilku istotnych zmian. Wówczas
istniały jeszcze jednostki wojskowe. Polskie Koleje Państwowe
zajmowały znacznie więcej obszaru
miasta, niż aktualnie.
(RED)
FOT. SARP

Do wypadku kursowego autokaru
PKS Zakopane, który jechał z Jeleniej
Góry do stolicy Tatr, doszło 24 stycznia
rano tuż przy rondzie w Strzegomiu.
Poszkodowanych zostało 14 osób
z około 34, które jechały w pojeździe.
Jedną z urazem miednicy zabrał
helikopter do wrocławskiego szpitala
wojskowego, pozostałą trzynastką

zajęło się świdnickie pogotowie. Ranni
zostali przewiezieni do szpitali w
Świdnicy i w Wałbrzychu. Przyczyny
zdarzenia ustali policja.
Na miejsce dojechał autobus zastępczy, który dowiózł pozostałych
pasażerów do Zakopanego.
(świdniczka.com)
FOT. W. BĄKIEWICZ

Secesja iluminowana incydentalnie
Kto przechodził, lub przejeżdżał,
w miniony piątek wieczorem obok
gmachu Teatru im. Norwida, miał
na razie niepowtarzalną okazję
podziwiać ten secesyjny zabytek w
blasku ledowego światła. Iluminacje
miały jedynie charakter incydentalny. To ukłon Roberta Futerhendlera,

współorganizatora Karkonoskiego
Festiwalu Światła. Pozostaje mieć
nadzieję, że miastu, uda się dogadać
z inicjatorami KFŚ, aby podobne
iluminacje zdobiły zbudowany w
1904 roku gmach co wieczór.
(tejo)
FOT. PETR
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Ola ma klarnet
Pełnympowodzeniemzakończyła się akcja zakupu klarnetu dla
Oli Burzyńskiej, uczennicy PSM
I i II stopnia im. S. Moniuszki w
Jeleniej Górze.
Akcja była prowadzona od jesieni
ubiegłego roku i polegała m.in. na organizowaniu koncertów, z których środki
przeznaczono na zakup instrumentu.
Pomysł wsparł też finansowo Rotary
Klub Karpacz Karkonosze. Ola w grudniu
ubiegłego roku została laureatką dwóch
konkursów muzycznych (wyróżnienie na
Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych we Wrocławiu i II nagroda na
V Krośnieńskim Festiwalu Klarnetowym).
Dla Oli i jej nauczyciela Andrzeja Zwarycza
zakup lepszego instrumentu był niezbędny
w dalszej pracy i daje teraz nowe możliwości przygotowywania się do następnych
konkursów muzycznych.
(ts)

Wybrał śmierć?

Nie wiadomo, jakie motywy kierowały 58–latkiem z gminy Jeżów
Sudecki, którego ciało znaleziono
w ubiegły piątek w mieszkaniu. Na
miejscu była policja i prokurator, który
bada sprawę. Ciało zabezpieczono do
sekcji zwłok, która ustali szczegóły i
okoliczności zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że było
to samobójstwo: powieszenie.
(Angela)

NISZCZĄ, KRADNĄ, ROZRABIAJĄ

Grzechy szesnastolatków
W policyjnych raportach tek. Policjanci ustalili, że 16-latek
tyczących nieletnich prze- ukradł dla zabawy kamerę monitostępców znaczna większość
sprawców, głównie płci
męskiej, ma szesnaście lat. ZŁE ZACHOWANIE – DLACZEGO?
Dlaczego? To pytanie skiero- Nieodpowiednie wzorce
wane do pedagogów, wycho- Brak troski ze strony rodziców
wawców i socjologów. Szes- Chęć zaimponowania w środowisku
nastolatkowie są negatywnymi bohaterami kolejnych Odejście od norm moralnych
Poczucie niemal całkowitej bezkarpolicyjnych doniesień.
Jeden z nich latem ubiegłego roku
dopuścił się w Jeleniej Górze co najmniej sześciu tego typu przestępstw.
Został zatrzymany w miniony czwar-

W grudniu ubiegłego roku włamał się do budynku w remoncie.
Ukradł rury miedziane, junkers, kolanka, złączki, kafle i inne przedmioty o łącznej wartości blisko 11 tysięcy złotych. „Fanty” sprzedał
na pobliskich punkach skupu złomu, a pieniądze przepił. Mowa o
36-latku z Karpacza, który ma również na koncie próbę kradzieży z
włamaniem do jednej z hurtowi materiałów budowlanych na terenie
gminy Podgórzyn, jednak celu nie osiągnął gdyż został spłoszony przez
alarm. Złodziej przyznał się do tych przestępstw, za które grozi mu kara
do 10 lat więzienia.
(KMP)

ringu (wartą 300 złotych) zamontowaną w jednej z jeleniogórskich szkół.
Urządzenie potem wyrzucił.
Włamał się dwukrotnie do samochodu marki Star, skąd skradł
akumulatory i narzędzia (warte
1700 zł). Ponadto włamał się również do busa, skąd ukradł gaśnicę.
16-latek ma na koncie również próby
włamań do dwóch kiosków z prasą .
Obecnie policjanci ustalają kolejnych
pokrzywdzonych. 16-latek przyznał
się do popełnienia tych przestępstw,
za które teraz odpowie przed sądem
rodzinnym.
Inny szesnastolatek – jak ustaliła
policja – od listopada ubiegłego roku

Zaskórniak dla zabytków

do stycznia 2011 dopuścił
się w Jeleniej Górze co najmniej pięciu przestępstw.
Chłopak ma na koncie trzy
kradzieże w jednej z jeleniogórskich
placówek medycznych. Wykorzystując nieobecność personelu okradł
lekarza oraz dwie pacjentki. Jego
łupem padły dokumenty, pieniądze
oraz damska torebka. Zabrał także
saszetkę z dokumentami i telefonem
komórkowym pozostawioną bez
opieki na ladzie jednego ze stoisk
jeleniogórskiego targowiska. 16latek dla zabawy skopał samochód
zaparkowany na jednej z ulic osiedla
Zabobrze (zbił dwie lampy).
– Nieletni przyznał się do tych przestępstw, za które teraz odpowie przed

sądem rodzinnym. Po czynnościach
został przewieziony do jednego z
ośrodków wychowawczych , gdzie
trafił decyzją sądu za wcześniej popełnione czyny – informuje podinsp.
Edyta Bagrowska, oficer prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
(tejo)

Przeżyli z sobą tyle lat!

Na podniebny jubileusz
W nadchodzącą niedzielę
(6 lutego) koncertem okolicznościowym w Teatrze im. Norwida, Aeroklub Jeleniogórski
rozpocznie obchody 65-lecia
obecności polskich statków
powietrznych na niebie nad Kotliną Jeleniogórską. W imprezie,
która zaczyna się o godz. 16, wystąpią Małgorzata Osiej-Gadzina
i Robert Dudzik, aktorzy Teatru
im. Norwida, w recitalu piosenek Wojciecha
Młynarskiego
zatytułowanym
„Bynajmniej”.
Konferansjerem
będzie Jacek
Musiał, dyrektor
Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Kulminacja obchodów urodzin
nastąpi latem
podczas Mistrzostw Polski,
zaplanowanych
na 15 lipca
(tejo)

Trwa Plebiscyt PLUS ROKU 2010! Wyróżnijcie ludzi, którzy do swoich codziennych zajęć dokładają gorliwość
serca i poczucie spełniania misji.
Jacek Jakubiec, kustosz z Dworu Czarne (pięć kuponów), Maja
Włoszczowska (cztery głosy) oraz Andrzej Marchowski (dwa
kupony) to pierwsza, nieśmiała czołówka naszego plebiscytu.
Co tydzień do końca marca drukować będziemy kupony plebiscytowe z wolnym miejscem na nazwisko Waszego faworyta, a
także listę naszych kandydatów. Wkrótce plebiscyt trafi także na
łamy portalu www. jelonka.com, aby dać także szansę internautom w wyborze osoby,
KUPON PLEBISCYTOWY
która w minionym roku
PLUS ROKU TO:
wyróżniła się w sposób
........................................
szczególny.
Dane głosującego:
Zapraszamy do udziaImię, nazwisko, adres
e-mail...............................
łu w naszej zabawie!
.....................................................
Redakcja
Jelonki.com
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

ności
Nieskuteczna polityka resocjalizacyjna

Kradł, by mieć na wódkę

Plebiscyt Plus Roku 2010 – pierwsze głosy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

A oto lista naszych kandydatów:
Agata i Wacław Dzidowie – gospodarze pałacu Staniszów
Alina Obidniak – Cesarzowa Teatrów
Ulicznych
Andrzej i Renata Marchowscy – aktorzy Teatru Odnalezionego
Alicja Dusińska – gospodyni Orient Expresu
Bogumiła Twardowska-Rogacewicz
- malarka
Bolesław Osipik – cyklista
Dorota Malczewska – wokalistka
Eugeniusz Sroka – dyrektor SP nr 11
Franciszek Kopeć – szef zarządu regionu
Solidarności

W ubiegłym roku z budżetu miasta
przekazano dotacje celowe z przeznaczeniem na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę
200 000 zł – informuje www.
jeleniagora.pl
W znacznej większość z pomocy skorzystały zabytkowe
świątynie. W farze jeleniogórskiej odnowiono i zakonserwowano detale gotyckich okien.
Przeprowadzono konserwację
ratowniczą rzeźby św. Floriana
przy kościele parafialnym p.w.
Św. Marcina, ul. Cieplicka w
Sobieszowie. Odrestaurowano
też barokowe epitafium Johanna
Carla Neumanna. W Kościele
Łaski pod Krzyżem Chrystusa (zdjęcie) zadbano o odnowienie i marmoryzacje kolumn empor. Część środków
dostała też wspólnota mieszkańców,
która odnowiła secesyjną kamieniczkę
przy ulicy Zamenhofa.
(tejo)
FOT. TEJO

Grzegorz Jędrasiewicz – edukator BWA
Halina Kot – wizytator
Helena Jankowska – bohemistka
Henryk Gratkowski – rektor Karkonoskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
Jacek Jakubiec – kustosz Dworu
Czarne
Jan Kochanowski – aktor Teatru Cinema
Jan Owczarek – pedagog poeta
Janusz Wielocha – lider Stowarzyszenia
Rodziców Dzieci z Zespołem Downa
Jerzy Wiklendt – fotografik
Katarzyna Janekowicz – aktorka Teatru
im. Norwida

Państwo Krystyna i Miec z ys ł aw Paw i ł oj c i ow i e
oraz Wanda i Jan Stalowie
odebrali z rąk prezydenta Jeleniej Góry Marcina
Zawiły medale i dyplomy
za długoletnie pożycie małżeńskie.
Podczas uroczystości, która
odbyła się 28 stycznia br. w Sali
Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w jeleniogórskim ratuszu, prze-

kazano, nadane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego „Medale Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia wręczył prezydent
Marcin Zawiła, który gratulując
jubilatom, życzył zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności. Państwo
Krystyna i Mieczysław Pawiłojciowie obchodzą w tym roku 55., a
Wanda i Jan Stalowie – 50. rocznicę pożycia małżeńskiego.
(UM)
FOT. UM

Po pożarze fajerwerków
Radny Rafał Szymański (Prawo
i Sprawiedliwość) w związku z
grudniowym pożarem hurtowni
fajerwerków przy ul. Sobieskiego w
Jeleniej Górze, zgłosił interpelację
w sprawie ustalenia osoby odpowiedzialnej za wydanie zezwolenia

Katarzyna Maczel – aktorka piosenkarka
Kazimierz Piotrowski – dokumentalista
Koryna Opala-Wnuk – arteterapuetka
Ksiądz Grzegorz Niwczyk – proboszcz
parafii MPKP i św. Franiszka z Asyżu
Lesław Wolak – poeta
Lidia Lisowicz – aktorka Zdrojowego
Teatru Animacji
Lucyna Szpak – opiekunka Warsztatów
Terapii Zajęciowej
Maja Włoszczowska – mistrzyni świata
MTB
Marcin Wyrostek – akordeonista

Marek Flieger – tamburmajor
Marek Oleksy – współtwórca
festiwalu ZOOM Zbliżenia
Marek Straszak – grafik
Mariusz Synówka – społecznik
Marzena Drozdowicz – wokalistka
Monika Przybyłek – początkująca
pisarka
Olga Stankiewicz – śpiewaczka
Przemysław Wiater – historyk
Robert Futerhendler – współtwórca
Karkonoskiego Festiwalu Światła
Ryszard Kiełek – kawaler Orderu
Uśmiechu

na składowanie tak wielkiej ilości
materiałów pirotechnicznych w
ścisłym centrum miasta. Zapytał o
kroki, jakie prezydent zamierza podjąć, aby nie dopuścić do podobnych
sytuacji w przyszłości.
(RED)

Sławomir Kupczak – pedagog,
kompozytor
Tadeusz Siwek – filmowiec, dokumentalista
Tomasz Borysławski – propagator
agroturystyki
Tomasz Strahl – profesor, wirtuoz
wiolonczeli
Wojciech Jarociński – muzyk,
piosenkarz
Wojciech Miatkowski – fotografik
Zbigniew Dygdałowicz – dokumentalista

z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

HISTORIA KINA W JELENIEJ GÓRZE

Materiały poszukiwane!
Książnica Karkonoska i jeleniogórski
oddział Archiwum
Państwowego poszukują materiałów związanych z
dziejami kin w stolicy Karkonoszy.
Lot, Tatry, Turysta,
Śnieżka, Marysieńka,
Piast – te nazwy kinomanom w mieście kojarzą
się jednoznacznie. Tak

nazywały się kina w Jeleniej Górze.
Ostało się z nich – jeśli o nazwy
chodzi – tylko jedno: LOT. Tatry
przechrzczono na Grand. Kina starszej generacji powoli przechodzą
do lamusa historii, ale – co ciekawe
– dokumentów o nich zachowało
się niewiele.
Dlatego Książnica Karkonoska i

Archiwum Państwowe zwracają się
z prośbą do mieszkańców, którzy
dysponują starymi biletami, programami, pamiątkami, zdjęciami i
innymi przedmiotami związanymi
z kinematografią lokalną, o udostępnienie tych eksponatów.
(tejo)
FOT. DTP

Celem jest planowana przez jeleniogórski oddział AP wystawa o historii kin jeleniogórskich. Materiały można przynosić zarówno do archiwum (ulica Kazimierskiego),
jak i do Książnicy Karkonoskiej (ulica Bankowa).

Gorący wtorek w ratuszu
1 lutego w magistracie odbędą się aż dwie sesje rady. W
porządku obrad pierwszej
– budżet na 2011 rok. Plan
finansów został już zatwierdzony przez poprzednią
radę, ale nowa ekipa w ratuszu wniosła wiele poprawek.
Podczas drugiego, popołudniowego posiedzenia,
radni rozpatrzą nowe taryfy
za zaopatrzenie w wodę.
Najpewniej nie będzie już
dopłat do rachunków.

Górze są piękne wnętrza w stylowych
budynkach, a nie ograniczać się do
suchych ogłoszeń, które mało kogo
interesują – mówił prezydent.

Otwarcie na fundusze

Zapowiedź nowego

Szef miasta dodał, że jest konieczność stworzenia takiego planu
miejskich finansów, aby w kolejnych
latach móc realizować nowe projekty
europejskie, które z pewnością się
pojawią. – Oprócz nich istnieje cały
szereg funduszy zewnętrznych, z
których miasto może i chce korzystać
– mówił prezydent Marcin Zawiła.
Priorytetową kwestią, na której
ma zostać oparty tegoroczny budżet
miasta, jest zwiększenie dochodów
własnych poprzez sprzedaż nieruchomości, w tym działek i zabudowań oraz zwiększenia skuteczności
ściągania podatku od nieruchomości.
Jak mówił prezydent Marcin Zawiła,
miasto będzie promować tereny i
nieruchomości przeznaczone
do zbycia, tak, by informacje
o planowanych sprzedażach
trafiły do jak najszerszego
grona zainteresowanych.
– Chcemy pokazywać,
że w Jeleniej

Fot. Konrad Przezdzięk

Budżet miasta na 2011 rok to
kwota rzędu 359 mln zł po stronie
dochodów i 425 mln zł po stronie
wydatków. – Założenia, jakie przyjęliśmy przy realizacji tegorocznego budżetu to m.in. zrealizowanie wszystkich rozpoczętych i
zapowiedzianych
inwestycji przez
mojego poprzednika. Doszliśmy jednak
do wniosku,
że musimy
stworzyć
budżet
nowej
per-

spektywy, ponieważ na obecnym
pakiecie inwestycyjnym nie mogą się
kończyć wyzwania Jeleniej Góry – powiedział prezydent Marcin Zawiła.

Radni PiS. Krzysztof
Mróz bronił dopłat
jak niepodległości.
Jak zachowa się we
wtorek?

– Przygotowaliśmy projekt budżetu wraz z prognozą dochodów miasta
do roku 2024. Wynika z niej, że w tej
kadencji rady miasta będziemy mogli
zrealizować inwestycje za minimum
200 mln zł, bez przekroczenia granicy zobowiązań, określonej przez
prawo. Zakładamy, że dochody miasta będą się zwiększać. Planujemy też
otworzyć nowe tereny budowlane.
Chcemy przerwać proces uciekania
majętnych jeleniogórzan na działki
poza Jelenia Górą. Otworzymy nowe
plany zagospodarowania przestrzennego dla przemysłowej dzielnicy
Jeleniej Góry, by lokowane były tam
nowe przedsiębiorstwa– mówił
Marcin Zawiła.
Prezydent wspomniał też o zwiększeniu dochodów miasta poprzez
zaciągnięcie nowych zobowiązań, w
formie emisji obligacji na realizację
ważnych inwestycji. Podkreślał,
jednak w budżecie miasta
nie mogą się znaleźć przedsięwzięcia, które nie mają
realnej szansy na realizację.

poprzez zmniejszenie wydatków w urzędzie
oraz na promocję
Jeleniej Góry. Prezydent mówił m.in. o
termomodernizacji szkół i
budynków miejskich, które
miałby zmniejszyć koszty ich
utrzymania.
Szef miasta zapewnił też, że samorząd da podwyżki płac pracownikom
oświaty, którzy nie są nauczycielami (głównie sprzątaczki i woźni). Wspomniał także o nakładach
Twórcze
na przystosowanie przedszkoli do
przekształcenia
przyjmowania najmłodszych dzieci.
– Budżet przeszedł bar- Zasygnalizował również większy
dzo wnikliwe konsultacje udział miasta w remontach zabytkokomisji rady miasta, w wych budynków zarządzanych przez
wyniku których przedstawiono szereg
Fortuna na wodę!
wniosków i popraW planie miejskich finansów nie ma
wek. Staraliśmy
dopłat do rachunków za wodę. Niepokoi
się ich zdecydowaną
większość uwzględnić.
to radnych Prawa i Sprawiedliwości,
Trzeba jednak podkreślić,
którym – rok temu – udało się dopłaty
że nie pracujemy nad
ochronić po tym jak w lutym poprzednia
nowym budżetem, ale tym
złożonym przez mojego
ekipa chciała je zlikwidować. Tym
poprzednika – zaznaczył szef
razem będzie to bardzo trudne, wręcz
Jeleniej Góry.
niewykonalne. Miasto uważa, że doZdaniem Marcina Zawiły budżet to nie biblia, ale

Los Cieplic w ręce mieszkańców
Piętnastu radnych wybranych
w marcowym głosowaniu
wskaże Cieplicom kierunki
rozwoju i będzie dbać o interes
uzdrowiskowej dzielnicy w samorządzie jeleniogórskim.
– Wyodrębnienie Cieplic jako dzielnicy
postulowaliśmy od 15 lat. Mam nadzieję,
że nasi radni wspierani i motywowani
przez stowarzyszenia, które będą funkcjonować w dalszym ciągu, niezależnie
od nowej rady, będą skuteczni – mówi
Małgorzata Turowska-Regent, prezes

dokument, który
należy twórczo
przekształcać.
Dodał także, że
jedną z zasad,
na jakiej powinien się opierać budżet,
są oszczędności, przede
wszystkim

Stowarzyszenia Miłośników Cieplic.
Tymczasem postępują przygotowania
do wyborów. Do dziś (31 stycznia) urząd
miejski przyjmuje zgłoszenia kandydatów do składów komisji w wyborach,
a od 8 do 25 lutego kandydatury na 15
radnych . Zainteresowani muszą mieć
stały meldunek w Jeleniej Górze, oraz

nie mogą mieć rodzinnych powiązań
ze współkandydatami. Nie mogą być
też karani.
Obszar Cieplic, którego mieszkańcy
mają uprawnienia do głosowania, jest
zbliżony do IV okręgu wyborczego z
wyłączeniem kilku ulic i odcinków.
M.in. nie obejmuje wszystkich domów

– Mam nadzieję, że z czasem powstaną
takie rady w Sobieszowie, Jagniątkowie, czy na Zabobrzu. O tym co jest
najbardziej potrzebne i co powinno

być zrobione na danym terenie wiedzą
te osoby, które tam mieszkają – mówi
Małgorzata Turowska-Regent.

z ulicy Lubańskiej, na głosowanie
nie pójdą też mieszkańcy ul. Junaków, Ceglanej, Cichej, Kowalskiej,
Michejdy i Poprzecznej.
Obwodowa komisja wyborcza
zostanie powołana do 3 lutego. Jej przewodniczący otrzyma
150 zł, a jej członkowie po 120
zł. Tymczasem radni z Cieplic
nie dostaną diet za pracę: będą
sprawowali mandat społecznie.
Do pięcioosobowej okręgowej
komisji wyborczej z rady miasta
zaproponowano Jerzego Lenarda,
Jerzego Pleskota oraz Janusza
Wojtasa. Dwóch pozostałych
wyłoni prezydent.
Angela

Korektę budżetu
Marcin Zawiła omawiał
w miniony wtorek
przeszło 45 minut na
konferencji z
dziennikarzami.
wspólnoty mieszkaniowe.
Co do przedsięwzięć promocyjnych, ekipa Marcina Zawiły stawia
na organizację imprez plenerowych.
Miasto planuje, aby takie zadania

płaty otrzymują zarówno mieszkańcy,
których stać na rachunki, jak i osoby
mniej zamożne, czy też ubogie. Po
zniesieniu tego wsparcia rodziny o
złej sytuacji materialnej otrzymają
dopłaty z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Pozostali jeleniogórzanie
będą musieli zacisnąć pasa i płacić.
Dużo! Już z dopłatami rachunki za wodę

31 stycznia 2011 r.

5

Groźne skutki zimy
Niemal tysiąc interwencji
odnotowali od grudnia ubiegłego roku w raportach strażnicy miejscy. Wszystkie mają
wspólny mianownik: zima.
Sopel lodu, który spadł kilka dni
temu z dachu jednej z kamienic na
Placu Ratuszowym, poważnie ranił
59-letnią jeleniogórzankę. Poszkodowanej kobiecie pomogło pogotowie
ratunkowe. Kiedy na miejsce dojechali
strażnicy miejscy by ogrodzić i zabezpieczyć teren, kolejne sople spadały
na ziemię.
– Ustaliliśmy zarządcę budynku i
nakazaliśmy mu natychmiastowe usunięcie zagrożenia, do czego właściciel
się dostosował. Wczoraj poszkodowana
kobieta przyszła jednak ponownie do
straży miejskiej z całą posiniaczoną
twarzą po dokument potwierdzający
takie zdarzenie i naszą interwencję.
Najprawdopodobniej będzie żądała od
zarządcy budynku odszkodowania –
mówi Artur Wilimek ze Straży Miejskiej
w Jeleniej Górze.
Dużo szczęścia miał też pieszy, przed
którym z dachu domu handlowego
przy ulicy Długiej runęła pryzma śniegu. Pieszy zgłosił sprawę straży miejskiej
informując jednocześnie, że na dachu
obiektu, są kolejne nawisy. Zarządca
budynku usunął je dopiero wczoraj
tłumacząc się brakiem sprzętu.
W sprawach dotyczących skutków
zimy, w tym usuwania śniegu i lodu z
chodników oraz dachów, od grudnia
do 18 stycznia br. strażnicy miejscy
interweniowali niemal tysiąc razy,
z czego 290 razy po zgłoszeniach
mieszkańców.
W 839 przypadkach wystarczyły
pouczenia, ale na opornych zarządców
nałożono też siedem mandatów. Osiem
kolejnych osób odpowiedzialnych za
nie usuwanie zagrożeń trafi przed sąd.
Strażnicy interweniowali też w sprawie
zbłąkanych, zabitych lub pogryzionych
dzikich zwierząt: 76 razy w przypadku
saren, 6 razy w przypadku łabędzi oraz
raz w przypadku koziołka i sowy.
(Angela)

organizowały częściowo podmioty
spoza Jeleniej Góry, a będzie to
możliwe dzięki przeprowadzeniu
konkursów.
Angela/tejo

i odprowadzenie ścieków są w Jeleniej
Górze wysokie. Dotychczas magistrat
dopłacał 1 złoty 40 groszy do metra
sześciennego. Według starej taryfy m
3 wody kosztuje 4,09 złotych, a za
odprowadzenie ścieków mieszkańcy
płacą 4,66 złotych. Ceny te najpewniej
wzrosną.

Wybory odbędą się 20 marca. Uprawnionych
do głosowania jest około 12 tys. mieszkańców.
Ciepliccy rajcy będą pracować społecznie.

(tejo)
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Wielka Gala otwartych serc i umysłów!

Zespół Parents
Band i przebój
Kuby Sienkiewicza
„Dzieci”
dokończenie ze strony 3
Olgierd Poniźnik do łez rozbawiał
publiczność celnymi żartami, a to z
księdza Steca (że mu się kolęda udała, to może
licytować), a to z
pań posłanek (że
diety wła-

Wiceszef miasta Hubert Papaj
wylicytował bodaj najbardziej kuriozalny fant: kota
w work u,
ofiarowanego przez

śnie dostały, to
też mogą zaszaleć). W samej
licytacji emocji
nie brakowało.
Posłanka Marzena Machałek

ongiś podkochiwała się w znanym
piłkarzu, a obecnie trenerze.
Wielki szacunek i podziw także
wzbudził jeden z gości wieczoru,
który rekordowo podbijał stawki
i zostawił w sumie w licytacyjnej kasie
prawie trzy tysiące złotych!
Choć wśród
chętnych do
zakupu przedm i ot ów n i e
zabrakło gości
„z sali”, najbardziej emocjonujące licytacyjne
boje toczyły posłanka Elżbieta
wylicytowała piłkę z autografem Lubań- Zakrzewska i zastępczyni
skiego i – gratulując młodzieży zorgani- prezydenta miasta Zofia
zowania takiej imprezy – przyznała, że
Czernow.

Urszulę Jonkisz z Karpacza. Ów kot,
po wyciągnięciu z worka, okazał się…
maskotką krówką, którą pan Hubert
będzie trzymał w gabinecie. Do tego
kilka rozmaitych drobiazgów.
Prócz tego na licytację trafiły obrazy
pędzla uczestników Pracowni Malarstwa Człowieka Dorosłego działającej
przy zaprzyjaźnionym z „Żeromem”
Osiedlowym Domu Kultury,
a także z Domu Pomocy
Społecznej. Jeden –
pastela przed-

stawiająca świat odbity w żarówce
– był dziełem – jak to określił Olgierd
Poniźnik – dyrektorskiej córki, Anity
Domagały, tegorocznej maturzystki.
Każdy zwycięzca licytacji dostawał na Lubańskiego.
pamiątkę figurkę przedstawiającą znak
W części artystycznej, którą nastrojozodiaku. Niektórzy przekazywali dzieła wo rozpoczęła Dorota Malczewska piodo ponownej licytacji zapłaciwszy ofesenką W. Houston
rowaną sumę (na przykład Zbigniew
„I Have noŁadziński). Udało się zebrać ponad dziesięć
tysięcy złotych,
ale do tego doszły jeszcze pieniądze ze sprzedaży
ciast na kiermaszu,
który – podczas gali
– trwał na szkolnych
korytarzach. Do fantów ksiądz Józef Stec
dołożył dwa miejsca na
wycieczkę do Warszawy
do znanego reżysera
Krzysztofa Zanussiego, oraz futbolówkę z podpisem
thing”, uczniowie „Żeroma” i ich rodzice
wznieśli się na wyżyny. Maciej Sawicz,
ojciec jednej z gimnazjalistek, wraz Jackiem Jagusiem (JJ Band), przypomniał
sobie młode lata, kiedy pogrywał na
gitarze w grupie Hammer. Zabrzmiały
szlagiery Beatlesów oraz The Doors. W
euforię wprawił publiczność świetny
Sebastian Rutkowski. Ten obdarzony
głosem jak dzwon gimnazjalista w
niezwykły sposób zaśpiewał przebój
Czesława Niemena „Dziwny jest ten
świat”, a także piosenkę Kukulskiej
„Dłoń”.
Na koncercie nie mogło zabraknąć „Paki
Buziaka” z MDK,
która aż trzykrotnie wystąpiła ze
swoimi hitami.
Emilia Rydzy z
I klasy LO – za
niezapomnianą
Danutą Rinn
– zapytała
świetnie

Pełna aula
„Żeroma” w
podziwie słuchała
młodszych i
starszych artystów.
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interpretując jej przebój „Gdzie ci
mężczyźni?!”. Z kolei pani Marzena
Pikus, mama jednej z gimnazjalistek,
zabawiła się w Agnieszkę Chylińską i
zaśpiewała jej piosenkę „Niekochani”.
Entuzjastycznie przyjęto występ
„Parents Band”, zespołu składają-

cego się z odlotowo
przebranych rodziców uczniów
„Żeroma”, którzy – tańcząc i
skacząc – wykonali utwór Kuby
Sienkiewicza
z „Elektrycznych Gitar”
zatytułowany „Dzieci”.
Słowa – z pewnością znacie.
Owacjom końca
nie było!
W ten muzyczny
ciąg wydarzeń wpletli się aktorzy Teatru
im. Norwida: Piotr Konieczyński (córka pana
Piotra uczy się w gimnazjum) i Robert Mania,
którzy wykonali
prześmieszny
skecz z Kabaretu
Dudek Edwarda
Dziewońskiego
zat ytułowany
„Sęk” (znany w
klasycznym wykonaniu samego
E. Dziewońskiego
oraz Wiesława
Michnikowskiego,
z tekstem Konrada
Toma). Swoją „cegiełkę” dodał też
Jan Owczarek, polonista z ZSO nr 1,
który w korytarzu
wystawił stoisko z
tomikami swojej
poezji.
Wystąpił też
Jakub Walicki,
maturzysta i
doskonały
gitarzysta,
który zagrał
„Zimę w Buenos Aires” A.
Piazzolli.

Wspomniany już Marek Sieradzki ognia) pokazała klasę przy akomraz wcielił się we Fredy’ego Mercu- paniamencie zespołu w składzie:
Jakub Szemberry’ego z zespołu
ski, Sylwia WojQueen („Show
tanowicz, Robert
must go on”), a
POZOSTAJE CZEKAĆ NA
Wiski, Michał
później wystąpił
KOLEJNĄ GALĘ. OLGIERD
Łastowski oraz
w przeboju CePONIŹNIK ŻARTOBLIWIE
Jakub Wojdan.
PODPOWIEDZIAŁ:
Michał KlemenMOŻE RADNI UCZNIOM?
towski oraz JaŻART ŻARTEM, ALE
POMYSŁ PRZEDNI!
kub Kopaniecki
przypomnieli
klimaty lat 80.
XX wieku wyline Dion „To
konując hit
love you more”.
DeAnna Chodkowska, mistrzyni
w tańcu ognia
(tym razem
tańczyła bez

peche Mode „Enjoy the silence”.
Oklaskiwano także niecodzienny
koncert na gong i misy (wykonanie

udana, która pokazała, że
jak się chce, to można rzeczywiście wiele (zebrano

pani Warwaszyńska), oraz – już
pod koniec – gali Macieja Oleksego
(„Thorn” Natalie Imbruglia).
Reasumując: impreza niezwykle

16.497 złotych!). Impreza, która po raz kolejny
dowiodła, jak ważna jest
jedność w działaniu, w

31 stycznia 2011 r.

7

Honory dla starszych
i młodszych
Za kota w worku
Hubert Papaj
zapłacił pięćset
złotych.

Posłanka Grażyna
Machałek
wylicytowała piłkę

Licytacja i wiele emocji: udało się uzbierać
pokaźną sumkę dla potrzebujących
uczniów.

Gala stała się także okazją do wręczenia szkolnych nagród i wyróżnień.
Tytuł najbardziej ulubionej nauczycielki przypadł chemiczce, pani
Grażynie Pawlus (niestety, nie mogła przyjść z powodu choroby). Podziękowano także w sposób szczególny pani Joannie Skóreckiej, polonistce
i opiekunce szkolnego samorządu: dostała dyplom i potężną maskotkę.
Wyróżniono też panią Gabrielę Simoniuk, kierowniczkę administracyjną
„Żeroma”. Za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011
nagrodzono: Mateusza Mielniczuka, Kamila Pruszkowskiego i Kamila
Ziółkowskiego (liceum) oraz Marlenę Hercuń, Magdalenę Grodzińską
i Elżbietę Gołdyn (gimnazjum). Nagrody specjalne dostali: Dorota
Malczewska, Jakub Kopaniecki, Jakub Walicki, Dawid Zawadzki, Marek
Sieradzki oraz Michał Piasecki.
tym przypadku rodziców i
uczniów. Pozostaje czekać
na kolejną galę. Olgierd
Poniźnik żartobliwie podpowiedział: może radni
uczniom? Żart żartem,
ale pomysł przedni! I ku rozważeniu.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Piotr Konieczyński i Robert Mania, aktorzy
Teatru im. Norwida, w mistrzowskim
wykonaniu skeczu „W tym sęk”.
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Przedszkole nad przepaścią
Zaognił się konflikt wokół
Przedszkola „Zaczarowany
Parasol” w związku z budową
Term Cieplickich. Są obawy,
że przez teren przedszkola
będzie przebiegać nie tylko
zapowiadana droga dojazdowa do aquaparku, lecz także
i trakt dla ciężkiego sprzętu.
Rodzice zapowiadają, że jeśli
sytuacja nie ulegnie zmianie,
wypiszą dzieci. Tymczasem
samorząd zapewnia, że będzie chronić placówkę, ale
na swoich zasadach.
Konflikt między miastem a rodzicami i dyrekcją placówki, którego tłem
jest budowa Term Cieplickich, trwa
od trzech lat (patrz – ramka). W ubiegłym roku spór wydał się zażegnany:
poprzednia ekipa ratusza zapewniła,
że transport dla placu budowy będzie
odbywał się przez tymczasowy most
nad Wrzosówką. Skończyło się jednak
na słowach.
Wtedy dyrekcja przedszkola wraz
głównym wykonawcą znaleźli inne
rozwiązanie: drogę przeprowadzono
po betonowych płytach ułożonych na
skraju parku. Okazało się, że jest ona
jednak niewystarczająca i brakuje
dojazdu z drugiej strony prowadzonej
inwestycji.
Emocje ożyły, kiedy 20 stycznia
radni usłyszeli zapowiedź, że most,
który miał być przerzucony przez
Wrzosówkę, nie wytrzyma obciążenia ciężarówek i jedynym
rozwiązaniem jest wpuszczenie ciężkiego sprzętu na plac
przedszkola. Pełni niepokoju
rodzice są przekonani, że
wytyczeniu takiej drogi służą
rozpoczęte prace tuż za oknami
placówki.

termy muszą być wybudowane, ale
zapewniano nas, że będziemy mieli
bezpieczne przejście do przedszkola.
Kiedy jednak na teren przedszkola
wjedzie ciężki sprzęt drogą, która
została już wstępnie wytyczona, o
bezpieczeństwie nie będzie można
nawet mówić. Na spotkaniu pani
prezydent Zofia Czernow była wrogo
nastawiona do rodziców. Przekazała
nam, że ustalenia miasta są ostateczne, nie było miejsca na jakiekolwiek
negocjacje. Dopiero później wysłuchano, co mamy do powiedzenia.
Najrozsądniej byłoby tą placówkę po
prostu przenieść – mówi pani Agnieszka Lachowicz, mama pięcioletniego
Szymona.
O zmianę lokum placówki wnioskuje również Renata Zalewska,
mama sześcioletniej Mai. Choć jej
córka od września pójdzie do szkoły,
pani Renacie los przedszkola nie
jest obojętny. Jak mówi, będą inne
maluchy, które trafią do tej placówki.
Tego samego zdania są inni rodzice, w tym Katarzyna Balicka oraz
Robert Kościsz, którzy mówią, że są
zadowoleni z kadry i przedszkola. Zapewniają, że ich
pociechy dobrze

w błocie, a niedługo po kolana. Nie
wiem, w jaki sposób inwestor chcę
wybudować obiekt, który ma być
chlubą miasta, skoro nie przestrzega
podstawowych zasad i żal mu tysiąca złotych na kilka ton żwiru na
utwardzenie drogi. W porównaniu
do wartości całej inwestycji to są
promilowe kwoty. To jest śmiech i
wstyd. Jeżeli przy przedszkolu będzie
jeździł ciężki sprzęt, będę widział, że
jest tu niebezpiecznie, zabiorę stąd
moje dziecko. W tym kraju niestety
zawsze myślimy po fakcie. Po prostu,
brak słów – mówi Jarosław Góral,
ojciec trzyletniej Poli.

Miasto: będzie
porozumienie

Tymczasem rzecznik prasowy
prezydenta, Cezary Wiklik, informuje,
że podczas spotkania szefa miasta
z rodzicami omówiono wzajemne
oczekiwania, wśród których nie
znalazło się życzenie przeniesienia
placówki w inne miejsce. „Ustalono
wówczas m.in., iż miasto skieruje do

ustosunkować się do tej propozycji.
Mam nadzieję, że w tej sytuacji po 4
lutego sprawa będzie już ostatecznie
uzgodniona i zakończona” - pisze w
odpowiedzi na nasze pytania, Cezary
Wiklik. Pismo, o którym mówi Cezary
Wiklik, trafiło do dyrekcji przedszkola
w miniony piątek.

Sprzęt pojedzie obok

Nawiązuje do dokumentu Zofia
Czernow, zastępca prezydenta: –
Przez teren przedszkola nie będzie
przejeżdżał ciężki sprzęt do placu
budowy. Choć dla miasta jest to bardzo kłopotliwe i niewygodne, droga
biegnąca przez plac zabaw przedszkola zostanie wybudowana i uruchomiona dopiero w
październiku br.
i będzie służyła
tylko do dojazdu
do term samochodom osobowym.
Mamy inne rozwiązania dla ciężkiego sprzętu, jak
np.

Groźna dziura

Dorota Czekaj, dyrektor Przedszkola Zaczarowany Parasol: – Na placu
zabaw koło przedszkola zastaliśmy
już kilkanaście metalowych rur.
Na środku placu wykopana została
kilkumetrowa dziura, którą zabezpieczono dopiero po mojej interwencji.
Nieopodal okien i na środku placu
zabaw powbijano kołki wytyczające
drogę. Dla mnie i dla rodziców ta
sytuacja jest niedopuszczalna. Jeśli
ciężki sprzęt będzie jeździł przez teren
przedszkola, narażone będzie zdrowie
i życie naszych dzieci. Ponadto nie
wytrzyma tego ten stary budynek, w
którym już teraz pęka ściana.
Nie jestem przeciwna budowie
Term Cieplickich, nie chodzi o moje
widzimisię, ale o bezpieczeństwo
dzieci, za które odpowiadam. Oczekuję na Termy Cieplickie tak, jak inni
mieszkańcy naszego miasta. Jednak
nawet długo oczekiwana inwestycja i
wielkie pieniądze nie mogą przysłonić
nam zdrowego rozsądku i tego, co jest
najważniejsze czyli zdrowie i życie
ludzi. Jednym z rozwiązań, które zaproponowali rodzice, i na które mogę
się zgodzić, jest przeniesienie naszego
przedszkola do innego obiektu, albo
puszczenie ciężkiego sprzętu przez
teren PM Poland.
Rację dyrekcji przyznają rodzice
dzieci uczęszczających do placówki,
którzy 10 stycznia br. spotkali się z
prezydentem Marcinem Zawiłą i jego
zastępczynią Zofią Czernow. – Nie
taka była umowa. Prezydent zarzekał
się, że przedszkole nie będzie oblężone
ciężkim sprzętem. Rozumiemy, że

się tu czują, ale
jeśli plac zabaw stanie
się placem budowy, nie będą mieli
innego wyjścia, jak tylko przenieść
dzieci. Zapewniają jednak, że będzie
to ostateczność. Póki co, chcą walczyć...do skutku.

Rodzice mają obawy, że ciężki
sprzęt zagrozi dzieciom.

dyrekcji przedszkola pismo – tekst
porozumienia, które określi zakres
i skalę działań wobec placówki na
najbliższy okres. Takie pismo zostało już wystosowane i Prezydent
Mądrzy po szkodzie
Miasta czeka na odpowiedź dyrekcji
– To jest dyletanctwo. Jeżeli są małe przedszkola. Został wskazany terdzieci, to przede wszystkim powinno min, w którym dyrekcja powinna
się zadbać o ich
bezpieczeństwo.
Tu w k a ż d ej
chwili maluch
może znaleźć się
poza okiem rodzica, może np.
zapatrzyć się na
duży samochód
ciężarowy lub
koparkę. Jedna
z nich koło nas
przejeżdżała
i miała ruchomą łyżkę, która
mogła uderzyć
dziecko. Nie ma
tu żadnych zabezpieczeń. Rodzice
z dziećmi, którzy
przyjeżdżają samochodami lub
przychodzą na
piechotę, muszą
brodzić po kostki

przerzucenie mostu przez
Wrzosówkę – mówi zastępczyni
prezydenta. Dodaje, że – wbrew
pogłoskom – most wytrzyma ciężar
ekwipunku. Poza tym miasto może
wciąż negocjować przejazd przez
teren należący do PM Poland.
– Na czas realizowanej inwestycji
wytyczymy rodzicom cztery dodatko-

we miejsca parkingowe. Przedszkole nie będzie
też otoczone
ciężarówkami
z każdej strony. Harmonogram prac
został tak
wynegocjowany z
wykonawcą, by ich
przebieg
nie zakłócał
funkcjonowania przed-

Dorota Czekaj: – Na środku placu
wykopana została kilkumetrowa
dziura, którą zabezpieczono
dopiero po mojej interwencji.

szkola. Wstępne roboty na
terenie przedszkola będą
wykonywane do marca.
Przed wiosną teren zostanie uporządkowany
i oddany przedszkolu
do października, kiedy
zaczniemy budować
drogę dojazdową –
usłyszeliśmy od Zofii
Czernow.
Zastępczyni prezydenta
zapewnia, że prace przy
„Zaczarowanym Parasolu”
potrwają najwyżej trzy tygodnie.
Powstanie też furtka, a budynek
zostanie podłączony do kanalizacji
(póki co nieczystości spływają do
szamba). – Zwrócę też uwagę na to,
w jaki sposób realizowane są obecnie
prace ziemne, jak wygląda droga do
przedszkola, i czy samochody wyjeżdżające z terenu budowy na główna
drogę są czyszczone, czy nie – zapowiada wiceszefowa Jeleniej Góry.
Dyrekcja „Zaczarowanego Parasola” przekaże przesłane porozumienie
prawnikowi, który sprawdzi, czy
placówka może przyjąć warunki
miasta. Następnie

przedstawi porozumienie rodzicom i
dopiero wtedy odpowie na pismo.

Plac na drodze pożarowej

Zofia Czernow zapewnia, że w
zamian za zajęty plac zabaw, przedszkole ma otrzymać teren zastępczy,
dokładnie o takiej samej wielkości.
Problem w tym, że przez obecnie
zaproponowany plac biegnie droga
pożarowa Term Cieplickich.
– To jest tylko droga teoretyczna, na
wypadek, gdyby coś się działo. Przez
niego nic nie będzie jeździło – zarzeka
się. – Zgodnie z prawem, teren drogi
pożarowej musi być dostępny przez
cały czas i nie wolno nic na nim
urządzać, a już na pewno nie może to
być plac zabaw dla dzieci – ripostują
rodzice.
– Wierzę, że obecny pan prezydent
jest mądrym człowiekiem i znajdzie
jakieś rozwiązanie tej patowej sytuacji. Ciężarówki nie mogą jeździć tuż
pod oknami przedszkola – konkluduje
Dorota Czekaj, dyrektor Przedszkola
Zaczarowany Parasol.
Angelika Grzywacz-Dudek
FOT. ANGELA/ ARCHIWUM
PRZEDSZKOLA

Nieufność pozostała

Oczekiwany aquapark (wartość ponad 55 milionów złotych)
wyrośnie niemal tuż za płotem okalającym Niepubliczne
Przedszkole „Zaczarowany Parasol”, które do 2016 roku
dzierżawi od miasta budynek (dawną willę Fuellnera) i leżący
przy nim plac zabaw. Kłopoty zaczęły się, kiedy przekazano
plac budowy term bez drogi dojazdowej dla ekip i ciężkiego
sprzętu głównego wykonawcy, firmy Tiwwal. Dojazdówkę
wytyczono więc na placu zabaw przy przedszkolu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu rodzice protestowali już w lutym
2009 roku. Ówczesny prezydent Marek Obrębalski i jego
zastępcy, złożyli wiele obietnic i propozycji, ale żadne z nich
nie doprowadziły stron do konsensusu. Okazało się też, że
były plany przeniesienia przedszkola do innego obiektu, a w
willi po cichu planowano zrobić salon odnowy biologicznej.
Po protestach rodziców wycofano się z tego pomysłu, ale
nieufność zainteresowanych pozostała.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dlaczego Czesław Miłosz w swoim
bez mała stuletnim życiu napisał
tylko 800 wierszy, co w ogólnym
rozrachunku daje około 7-8 tekstów
w roku, powstałych za życia i sprawą
tegoż właśnie twórcy? Dlatego, że
teksty swe cyzelował pod względem
formy i treści, a w szczególności – języka. Dziś, drogi czytelniku, na „językowe cyzelowanie” nastał deficyt.
Pomimo faktu, że to właśnie
„ogrom” twórczości poetyckiej Czesława Miłosza zainspirował mnie do
napisania tego felietonu, bynajmniej
nie zamierzam mówić tu o poezji czy
literaturze sensu stricte. Nie o to mi
bowiem chodzi, by koncentrować
się na „języku” dostępnym jedynie
„wybranym”, lecz na „języku”, którym na co dzień posługujemy się my
wszyscy. Języku, który niewątpliwie
– idąc tropem językoznawców – „żyje
i ewoluuje”. Ja sie jednak pytam: w
którą ewoluuje stronę?
Rozpatrując „mowę ojczystą”
przez pryzmat owej ewolucji szybko
dojdziemy do wniosku, że język
polski rozwija się własnym, nieskrępowanym (bo przecież niepodlegającym żadnemu prawu w krainie
„bezprawia”) tempem, wijąc się po
sobie jedynie znanych ścieżkach i, co
charakterystyczne, w wijach tych jakby zapominając zupełnie o ścieżkach
„kultury języka”, determinującej
niegdyś najzwyklejszy w świecie
akt społecznej komunikacji. Jak się
okazuje, dzisiejszą komunikację społeczną determinuje coś zgoła innego,
twór jakiś dziwaczny i nieprzyjazny,
który na własne potrzeby postanowiłem nazwać „kultur(w)ą języka”.
Określić pojęciem powołanym do życia na zasadzie „hybrydy” – czytelnej,
mam nadzieję.
Posiłkując się taką, a nie inną
terminologią, „kultur(w)ę języka”
można dziś dostrzec na każdym
kroku. W przeciwieństwie do „kultury języka”, która, jak słusznie
zauważył jeden z internautów w
dodanym niedawno komentarzu na
stronie Jelonki.com: „leży i kwiczy”,
„kultur(w)a” ma się całkiem dobrze,
co oczywiście jest całkiem niedobre
dla nas wszystkich. Innymi słowy,
„kultur(w)ę” znajdziemy w każdej
dziedzinie życia społecznego; w
sferze publicznej i tej niszowej, w
polityce, biznesie i Internecie, na
balach wykwintnych oraz tych z
niższej półki, w sklepie spożywczym
i na ulicy. Ba! Na ulicy spotkamy się

z „kultur(w)y apoteozą”!
Wyobraź sobie, drogi czytelniku,
taką oto scenkę jeleniogórsko-rodzajową. Dwie osoby, mężczyzna
oraz kobieta, w wieku lat może dwudziestu, oplecione wokół siebie, spacerują głównym deptakiem miasta.
Pogrążeni w zimowym mistycyzmie
prezentują się bardzo atrakcyjnie
na tle przyprószonych srebrzystym
śniegiem kamienic i w stłumionym
świetle latarni. Zakochani, piękni...
W pewnym momencie, sprawiający
na pierwszy rzut oka wrażenie
dżentelmena młodzieniec, zwróciwszy uwagę na „budkę z fastfoodem” spogląda czule w oczy
swej ukochanej i pyta: „wj-biesz
kebaba”? „Wj-bię, mój drogi”, odpowiada interlokutorka. Zanurzeni w
„kultur(w)ę po pachy” podchodzą
do okienka.
Swoją drogą, podobny przejaw
„kultur(w)y języka” dostrzegłem
któregoś razu w jednej z tutejszych,
restauracji. Jak to bywa zazwyczaj,
do siedzącej przy dwuosobowym
stoliku, trzymającej się za ręce pary
podszedł kelner z zapytaniem o
zamówienie. „Poproszę małe piwo
i cafe latte dla mojej świni”, odpowiedział mężczyzna nie odrywając
wzroku od swojej towarzyszki,
którą „tytuł” nadany jej przez
narzeczonego, chłopaka lub temu
podobne bynajmniej nie nastroił
negatywnie. Wręcz przeciwnie, ku
mojemu (i kelnera) zdziwieniu,
wyglądała ona raczej na mile
„połechtaną” postawieniem jej na
równi ze zwierzęciem, które – choć
wdzięczne i wbrew mniemaniom
czyste, wywołuje dość jednoznaczne skojarzenia. Ni słowem, ni
gestem, ni wyrazem twarzy „świnia”
– nie zareagowała. Choć „kultur(w)
a” była jak się patrzy.
„Kultur(w)a języka” powoli staje
się fenomenem (rzecz jasna, negatywnym), który wypycha „kulturę
języka” poza nawias społeczny.
Oczywiście nie upadłem na głowę
i nie mam zamiaru twierdzić, że
już nikt z nas „kultury języka” nie
propaguje. Bynajmniej, są tacy,
którzy w obliczu owego zjawiska
jeszcze bardziej o swój język dbają i
swój język „szlifują”. I chwała im za
to, bo z „kultur(w)ą” walczyć należy
bezwzględnie. „Nec hercules contra
plures”? Nie w tym wypadku.
Piotr Iwaniec

Rewitalizacja? Won!

Chodzą słuchy, że słowo
„rewitalizacja” zostanie zakazane odpowiednią uchwałą
rady miasta. Powód? Na pewno nie brak zamiaru przywracania do dawnej świetności
p o d u p a d ł yc h o b i e k t ów w
mieście i jego okolicach. Jak
zwykle, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi
o pieniądze. Jak powiedział
Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry, wszędzie tam,
gdzie w dokumentach pojawi
się słowo „rewitalizacja”, od
razu wzrastają koszty prac,
choć – tak naprawdę – rewitalizacja oznacza po prostu
t ro c h ę b a rd z i ej d o g ł ę b ny
remont lub modernizację.
Radni zastanowią się więc,
czy skuteczniejsze nie byłoby
wyeliminowanie tego tworu
językowego z obszaru samorządowych inwestycji.
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– Gdzie ci mężczyźni?
Prawdziwi tacy?!

– Or

ły, s

okoł
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!

Rada na facebooku?

Na beznadziejny stan strony internetowej rady miasta
narzeka radny Oliwer Kubicki. Rzeczywiście: witryna
bynajmniej nie jest reprezentacyjnym produktem: nie ma
zdjęć nowych radnych, brak
ich adresu mailowego, podstrony tyczące interpelacji są
puste, a całość wygląda – mówiąc oględnie – bardzo nieciekawie, i to w dobie globalnej wioski, kiedy Internet jest
coraz ważniejszym medium
i łącznikiem samorządowca
z wyborcami. Podobno – w
ramach protestu – radni (którzy umieją, oczywiście), mają
założyć odpowiednie konta
na facebook u. Jak będzie:
pożyjemy, zobaczymy.
(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.

– Gdzie ci mężczyźni na miarę
czasów?

– Gdzie te chłopy? Jeee!

Zofia Czernow, zastępczyni prezydenta, Grażyna Pawlukiewicz-Rehlis, Ewa Duziak i Anna Ragiel,
radne Platformy Obywatelskiej.

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Więcej
światła!
Zgasł już blask III Karkonoskiego Festiwalu Światła, niezwykle
udanej imprezy, która feerią luksów pokazała nieznaną stronę
cieplickiej architektury i przy okazji dała możliwość realizacji dzieł
szczególnych. Resztę zimowych
wieczorów spowiją ciemności. Aż
do wiosennego przesilenia, kiedy
dzień wydłuży się na tyle, że światła będzie dość.
W czasach nie tak w sumie
dawnych, choć z punktu widzenia
postępu techniki i rozwoju społeczeństwa „prehistorycznych”, nie
istniały puby w dzisiejszym tego
słowa znaczeniu. Jeśli chciało się
spotkać w towarzystwie, imprezę
robiono w domu, lub – rzadziej – w

plenerze. Nazywało się to „prywatką” ewentualnie „komersem”, lub
„ogniskiem”. Te słowa powoli przechodzą do skansenu językowego.
Wtedy „drink bary” były z reguły
kojarzone z pralnią brudnych
peerelowskich złotówek i bonów
Pekao, cinkciarzami, prostytutkami i koszami zębów niepokornych
klientów wynoszonymi wraz z
delikwentami, zaopatrzonymi w
nóż w plecach na pamiątkę.
Dziś – jak tak bliżej spojrzeć – są
wciąż lokale trzymające fason i niewiele odbiegające od tamtejszych,
z zachowaniem – choć nieco w
innym wymiarze – koszy z zębami
oraz delikwentów, którzy czymś
tam sobie zasłużyli, aby dostać w

przynajmniej z pozoru – cierpimy
mordę. Czasem i nożem.
Oczywiście – to margines, bo z powodu grzechów konsumpcjoreliktem jest dziś zapraszanie gości nizmu, hitem staje się to, czego
do domu, a codziennością stały się jest mało. A mało mamy właśnie
posiadówy w knajpach, których światła!
W różnym znaczeniu. Mentalmamy mnóstwo: dla każdego
portfela i różnego autoramentu nym także. Mówi się o ciemnogroklientów. Gdyby lokale zachowały dzie (oczywiście bladego pojęcia
swoją przaśność z lat PRL, z całą nie mając, że tzw. ciemnogród był
pewnością właściciele poszliby z w wielu aspektach znacznie bardziej błyszczący
torbami. A chood dzisiejszego
dzi przecież o
POWIEDZENIE: „NAJCIEMNIEJ
jasnogrodu).
to, aby te torby
POD LATARNIĄ” NIE TYCZY
Wiele słychać
były pieniędzy
SAMEJ LATARNI, ALE
ZACIEMNIONYCH UMYSŁÓW,
też o „ciemnej
pełne.
D l a c z e g o KTÓRE DOBRYCH ROZWIĄZAŃ masie ludu” – i
SZUKAJĄ NA PEWNO TAM,
to w ustach poo t ym piszę a GDZIE
NIGDY ICH NIE ZNAJDĄ.
lityków każdej
propos festiwaopcji polityczlu światła? Otóż
dlatego, że jeśli dane zjawisko nej, która – z całą pewnością
powszednieje, staje się niczym uważa się za bardzo oświeconą,
szczególnym. Tak jak w okresie, wręcz iluminowaną światłem
kiedy podobno żyło nam się do- postępu.
Widzimy „ciemność wszędzie”
statniej, furorę robiła konserwa z
szynką z Pewexu, tak dziś – kiedy i wołamy: „co to będzie?!”, a

temu pytaniu towarzyszy niepokój pogrążenia się w jeszcze
większych ciemnościach, kiedy
system energetyczny, pochodzący
w wielu przypadkach z lat prosperity PRL, okaże się niewydolny. I
padnie. Wtedy dopiero wpadniemy w czarną dziurę i naocznie
przekonamy się, jak mądre jest
portugalskie powiedzenie, że w
nocy wszystkie koty są czarne.
Dlatego tak kochamy światło.
Uwielbiamy słońce ze względów
nie tylko biologicznych, lecz społecznych także, bo po prostu w jego
promieniach jest nam na duszy lepiej. Kiedy więc zimowym cyklem
dni stają się coraz krótsze, wzrasta
w nas potrzeba oświecenia. I tu
świet(l)nie spisują się organizatorzy Karkonoskiego Festiwalu
Światła. Tyle tylko, że trwa on trzy
dni. A potem miasto znów pogrąża
się w czerni zimowej nocy.
Świetną ideą promocyjną było-

by cowieczorne przypominanie
jeleniogórzanom i przybyszom
o tej imprezie choćby poprzez
symboliczne oświetlenie ledami
zabytków położonych w śródmieściu Jeleniej Góry (niekoniecznie
t ylko ratusza). Nasze wieże
wprawdzie jakoś tam błyszczą,
ale potęga światła mogłaby być
większa, wręcz oślepiająca – a
przy obecnych technologiach –
wcale nie taka bardzo kosztowna. A tymczasem – taki choćby
Teatr im. Nor wida – jeden z
najpiękniejszych przykładów
budownictwa secesyjnego – tonie
w mroku.
Światła nigdy nie za dużo!
Wszak powiedzenie, że najciemniej pod latarnią nie tyczy samej
latarni, ale zaciemnionych umysłów, które dobrych rozwiązań
szukają na pewno tam, gdzie
nigdy ich nie znajdą.
Konrad Przezdzięk
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Odjazd i odlot z Antykwariatu pod Arkadami

Bohaterowie wieczoru z Beatą
Czystosłowską, gospodynią Antykwariatu.

Hirschebergu. Nie bez przyczyny był tu zakaz posiadania
lotnictwa motorowego przez
Niemcy w wyniku Traktatu
Wersalskiego, który – tymczasem – nie wzbraniał latania
na szybowcach. To właśnie
tu zaczęto czynić korzystając z pomyślnych prądów
powietrznych (fala karkonoska) i z dobrodziejstwa Góry
Szybowcowej.
Później, kiedy obostrzenia
Traktatu Wersalskiego złagodniały, zaczęło się rozwijać lotnictwo cywilne, a na początku
lat 20. XX wieku zdecydowano
o przystosowaniu na lotnisko
terenów przy dzisiejszej ulicy
Łomnickiej, gdzie były grunty,
na których ćwiczono musztrę.

była możliwość lotu do Berlina, załatwienia tam spraw, i powrotu jeszcze
tego samego dnia. Nie zachowały się
jednak żadne dokumenty, które przybliżyłyby dziś, kto wówczas z takich
połączeń korzystał. Atrakcją były też
loty weekendowe: samolot ze stolicy
Niemiec przylatywał w sobotę, w niedzielę wykonywał loty widokowe na
Karkonoszami, poczym wracał.
Jednak – w końcu – ze względu na kryzys i nierentowność
połączenia pasażerskie znacznie ograniczono, a niektóre
– zamknięto. W każdym razie
samolot y rejsowe lądowały i
startowały w Hirschbergu aż
do roku 1939, kiedy to lotnisko
zostało zmilitaryzowane i dla
celów szkoleniowych przejęte
przez Luftwaffe. Jacek Urbańczyk

Tramwajami i samolotami w kierunku historii z
przystankiem
przy dziejach rodziny Schaffgotschów – w tych
klimatach minęło
popołudnie 24
stycznia w Galerii
i Antykwariacie na
placu Ratuszowym
w Jeleniej Górze.
Gospodarze placówki, Grzegorz Nowicki i
Beata Czystołowska, zaprosili Cezarego Wiklika,
Jacka Urbańczyka oraz
Ivo Łaborewicza, który
poprowadził pierwsze
z kilku zapowiadanych
na nadchodzące miesiące spotkań z historią
regionu opowiedzianą
Henryk Magoń twierdzi, że to zdjęcie na pewno nie
przez jej znawców i papowstało tuż po wojnie. Nie było wtedy w Jeleniej Górze
sjonatów.
Cezary Wiklik przytramwajów typu Sanok ani autobusów Skoda, które
bliżył zebranym swoją
produkowano dopiero po 1950 roku.
najnowszą publikację
„Historia na szynach
pisana”. Wprawdzie
nie uczynił tego po raz
pierwszy, ale – dostępna
od kilku tygodni książka
wydana przez AD REM
– zaczyna żyć własnym
życiem i co rusz jest
bodźcem do nowych
uwag i przemyśleń.
Jedne z nielicznych zachowanych biletów
Na wstępie autor
tramwajowych z okresu po 1945 roku.
zapowiedział druk erraty, w której uwzględni brawyklucza ze względu jów rodu
ki i niedopowiedzenia z albumu. Udało na markę tram- waju, który na S c h a f się bowiem znaleźć (dzięki aukcjom zdjęciu uwieczniono. To polski Sanok, fgotschów
internetowym) jeleniogórski bilet tram- którego z całą pewnością w tamtych skupiając
Epitaﬁum Schaffgotschów w kościele
wajowy (z polskich czasów). C. Wiklik latach w Jeleniej Górze nie było.
s i ę
w Gryfowie Śląskim.
dotarł także dzięki Ivo Łaborewiczowi
Cezary Wiklik opowiedział w pigułce
do unikalnego pozwolenia na jazdę o dziejach tramwajów jeleniogórskich
tramwajem wydanego przez Niemców przytaczając anegdoty i powiastki głównie na pamiątkach po tej magnac- Teren zniwelowano za
polskim robotnikom przymusowym w różne. Przypomniał postać pana An- kiej rodzinie byłych właścicieli Kotliny miejskie pieniądze. Jacek
latach II Wojny Światowej.
toniego Mazurkiewicza, legendarnego Jeleniogórskiej i okolic rozrzuconych po Urbańczyk wspomniał,
Pewne kwestie wymagają też do- „kochanego kanara”. Mówił o niefra- całym regionie. Wspomniał też o tajem- że ślady po tamtych
kładniejszego wyjaśnienia. Choćby sobliwości Miejskiego Zarządu Dróg i niczym ossuarium odkrytym podczas pracach pozostały do
czas powstania zdjęcia, które właściciel Mostów, który w ubiegłym roku wyciął remontu kościoła w Radomierzu oraz dziś. To droga, która
(Muzeum Karkonoskie) określiło na ostatni secesyjny tramwajowy słup w o hipotezie, że są to szczątki członków wówczas przecinała
rok 1945 lub 46, ale znawca i pasjonat Sobieszowie.
wspomnianej rodziny.
lotnisko. Wprawdzie
problematyki tramwajowej Henryk
W drugiej części spotkania głos wykarczowano drzewa
W uzupełnieniu swojej opowieści
Magoń z Podgórzyna takie datowanie C. Wiklik przybliżył także fakty z dzie- zabrał pilot Aeroklubu Jeleniogórskiego i wyrównano ją, jednak
Jacek Urbańczyki, który jest autorem wciąż jest wyczuwalna
jednego z artykułów zamieszczonych dla lądujących maszyn.
Warto sięgnąć do Rocznika Jeleniogórskiego także dla wielu innych pozycji, choćby w najnowszym XLII wydaniu Rocznika Autor artykułu naJeleniogórskiego. Otóż autor opracował wiązał też do lotów
artykułów: J. R. Sielezina o sytuacji społeczno-politycznej w Jeleniej Górze u progu niezwykle ciekawe dzieje lotniska liniowych, które zapoPaździernika 1956 roku; J. M. Łokaja o Grupie Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego jeleniogórskiego, które swój byt zaczęło czątkowane zostały lądowaniem samolotu paRady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na miasto i powiat, czy też I. Łaborewicza o w roku 1927.
Opisał początki lotniczej pasji, która sażerskiego 15 czerwca
sytuacji rynku konsumpcyjnego w 1980 roku na podstawie dokumentu KW PZPR.
ogarnęła ówczesnych mieszkańców 1927 roku. Już wówczas

Gospodarze Antykwariatu pod Arkadami zapowiadają, że spotkania z historią
regionu będą odbywały się częściej, a
już na następnym, 9 lutego, o swoich
pracach opowiedzą Emil Mendyk oraz
Stanisław Firszt. Więcej na ten temat
– za tydzień w tygodniku.
zamierza w przyszłorocznym
wydaniu periodyku opublikować
drugą część tego niezwykle ciekawego tekstu.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK/ MUZEUM
KARKONOSKIE

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Muzyka buduje jedność i… świątynię
Fot. Konrad Przezdzięk

Jerzy Lenard (był na sali) przyszło
budować świątynię przy ulicy Morcinka w niełatwych dla tego typu
przedsięwzięć czasach. – Oby takich
wydarzeń było jak najwięcej – powiedziała Anna Ragiel, zastępczyni przewodniczącego rady miasta i parafianka, która pomogła zorganizować
koncert. Ksiądz Grzegorz Niwczyk
podziękował orkiestrze i Filharmonii Dolnośląskiej. Maestra Ewelina
Joanna Rożek odebrała symboliczny
podarunek: kosz ze słodyczami.

Jako znak jedności zgromadzeni z
towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
PSM II stopnia zaśpiewali kolędę „Wśród
nocnej ciszy”.

Niemal komplet publiczności zgromadził sobotni
koncert charytatywny na
rzecz budowy kościoła Matki
Bożej Królowej Polski i św.
Franciszka z Asyżu przy ul.
Morcinka.
Do Filharmonii Dolnośląskiej
przybyli parafianie, którzy nabywa-

jąc symboliczne
cegiełki, wsparli
dzieło budowy
świątyni, i mieli
okazję zasłużenie
nagrodzić brawami adeptów muzyki z jeleniogórskiej
szkoły muzycznej.
Ci – zarówno soliści, jak i zespoleni
w szkolnej orkiestrze pod batutą Eweliny Joanny
Rożek – zagrali znany już repertuar
karnawałowy. (czytaj na stronie
31)
Na szczególne uznanie zasłużyli
Eliza Kurowska, Wojciech Gąsowski
i Mateusz Popis, którzy – grając na
instrumentach perkusyjnych – wystąpili solo w prologu koncertu, a

później – już
w orkiestrze
– s t a n ow i l i
mocne punkty
zespołu.
Jednak muzyka była jedynie pretekstem
tego wydarzenia. – Stanowicie wraz z
panią dyrygent Ks. Grzegorz Niwczyk dziękuje Ewelinie J.
jeden organizm Rożek oraz orkiestrze.
i jestem przeboszcz, w dziele budowy waszego
świadczony, że
Wiązankę kwiatów dostała także
bardzo się lubicie – powiedział do kościoła! – życzył obecny na sali ksiądz
zastępca dyrektora PSM I i II
Bogdan
Żygadło,
dziekan
jeleniogórmuzyków ksiądz Grzegorz Niwczyk,
stopnia Mirosława
ski
zauważając,
że
muzyka
nie
tylko
proboszcz parafii MBKP i św. FranHejne.
jedności
uczy,
ale
pozwala
także
na
ciszka z Asyżu. – Oby taka jedność
(tejo)
wzniosłe
przeżycia
duchowe.
towarzyszyła także waszej orkiestrze,
Wspólnocie
parafialnej,
której
której dyrygentem jest ksiądz proczłonkiem jest także szef rady miasta
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Karnawałowa
Akademia
Nauki
W minioną sobotę odbył się bal
karnawałowy dla dzieci uczęszczających do Akademii Nauki
znajdującej się przy ul. Bankowej
8. Salę wypełniły pięknie przebrane małe księżniczki, motylki nie
zabrakło również Batmana. Energiczny animator uczył wszystkich
choreografii. Po pląsach można
było odpocząć, ugasić pragnienie i
przekąsić coś słodkiego. Akademia
Nauki została założona w 1998 r.
w Poznaniu. Opracowała ciekawe
i skuteczne programy edukacyjne
podnoszące sprawność czytania i
uczenia się dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Jest to największa sieć
edukacyjna zajmująca się docieraniem do zasobów człowieka i
rozwojem jego możliwości. Nabór
do akademii trwa cały czas. Akademia to nie tylko nauka, ale także, a
może przede wszystkim – zabawa,
poprzez którą dzieci rozwijają indywidualne zainteresowania.
12 lutego (sobota) o godz.
16.00 Akademia Nauki zaprasza
wszystkie dzieci na „Opowiadania
walentynkowe”, które przeczyta
aktor Teatru im. Norwida Tadeusz
Wnuk. Akademia zapewnia dzieciom słodki poczęstunek i napoje
oraz wspólne przygotowywanie
walentynek.
(Coolazooch)
FOT. (COOLAZOOCH)

„Brzydkie Kaczątko” dla małych i dużych

Fot. Konrad Przezdzięk

Zdrojowy Teatr Animacji
kończy przygotowania do zaplanowanej na nadchodzącą
niedzielę pierwszej tegorocznej premiery. Tym razem
aktorzy lalkarze zaczerpnęli
z nieśmiertelnej twórczości Hansa
Christiana Andersena.

Jego baśnie towarzyszą bodaj
każdemu odbiorcy literatury w
naszej strefie kulturowej. Znane od
najmłodszych lat dziecięcych przewijają się później w rzeczywistości,
bo przecież każda baśń zawiera
sporą dozę prawdy i życiowej lekcji.
Tak jest także z „Brzydkim kaczątkiem”, którego szpetna „powłoka”
kryje olśniewające wnętrze imponującego, królewskiego łabędzia. To
jedna z najpopularniejszych baśni Anderse-

na: uczy nas dostrzegać
prawdziwe, ukryte wartości: piękno, prawdę.
Niesie też ze sobą morał,
że nie wolno nie doceniać
samego siebie i wątpić
we własne możliwości.
Reżyserii „Kaczątka” podjął się Czesław Sienko,
często współpracujący
ze Zdrojowym Teatrem Animacji.
Inscenizacja z pewnością
przyciągnie ciekawym
układem choreograficznym Małgorzaty Fijałkowskiej-Studniak, a
także muzyką Mirosława Gordona.

Kiedy byliśmy na próbie
ZTA, aktorzy czekali na kostiumy i wykończenie lalek.
Od tego tygodnia wszystko ma
być dopięte na ostatni guzik.
Podwójna premiera w niedzielę,
6 lutego, w Pałacu w Wojanowie o
godz. 14 i 16.
(tejo)

Obsada : Dorota Fluder, Lidia Lisowicz, Katarzyna Morawska, Dorota KorczyckaBąblińska, Sylwester Kuper, Radosław Biniek, Jacek Maksimowicz, Sławomir
Mozolewski , Rafał Ksiądzyna
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Nowy wyciąg hula oficjalnie!
W trzecią niedzielę stycznia na
skiarenie Szrenica w Szklarskiej Porębie odbyło się oficjalne otwarcie nowej kolei linowej
„KARKONOSZ – EXPRESS”. W
programie imprezy znalazły
się m.in. rywalizacja o Puchar
Trójki w Narciarstwie Zjazdowym, pokazy skituryzmu oraz
rakiet śnieżnych, sprint karkonoski w skialpinizmie, a także
profilaktyka lawinowa.
Teraz Szklarska Poręba może poszczycić się najdłuższą koleją linową w Polsce.
Od dolnej stacji, która powstała tuż obok
istniejącej od dawna stacji kolei „Szrenica I” do stacji górnej – zlokalizowanej
300 m. powyżej rozwidlenia nartostrad
Lolobrygida i Śnieżynka, „KARKONOSZ
– EXPRESS” liczy sobie aż 2393 m. Co
ważne, nową, sześcioosobową „kanapą”

odległość tę fani narciarstwa czy
snowboardingu pokonują
w zaledwie 8 i pół minuty,
czyli w ciągu jednej godziny
na Szrenicę może wjechać ok.
2 tyś. osób!
Podczas uroczystości oficjalnie inaugurującej „KARKONOSZ –

EXPRESS”
(który, ku
wielkiej uciesze narciarzy z całej Polski, działa
wszakże już od połowy grudnia 2010 –
przyp. red.), symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali: przedstawiciele firmy
Arlbreger Bergbahnen AG: dr Walter

Szef miasta po godzinach

O ponad godzinę dłużej, niż
wstępnie zaplanowano, trwały
sobotnie rozmowy prezydenta
Jeleniej Góry Marcina Zawiły z
mieszkańcami miasta.
Prezydent przyjął 25 osób z
przeróżnymi sprawami. Najwięcej
rozmów dotyczyło problemów
bytowych, w tym szeroko pojętych
spraw mieszkaniowych. Każda
z wnoszonych spraw jest inna i
wymaga starannej analizy z udziałem odpowiednich wydziałów
UM. Szef miasta rozmawiał też z
przedstawicielami Stowarzyszenia
Miłośników Goduszyna. Ta cześć
miasta, mająca zupełnie innych
charakter od pozostałych ma
też swoje specyficzne problemy.
Stowarzyszeniu brak siedziby,
nie ma świetlicy ani perspektyw
na to, że jakiś lokal się zwolni.
Godne pochwały tymczasem jest
zaangażowanie mieszkańców,
którzy organizują charytatywne
przedsięwzięcia i planują kolejne.
Prezydent Zawiła ma nadzieję,
że uda mu się pomóc i planuje
kolejne spotkanie z SMG.
(RED)

skiej Poręby
Grzegorz Sokoliński oraz starosta jeleniogórski Jacek Włodyga. Kolej poświęcił
jego ekscelencja ks. biskup Stefan Cichy,
ordynariusz legnicki.
– Jesteśmy naprawdę bardzo dumni,
że wybudowaliśmy na stokach Karkonoszy wyciąg, który w niczym nie ustępuje

Ogłoszono przetarg na projekt przebudowy stadionu przy ul. Złotniczej
w Jeleniej Górze, przewidzianego jako obiekt treningowy dla ewentualnej
grupy pobytowej podczas EURO 2012.
Warunki przetargu obejmują
trzy warianty
p r z e b u d ow y.
Dopiero po
rozstrzygnięciu
będzie można

Rejestrację potencjalnych dawców komórek macierzystych prowadzi Fundacja DKMS To na jej
rzecz i w jej imieniu dr Małgorzata
Rybińska wraz z Urszulą Palus
zorganizowały w Przychodni Doktor przy ul. Grottgera, rejestrację
potencjalnych dawców szpiku

mówić w miarę precyzyjnie o kosztach tego przedsięwzięcia. Wprawdzie jesienią ub. roku władze Jeleniej
Góry określiły je na kwotę 10,2 mln,
ale trudno powiedzieć na jakich domysłach się wówczas opierano, skoro
nie był znany projekt techniczny. Do

tego nie zabezpieczono ani w budżecie, ani w źródłach pozabudżetowych
środków na tę przebudowę. W planie
finansów na ten cel zapisano tyko
niespełna 200 tys. złotych.
(RED)
FOT. ANGELA

Sto lat wieży na Wzgórzu Krzywoustego
W tym roku mija wiek od chwili, kiedy na dawnym Hausbergu (dziś Wzgórze Krzywoustego) stanęła Wieża Cesarska, votum mieszkańców na 800-lecie Hirschbergu. Po stu latach
obiekt jest odnowiony, ale – do wiosny – zamknięty. Czy nowa ekipa w ratuszu znajdzie
pomysł na uatrakcyjnienie tego zakątka?
Niemcy zbudowali wieżę ze
składek społecznych. Dedykowali
ją – jak wiele tego typu obiektów
– cesarzowi Wilhelmowi. Obok

powstał gościniec z restauracją. zakątków dla spacerowiczów i
Dzięki temu miejsce w pierwszej turystów.
Po stu latach po restauracji
połowie XX wieku stało się jednym z najbardziej popularnych (spalonej na początku lat 50.
XX wieku)
pozostały
tylko ukryte
w krzakach
fundamenty.
Wieżę wprawdzie – dzięki
pieniądzom
unijnym
i polskoczeskiemu
projektowi –
odnowiono,
ale pomysłu
na nią brak.
Same widoki
roztaczające
się z platformy z całą
pewnością
n i e w y st a r-

Oddaj szpik! Uratujesz życie Z sanepidem
5 lutego (sobota) w przychodni Doktor ruszy
pierwsza w Jeleniej Górze rejestracja dawców
szpiku.

Kto jest najbardziej zadowolony z otwarcia „KARKONOSZ – EXPRESS”? Oczywiście,
mieszkańcy Szklarskiej Poręby, dla których stanowi on doskonałą wizytówkę miasta,
a także narciarze i snowboarderzy, którzy tłumnie uczestniczyli we wczorajszych
atrakcjach. – Nową „kanapę” oceniam bardzo dobrze. Trasa zjazdowa, również jest
świetnie przygotowana, no, może mogłoby być trochę „wyżej” – mówił nam Karol
Szumborski, narciarz z Gdyni. O tym jednak, możecie przekonać się sami.

Przebudują stadion na EURO 2012

KRÓTKO Z MIASTA
Mają haka na raka

Monika Brach, Emilia Chorągwicka, Magdalena Dąbek, Daria
Srebniak, Sylwia Roszkowska z
Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Lema w Kowarach
uczestniczą w akcji „Mam Haka
na Raka”. W tym roku tematem
przewodnim jest rak płuc. W środę
licealistki przyjadą do Jeleniej
Góry, gdzie w Schronisku im.
Brata Alberta przeprowadzą akcję
edukacyjną.

Thöny i Alfred Greiderer, najnowocześniejszym kolejom linowym
przedstawiciel fir- dostępnym w Europie. Należy również
podkreślić, że pomimo kilku utrudnień,
które napotkaliśmy „po drodze”, jak
choćby olbrzymie skały, których nie
ruszaliśmy przez wzgląd na walory
przyrodnicze, wyciąg ten udało nam
się wybudować w krótkim czasie, od
my Sudety połowy lipca do początku grudnia ub.
Lift Andrzej r. – mówili dr Walter Thöny i Norbert
Kucharczyk, Benderer z firmy Doppelmayr Austria.
(Petr)
burmistrz SzklarFOT. PETR

„Dzień Dawcy Szpiku dla Tomka
i innych”.
5 lutego wszystkie zdrowe
osoby w wieku 18 – 55 lat będą
mogły bezpłatnie zarejestrować
się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzyst ych.
Rejestracja polega na wypełnieniu
formularza i oddaniu zaledwie 4
ml krwi potrzebnej do przeprowadzenia badania genetycznego.
Akcję honorowym patronatem
objął prezydent Jeleniej Góry,
Marcin Zawiła.
(Angela)

o dopalaczach
W nadchodzącą środę w sali
konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Jeleniej Górze odbędzie się
szkolenie dla przedstawicieli
szkół dotyczące zagrożeń związanych z używaniem środków
odurzających i uzależniających,
w tym dopalaczy. Początek o
godz. 12.
(RED)

czą, aby zakątek ten przynajmniej
nawiązał do przeszłości.
Miasto ma związane ręce, bo
nie może przez najbliższe cztery
lata prowadzić tam działalności
komercyjnej (wymóg unijny), a
żaden operator nie jest skłonny
działać przy wieży dokładając do
tego interesu z własnej kasy. Póki
co do wiosny problemu nie ma, bo
wieża jest nieczynna ze względu
na „utrudniony dostęp”. Opiekują
się nią bezdomni ze Schroniska
im. Brata Alberta.
Jak zatem będzie wyglądało
stulecie jednego z najbardziej
reprezentatywnych miejsc Jeleniej
Góry, gdzie – wg podań – Bolesław
Krzywousty miał zdecydować o
założeniu miasta. I gdzie – jak
wskazują rezultaty wykopalisk –
wznosił się ongiś zburzony przez
mieszczan zamek? Ta kwestia
pozostaje otwarta, choć należy
mieć nadzieję, że samorządowcy
nie zapomną o tej okrągłej rocznicy…
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Dwa kilo dla siebie

Dwa kilogramy marihuany i blisko
300 porcji amfetaminy zabezpieczyli
policjanci w mieszkaniu 26-letniego
jeleniogórzanina. Środki odurzające
ukryte były w szafkach, workach na
śmieci oraz pod łóżkiem. Zatrzymany
mężczyzna twierdził, że narkotyki
posiada na własne potrzeby. Policjanci
ustalają źródło ich pochodzenia oraz
kanały dystrybucji i indywidualnych
odbiorców. Łączna czarnorynkowa
wartość znalezionych narkotyków to
blisko 300 tysięcy złotych.
(KMP)

Okradł listonosza

Strażnicy graniczni zatrzymali na
wrocławskim lotnisku mężczyznę
podejrzanego o napad na listonosza, którego zatrzymany miał się
dopuścić dzień wcześniej w miejscowości Nowy Kościół w powiecie
złotoryjskim. Miał przy sobie bilet
lotniczy do stolicy Irlandii. Ucieczkę
poszukiwanego udaremnili strażnicy
z Placówki Straży Granicznej we
Wrocławiu-Strachowicach podczas
odprawy samolotu rejsowego do
Dublina. Podejrzany został przekazany policji.

Piesza pod kołami

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w miniony czwartek na
przejściu dla pieszych przy ulicy Słowackiego. 61-letnia jeleniogórzanka
najprawdopodobniej chciała przejść
przez jezdnię po pasach. Nie zauważył jej kierowca volkswagena caddy,
który potracił kobietę. Poszkodowaną
zabrano do szpitala. Zarówno piesza,
jak i kierowca byli trzeźwi. Zdarzenie
ptraktowano jako kolizję drogową. Jej
przyczyny ustali policja.
(Angela)

ULUBIONY LEKARZ JELONKI!
Przemysław Baranowicz ma już 62 kupony
i zdecydowanie lideruje w naszym plebiscycie.

KUPON
PLEBISCYTOWY
ULUBIONY LEKARZ TO:
………………...................

Drugi jest Andrzej Rojek (38), trzeci – Dariusz Dąbrow- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ski (12 kuponów). Dalsza kolejność: Agnieszka Dojs (5),
Dane głosującego:
Ryszard Kędra (5), Agnieszka Janczyszyn (2), Ewa Koksanowicz (2), Kazimierz Pichlak (2), Jarosław Niziołek Imię, nazwisko, adres
(2), Małgorzata Turowska (2), Agata Kreytwer (1), Ewa e-mail...............................
Kuncewicz (1).
.......................................
Chciałbyś wyróżnić Twojego lekarza? Wypełnij kupon i .....................................................
przynieś go bądź wyślij na nasz adres. Zabawa potrwa do Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
końca lutego. Zapraszamy!
Redakcja z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

31 stycznia 2011 r.

13

Zderzak Lucjana Łągiewki podbije kosmos?
Wynalazek Lucjana Łągiewki z Kowar, wpisany w projekt
pod nazwą EPAR, został oficjalnym kooperantem Astrium
EADS – European Aeronautic Defence and Space (Europejski
Koncern Lotniczo–Rakietowy i Obronny) oraz The European
Space Agency (Europejska Agencja Kosmiczna).

O wynalazku Lucjana Łągiewki z Kowar
znów zrobiło się głośno.

Wprawdzie do Dnia Kobiet
jeszcze grubo ponad miesiąc,
jednak już teraz prezydent Jeleniej Góry szuka pomysłu na
uhonorowanie jeleniogórzanek
z okazji tego święta. – Kiedyś
było na topie, teraz już nie jest,
ale mimo wszystko panie sobie
bardzo to święto cenią – mówi
Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej
Góry, który chciałby w sposób
szczególny podziękować i pogratulować jeleniogórzankom z okazji Dnia Kobiet przypadającego 8
marca. Jak?
– Nie jestem w stanie uczynić
tego wobec wszystkich naszych
mieszkanek, choć z pewnością
na to zasługują – podkreśla
prezydent, który prosi krajan o
wsparcie i wskazanie tych pań,
które są dla danego środowiska
reprezentatywne, a przy okazji
widoczne w jeleniogórskiej codzienności. Apelujemy zatem
Czytelników o takie sugestie kierowane na nasz adres: redakcja@
jelonka.com Wasze propozycje
przekażemy Marcinowi Zawile.
(tejo)

Spiszą nas

Trwają przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego.
Ma się on odbyć w dniach: 1
kwietnia - 30 czerwca 2011 r.,
ale nim rachmistrze wyjdą na
obchody przedspisowe trzeba
uszczegółowić i skorygować
wszelkie adresy mieszkańców,
uaktualnić stany zameldowania,
i tym podobne.

Nowy dach

Niebawem rozpocznie się
remont dachu na światyni Zbawiciela w Cieplicach przy placu
Piastowskim. Zostały już złożone wstępne dokumenty, w
tym wniosek o pozwolenie na
budowę, do podjęcia prac zabezpieczających ten cenny zabytek:
kościół ewangelicko-augsburski
pochodzący z XVIII w.
(RED)

Olimpijki z „Hotelarza” pokazały klasę
brzegu. Mamy nadzieję, że w tym roku
wo).
Zadania obej- nasze uczennice wrócą z indeksem –
mowały program mówi Barbara Cymańska-Garbowska,

Angela Mruk i Paulina Kurpiel

Uczennice rozwiązują olimpijski test w
ZSEiT. 11 stycznia 2011.
Etap centralny Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej dzieli tylko
jeleniogórzanki od głównej
nagrody, indeksu uprawniającego do studiowania na Wyższej Szkole Gospodarczej w
Bydgoszczy. Uczennice kl. IV b
ZSEiT pokonały rywali w etapie
okręgowym. Angela Mruk zdobyła największą ilość punktów
w całej Polsce.

nie tylko ze szkoły. Niepokonana na tegorocznym etapie okręgowym okazała
się Angela Mruk. – W minionym roku
wygrała potyczki dolnośląskie, była też
uczestniczką II edycji finału Olimpiady
Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu. W
tym roku na etapie okręgowym okazał
się najlepsza, zdobywając 73 na 80
punktów.
Do finału z nieco mniejszą liczbą
punktów dostała się też Paulina Kurpiel,
jej koleżanka z klasy. Bardzo się z tego
cieszymy i czekamy na finał, który odUczennice Zespołu Szkół Ekono- będzie się w kwietniu
miczno-Turystycznych w Jeleniej Górze w Kołozmierzyły się 34 osobami z 17 szkół z Dolnego Śląska i Opola. Potyczki okręgowe
odbyły się 11 stycznia. Zadaniem
uczestników było rozwiązanie
testu składającego się z 80
pytań (organizacja pracy
w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich,
obsługa konsumenta
czy ekonomia i pra-

W miniony
wtorek
rano doszło
do dachowania
na ulicy Górskiej
koło „Chat y za
Wsią” w Mysłakowicach.

Kłopoty przez różnicę
poziomów jezdni

Kobieta jadąca autem marki Opel Combo
z Jeleniej Góry w stronę
Karpacza prawdopodobnie najechała na
krawędź podwyższonej

Etap centralny olimpiady odbędzie się
12 – 14 kwietnia w Kołobrzegu, gdzie
jeleniogórskie uczennice zmierzą się
z czterdziestką najlepszych finalistów
z całej Polski.
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno
– Turystycznych w Jeleniej Górze.
– Liczę na wygraną, to jest moja
ostatnia szansa, bo w tym roku kończę
szkołę średnią. Teraz zarówno mnie, jak
i Paulinę czeka sprawdzian praktyczny.
a wcześniej sporo pracy – wyjaśnia
Angela Mruk.
Angela
FOT. R. IGNACIAK/
ARCHIWUM

Od milionera do dłużnika
Jedna z czytelniczek zgłosiła do naszej redakcji problem z loterią operatora
sieci komórkowych Era o
nazwie „Czy stałeś się dzisiaj milionerem ?” oraz z
współpracującą przy tej loterii firmą Mobileformats.
Za otrzymane sms do abonentki przyszedł rachunek:
100 złotych.

nak wskazał, że to nie Era, ale firma,
z którą współpracuje, odpowiada za
zamieszanie. Czytelniczka reklamowała mimo to fakturę, bo została
ona wystawiona przez Erę. Czeka na
odpowiedź od 27 listopada. Później
okazało się, że nabitych w sms-y
jest więcej: powstało nawet forum
internetowe oszukanych, którzy
chcą złożyć zbiorowy pozew.
(Agrafka)

– Przez przypadek zamiast opcji
usuń wysłałam do nich pustego
smsa. Otrzymałam później fakturę,
że mam do zapłaty 100 złotych, bo
firma wysyłała do mnie codziennie
smsa (4,88 PLN), za który kasowali właśnie mnie – mówi Iwona
Urbaniak-Krasnopolska z Orłowic.
Kiedy pani Iwona chciała wyjaśnić
tę sytuację u operatora, jego przedstawiciel poinformował, że nie ma
podstaw do pobierania opłaty. Jed-

– Reklamacja do nas wpłynęła i
została rozpatrzona pozytywnie. Mobileformats nie wysyła, ani nie przyjmuje sms-ów, nie pobiera również
opłat gdyż jest to loteria promocyjna
usług PTC. Przesłaliśmy informacje
do PTC i Era powinna zwrócić środki
– poinformował Paweł Nowak z firmy
Mobileformats.

Sterylność w każdym calu
Dwie bardzo nowoczesne
pracownie: leku cytostat ycznego oraz żywienia
pozajelitowego, otwarto
w minioną
środę w
aptece Szpit a l a Wo j e wódzkiego w
Jeleniej Górze. Takie
placówki
na Dolnym
Śląsku
są t ylko
dwie.

jezdni
na pasie ruchu
w przeciwległą stronę. W efekcie
samochód odbił się, dachował i
wpadł do rowu. Kierująca została
przewieziona karetką do szpitala,
gdzie okazało się, że nie odniosła
poważniejszych ran.
Pas ruchu na ulicy Górskiej w
stronę Jeleniej Góry ma położoną

żywienia pozajelitowego będą
natomiast sporządzane pokarmy
z dokładnie wyliczonym składem:
aminokwasów, glikozy czy tłuszczy. Zarówno leki, jak i żywność
będą transportowane na oddziały
specjalną win-

Skorzystają z nich
głównie pacjenci, którzy z różnych względów nie mogą
przyjmować pokarmów doustnie. dą, dzięki czemu
Dziennie w pracowni leku cyto- ograniczony będzie ich kontakt z
statycznego sporządzane będzie osobami postronnymi.
(Angela)
około 60 – 70 dawek. W pracowni
REKLAMA

Pamiętajcie o paniach!

zastosowaniu EPAR skutki uderzenia Instytutu Technicznego w Sztokholmie
zostają zredukowane w ponad 90 KTH, reprezentowanym przez prof.
Andersa Ericssona – dodaje Przemysław
procent.
– Zawarliśmy porozumienie w zakre- Łągiewka.
(RED)
sie współpracy, badań oraz wdrożeń
FOT. ARCHIWUM
technologii EPAR z Wydziałem MechaEPAR to rewolucyjne urządzenia mechanicznych akumulatorów. Dzięki
nicznym Szwedzkiego Królewskiego
zabezpieczające wszelkie obiekty fizyczne przed skutkami zderzeń. Oparte
Pojawiła się zatem realna perspektywa udziału technologii EPAR w realizowanych obecnie europejskich projektach kosmicznych,
jest na metodzie pochłaniania energii
co powinniśmy uznać za spektakularny sukces. Przystępujemy do następnego etapu naszego „kosmicznego wyzwania”, jakim
kinetycznej ruchu postępowego (np. na
energię kinetyczną ruchu obrotowego).
będzie program transferu technologii ESA, w którym uczestniczyć będą EPAR R&D Germany (Niemcy) oraz EPAR Space (Polska)
Energia obiektu uczestniczącego w
z udziałem inżynierów oraz specjalistów Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk. Jest to wyjątkowa szansa dla rozwoju projektu na
zderzeniu , zamiast zmienić się na pracę
wielu płaszczyznach, oraz pozyskania poważnych partnerów biznesowych – zaznacza Przemysław Łągiewka.
niszczącą obiekt, przekazana zostaje do

nową nawierzchnię,
która jest usytuowana wyżej niż pas ruchu
w stronę Karpacza. Najechanie na
taką krawędź przy dużej szybkości
może skończyć się fatalnie, należy
więc zachować szczególną ostrożność, również przy wymijaniu lub
wyprzedzaniu.
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

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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„Nasz” głos w znanej animacji
Głos jeleniogórzanina, aktora Andrzeja Chudego, często rozbrzmiewa na szklanym i kinowym ekranie oraz w radiu. Obecnie możemy go usłyszeć jako Wardena - szefa więzienia
Metro City w polskiej wersji językowej animowanego komediodramatu amerykańskiego
„Megamocny”, który właśnie wyświetlany jest w kinie „Grand”.
Andrzej Chudy chętnie użycza swego
głosu bohaterom dubbingowanym od
wielu lat. Jego głosem mówi bóbr Reilly
w kreskówce „Sezon na misia 3”, która
8 lutego br. będzie miała polską premierę
na DVD. Z kolei polska wersja językowa
amerykańskiego filmu „Cziłała z Beverly
Hills 2”, gdzie Andrzej Chudy znalazł się

w obsadzie dubbingu, trafi na DVD w
dniu 18 lutego br.
Urodzony w Jeleniej Górze aktor
teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy, pomimo że w 1978 roku ukończył
warszawską Państwową Wyższą Szkołę
Teatralną, swoje początki przygody ze
sceną połączył nie ze stolicą, a rodzimym

FOTOGRAFICZNIE„ZDOLNA DOLNA”

W Miejskim Ośrodku Kultury, Stowarzyszeniu „Zdolna Dolna” życzymy
Sportu i Aktywności Lokalnej kolejnych sukcesów w pracy na rzecz
w Szklarskiej Porębie nastąpi- mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej.
ło uroczyste otwarcie wystawy
fotograficznej, która odbyła wziął udział burmistrz Grzegorz Sokosię w ramach projektu realizo- liński, radni oraz pracownicy Miejskiego
wanego przez Stowarzyszenie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem przedsięwzięcia było promo„Zdolna Dolna”.
Wystawa prezentuje fotografie popularyzujące Szklarską Porębę i okolice
jako efekt twórczy uczestników kursu
fotograficznego Stowarzyszenia „Zdolna
Dolna”, którego przedstawicielem jest
Przemysław Wiater. Kurs dofinansowany był z budżetu miasta. W uroczystości

O miłości na pięciolinii

Fot. Coolazooch

W piątkowy wieczór w Cieplicach była okazja, aby – już w
przedwalentynkowym klimacie – posłuchać nastrojowych
piosenek w wykonaniu, między
innymi, Karoliny Konopskiej, utalentowanej studentki Karkonoskiej
Państwowej Szkoły Wyższej. Mała
sala ze scenką Cieplickiego Centrum Kultury „Przystań Twórcza”
wypełniła się po brzegi i chociaż
większość gości to byli znajomi
i rodzina początkującej artystki,
każdy z zachwytem wsłuchiwał się
w teksty piosenek. W repertuarze
znalazły się utwory znanych polskich artystów min. „Brzydka ona,
brzydki on” Katarzyny Groniec,
„Na kolana” Kasi Cerekwickiej
czy „Do kołyski” Dżemu. Recitalu
dopełniła równie utalentowana,
choć nieco młodsza, Małgorzata
Parzymies.
(Coolazooch)

wanie aktywności osób w różnych
aspektach ich życia społecznego. Wernisaż wystawy fotograficznej otworzył
Zbigniew Żurowski, prezes stowarzyszenia. Obecni na imprezie autorzy prac
w podzięce za cenne uwagi i zachęcanie
do fotografowania wręczyli album
Jolanty Bąk „Polska. Skarby natury,
kultury i sztuki” swojemu instruktorowi
kursu Tomaszowi Drozdowskiemu. Po
zakończeniu owocnych zajęć, jak zapowiada Stowarzyszenie „Zdolna Dolna”,
powstanie Koło Fotograficzne.
(Accipiter)
FOT. ORGANIZATORZY

miastem. W jeleniogórskim Teatrze im.
Cypriana Kamila Norwida debiutował
niezwykle udanie w roli Spintho u Henryka Tomaszewskiego w sztuce Georgea
Bernarda Shawa „Androkles i lew”
(1977). Później zagrał królewskiego
zausznika Arkasa w spektaklu Johanna
Wolfganga von Goethego „Ifigenia w

Andrzej Chudy występował potem w
teatrach warszawskich: Rampa na
Targówku (1979-91, 2001, 200607), Staromiejskim (1995), Komedia
(1998), Wytwórnia (2005), Bajka
(2007-2010) oraz Ziemi Pomorskiej
w Grudziądzu (1983) i Miejskim im.
Witolda Gombrowicza w Gdyni (2007).
Od roku 2005 współpracuje z Teatrem
Polskiego Radia.

Podczas gali sprzedano ponad
900 biletów, szereg cegiełek, przeprowadzono akcję kilkudziesięciu
przedmiotów. Zbierano też pieniądze do puszek przygotowanych
przez uczniów Gimnazjum nr 1.
Łącznie udało się uzbierać ponad 60 tys. zł. W miniony
wtorek Łukasz Janik i
Michał Piróg (znany
tancerz i prezenter
m.in. z programu
You Can Dance),
wraz z prezydent em Marcinem
Zawiłą rozdali
pompy i gadżety ufundowane
przez sponso-

W przedstawieniu Witolda Gombrowicza „Iwona, księżniczka Burgunda”
(1978) w reż. Mikołaja Grabowskiego
grał dworzanina Inocentyego.
Accipiter
FOT. ARCHIWUM

„Gdybym był bogaty” i dużo śmiechu
W miniony piątek w sali teatralnej Osiedlowego Domu
Kultury na Zabobrzu w Jeleniej Górze odbył się koncert piosenek żydowskich
„Szmonces i liryka”. Imprezę poprowadził Ryszard
Wojnarowski – popularny
aktor Teatru Maska.

sce w ODK w Jeleniej Górze.
Koncert, na którym patetyzm
mieszał się z ironią w sposób ciekawy
i bezpretensjonalny, za co oklaski
należą się zarówno solistom Studia
Piosenki ODK jak i prowadzącemu
imprezę Ryszardowi Wojnarowskiemu.
Piosenka plus żart, chóralne wybuchy śmiechu, anegdota plus kolejna
piosenka, tak przedstawiał się układ
Tłumnie przybyła publiczność, kompozycyjny „Szmoncesu i liryki”,
mistrzowskie wykonania najpopu- koncertu, ale i przygody intelektuallarniejszych piosenek żydowskich,
w tym także kultowego utworu
„Gdybym był bogaty” z musicalu
„Skrzypek na dachu”, okraszone
sporą dawką inteligentnego, przewrotnego humoru – oto jak można
scharakteryzować pokrótce koncert
„Szmonces i liryka”, który miał miej-

Nastrój lekki i efektowny, żywiołowość,
wesołość, a zarazem silne wzruszenia
– po prostu, „Szmonces i liryka”, w
którym udział wzięli m.in. Maryla Nowak, Waldemar Korczyński, Magdalena
Szczepanik oraz Marzena Krotochwil.
Zręczne i nie tylko do posłuchania.

wiście, ja – powiedział na wstępie teryjkami.
nej naprawdę „wysokich lotów”.
Ryszard Wojnarowski, co spotkało
– Szmonces i liryka”, gdzie szmon- się z bardzo entuzjastycznym przyces (dosł. żart – przyp. red) to, oczy- jęciem ze strony licznie zebranej

Gest boksera
Ośmioro dzieci chorych na
cukrzycę z Jeleniej Góry i
okolic odebrało w ubiegły
wtorek z rąk Łukasza Janika i Michała Piróga pompy
insulinowe, które pomogą
im wrócić do normalnego
życia. Sprzęt został zakupiony za pieniądze z Gali
Boksu, która odbyła się 10
grudnia minionego roku.
Zebrano wówczas ponad
60 tys. zł.

Taurydzie”
(1978) w
reż. dyrektor Aliny
Obidniak.
W dramacie Adama
Mickiewicza „Dziady - część
III” (1978)
w reż.
Grzegorza
Mrówczyńskiego (w latach 1997-2001
pełnił funkcję szefa Teatru im. Norwida
– przyp. red.) stworzył dwie postacie: zaradnego i dowcipnego Frejenda, jednego
z więzionych filomatów oraz sekretarza.

publiki, którą później
aktor wręcz „zarzucał”
dowcipami oraz dyk(Petr)
FOT. PETR

INSULINOWE POMPY CHORYM DZIECIOM
dawki insuliny i jeśli poziom cukru w organizmie
spadnie zbyt nisko, włącza
się alarm. – Pracujemy
we dwójkę z mężem, ale
sami nie

mielibyśmy szansy kupić takiego dali nam przepustkę do normalnosprzętu. Będziemy wdzięczni za- ści – dodaje mama chłopca.
(Angela)
równo panu Łukaszowi, jak i pani
Ani Sinicy do
końca życia. Oni

rów.
Dla pani Anny Czesnakowicz z
Jeleniej Góry, jej siedmioletniego
syna Kubusia oraz całej jej rodziny pompa insulinowa
to szansa do powrotu
do normalnego życia.
– Całe nasze życie
musieliśmy całkowicie podporządkować
Kubusiowi. Posiłki
przygotowywane na
godzinę, mierzenie
cukru, podawania insuliny w dzień i w nocy.
Nieleczona cukrzyca
może doprowadzić do
szeregu poważnych
chorób – mówi
pani Anna.
Dzięki pompie insulinowej można
zapanować
nad cukrzycą.
Poza tym chłopiec nie
będzie już musiał
by ć k ł u t y p o 10
razy dziennie, ponieważ wymiana
drenu pompy odOrganizator i pomysłodawca charytatywnej
bywa raz na trzy
gali boksu już zapowiedział, że była to
dni. Pompa podaje
pierwsza impreza, ale nie ostatnia.
też dokładniejsze

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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Ubecja wkracza do akcji
Odcięli prąd! – zaklął pod nosem.
Przytykając nos do raportów,
które – jak codziennie – leżały na
jego biurku, pogrążył się w topornej
lekturze. Nigdy nie był orłem w
szkole, ale siedem klas jakoś udało
się skończyć. Zawsze uważał się za
człowieka czynu, a do tego szkoły
nie trzeba. – Ja moją mądrość z życia
biorę! – zwykł był mawiać przy okazjach, kiedy – chciał nie chciał – obnażał braki w wykształceniu. „Góra”
jednak ceniła lojalność i oddanie
sprawie. Krempała kupił dyplom
ukończenia szkoły średniej, który
formalnie był wymagany do awansu
na oficera, u Czesława Szejgierta,
handlarza wszystkim. Ten cwaniak
mieszkał na ulicy Szewskiej. Był
wtyczką Urzędu Bezpieczeństwa,
a przy okazji z gracją poruszał się
w jeleniogórskim półświatku. Sam
dyplom jednak nie sprawił, żeby
Krempale czytało się lżej. Jakoś

– Wiecie co? Ja was tu zostawię… – na dźwięk drżącego
głosu Rajmunda Szlachcica
dostali gęsiej skórki. Piwniczny zaduch zmieszał się
z chłodem, który buchnął z
otwartej przez Starzeckiego
klapy w podłodze. Pod nią –
czeluść, której nie dało się
oświetlić z pomocą latarki.
– Nie mówiłem wam, ale ja panicznie boję się ciemności. Mam
to od dziecka! Cudem dałem się
namówić na tę eskapadę i chcę się
z niej wycofać, póki jeszcze mogę –
plątał się Szlachcic. Starzecki czuł,
że facet kłamie. Nie jak z nut, bo
czynił to dość nieudolnie. Po prostu
był tchórzem. Stefan uznał jednak,
że nie powie tego Szlachcicowi „w
twarz”. Wzruszył ramionami.
– Damy sobie radę bez ciebie,
Rajmundzie. Skoro źle się czujesz,
wracaj do siebie. Wiesz, to nawet
lepiej, bo gdyby nas powiedzmy
za godzinę, dwie nie było, to… No,
trzeba kogoś wezwać na pomoc
– stateczny głos Drzewieckiego
załamał się pod koniec zdania,
kiedy mężczyzna uświadomił sobie,
że taka „pomoc” może dla nich
oznaczać zamiast piwnicznego
korytarza, celę aresztu.
– Teodorze! Z ust mi to wyjąłeś
– Szlachcic nie krył wdzięczności. –
Tak, będę czuwał! I może przy okazji
posprzątam mieszkanie.
Starzecki przypomniał sobie

rujnację, do której doprowadzili w
lokalu na ostatnim piętrze kamienicy przy ulicy Kopernika. Za moment
Rajmunda już nie było.
– Dobrze, że poszedł. Jeszcze by

w gacie ze strachu narobił. A tu już
wystarczająco śmierdzi – mruknął
Starzecki wzbudzając cień uśmiechu na twarzy Inge, pogrążonej w
półmroku. Dał się słyszeć głuchy
pomruk grzmotu. Nad miastem
szalała letnia burza. Usłyszeli szum
deszczówki, która pewnie gdzieś
w pobliżu spływała kanałem burzowym. Tylko błyskawic nie było
widać.
– Nie wygląda to zachęcająco –
powiedział Starzecki wskazując na
czeluść otworu. – Jedno jest pewne:
ciąg powietrza.
Pstryknął zapalniczką i przyłożył
jej płomień do otworu w posadzce.
Ognik przechylił się i zgasł. – To
musi gdzieś prowadzić. Pytanie
tylko: gdzie – dodał pod nosem.
Na obliczach Inge i Drzewieckiego
odcisnął się wyraz niepewności.
***
Szalejąca burza zbudziła majora
Krempałę z przedobiedniego letargu, w który zapadł zjadłszy przygotowane przez żonę Teodozję z domu
Witkowska śniadanie: owinięte w
gazetowy papier Trybuny Ludu dwie
potężne pajdy chleba z grubymi na
palec plastrami boczku. Ze świeżo
zabitego prosiaka, którego Krempałom dostarczył do domu niejaki
Zurczyński z Wojcieszyc.
Swego czasu major, kiedy jeszcze
był patrolowym milicjantem, przymknął oko na bimber pędzony przez
Zurczyńskiego w ilościach zdolnych
zaspokoić niewielką miejscowość.
Oczywiście nie za darmo.
Spokorniały sprawca szybko zrozumiał,
jak należy okazać
wdzięczność panu
władzy. Krempała
odjechał z miejsca
popełnienia grzechu
łamania monopolu
państwa socjalistycznego na wyrób spirytualiów, zaopatrzony
w dwie litrowe flaszki
samogonu. I z obietnicą regularnych dostaw mięsa z
uboju. Prosto do domu. Zurczyński
był człowiekiem słownym i choć
od tamtych wydarzeń minęło już
prawie siedem lat, wciąż co jakiś

* postać fikcyjna, w rzeczywistości szefem Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa w latach
1955 – 56 był major Mieczysław Gregorczyk.
** figurant to osoba będąca podmiotem śledztwa, czynności, obserwacji lub zainteresowania
agentów służb specjalnych (UB i SB)

czas pukał do Teodozji z domu
Witkowska.
Ta wpuszczała go na pokoje obszernego mieszkania przy ulicy 15
Grudnia, gdzie – w cieniu kuchni –
dostawca wypakowywał zawartość
skórzanej walizy: rąbankę. Mięso,
jakie do sklepów trafiało tylko z
okazji 1 Maja, ewentualnie – jak
mawiał Krempała – świąt zimowych
i wiosennych, kiedyś Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Teraz zażerał się
pachnącym jeszcze świeżym
wędzeniem
boczkiem.
Jego smak
zmieszany z
aromatem
chrupiącego chleba
porannego wypieku z
piekarni zupełnie
zaspokajał niewybredne podniebienie szefa
jeleniogórskiej milicji.
– No, jeszcze do tego seteczka samogonu by się przydała – uśmiechnął się do swoich myśli odganiając je
jak natrętnego komara. Wprawdzie
cała szafka była wypełniona butelkami z alkoholem, Krempała zdawał
sobie sprawę, jakie skutki może
przynieść ich opróżnianie na służbie. Obiecał jednak sobie solennie,
że na fajrant się napije. Coś z tego
życia mieć trzeba.
Huknął grzmot. Lampka biurowa, którą zapalił ze względu na
panujący w pokoju półmrok, zaczęła
mrugać i zgasła. – Cholerna burza!

jednak brnął przez raport.
Major z ulgą odetchnął, kiedy
udało mu się zainteresować Sprawą
Starzeckiego szefa Powiatowego
Urzędu do spraw Bezpieczeństwa
majora Mieczysława Grzegorczuka*.
Mieciu aż nogami przebierał, aby się
tym zająć węsząc okazję do nadrobienia statystyk w walce z wrogami
ludu. Poprzednia gorliwość Krempały jakoś osłabła po nieudanej
próbie zatrzymania podejrzanych.
Całą historię zręcz-

nie zamiótł pod
dywan zakazując funkcjonariuszom rozmawiania o tej wpadce z
kimkolwiek. Zasłonił się klauzulą:
tajne przez poufne i jeszcze tego
samego wieczoru poszedł na wódkę
do Miecia.
Ten nawet nie czekał poranka.
Nadał działaniom kryptonim Akcja
Student. Od razu wysłał wtyczkę, aby
zainteresowała się figurantami**. I
kazał, aby mundurowi zupełnie
odpuścili sobie sprawę Starzeckiego.
Tak jakby nic nigdy się nie stało! Jak
poczuje, że nikt mu nie stąpa po
piętach, sam do nas wyjdzie i my
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go wtedy cyk! No to cyk! Na pohybel
wrogom ludu! – zachichotał major
Grzegorczuk przepijając kolejną setkę stołowej czystej. Zdecydowali też,
że napadniętego sierżanta Pietruchę
będą mieli na oku, ale na razie nie
pozwolą mu wrócić do służby. – Po
takich przeżyciach damy mu dwa
tygodnie sanatorium w Cieplicach
Śląskich! – uśmiechnął się chytrze
major podpisując odpowiedni dokument.
Teraz Krempała brnął przez
raport podpisany przez niejakiego
„Kulasa”, co z pewnością stanowiło
pseudonim operacyjny. Informator „Kulas” donosił, że „Figuranci
uznani za elementy wrogie Polsce
Ludowej spędzili wieczór i noc w
trzech lokalach gastronomicznych
wypijając siedem półlitrówek wódki,
dwa wina owocowe oraz dziesięć
piw jasnych pełnych, jedząc fasolkę
po bretońsku i kurczaka a la flaczki,
po czym w stanie kompletnego
upojenia alkoholowego, zanieczyszczając niestrawionym pokarmem
podwórko przy ulicy 1 Maja 36,
udali się na spoczynek do Hotelu
Przemysłowego, który stanowi
bazę ich pobytu w Jeleniej Górze”.
Majorowi cofnęła się pajda chleba z
boczkiem. Odłożył resztkę drugiego
śniadania.
– No tak, po takiej zaprawie
będą dziś nieczynni przez cały
dzień! Pewnie cieszyli się, że ich
wypuściliśmy! – pomyślał. – Nie
stwierdzono prób kontaktu z figurantami celów poszukiwań Akcji
Student – sylabizował dopisek na
marginesie notatki. Znaczy to ni
mniej nie więcej, że ani Starzecki,
ani dziewczyna, ani jej dziadek nie
byli przez „Kulasa” widziani. Choć z
całą pewnością Mieciu Grzegorzczyk
zadbał o to, aby każdy informator
zwracał baczną uwagę na tę „świętą
trójcę”. Krempała rąbnął pięścią
w stół. – Gdzie oni są! Przecież do
jasnej cholery nie zapadli się pod
ziemię! – ryknął. Odpowiedział mu
potężny grzmot, który huknął jak
sprowokowany wybuchem gniewu
milicjanta. Komendant nawet nie
zdawał sobie sprawy, jak bardzo
się myli…
****
Starzecki wziął leżącą luzem
cegłę i wpuścił ją w czeluść otworu.
Po dwóch sekundach upadła z hukiem.
Czyli nie jest to
studnia bez dna.
Lub z dnem kilkanaście metrów
niżej. Pamiętał
z e s t u d i ów, ż e
kamienice często
powstawały w miejscu, gdzie niegdyś
wykopywano studnie miejskie, których
nie zasypywano, bo
mogły – w razie czego
– zawsze się przydać.
Nawet wówczas, kiedy powstawała
już skromna sieć wodociągowa.
Być może to właśnie była taka
studnia? Z całą pewnością nikt jej
do końca nie zasypał. – Trzymajcie
za mnie kciuki! Zobaczę, co tam
słychać – uśmiechnął się nieśmiało
obwiązany liną Stefan. I zagłębił się
w dziurze. Do wyrazu niepewności
na twarzach Inge i Drzewieckiego
domalował się strach.
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, z
którym – po serii przygód – udaje
im się dotrzeć do owianych kurzem
i sekretami piwnic kamienicy przy
ulicy Kopernika. Z kolei ukrywający
się przed milicją Jerzy spotyka znanego
nam już Tomasza Rdesta, przewodnika
jeleniogórskiego.
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QUINCY JONES – “Soul Bossa
Nostra”
wydawnictwo: Qwest
Records/Universal Music
Polska

bossa novy. Wszyscy wielbiciele talentu
wielkiego muzyka, aranżera a przede
wszystkim producenta sądzili, skoro po
15 latach Jones odzywa się ponownie sygnując album własnym nazwiskiem to
będzie nie byle jaki krążek. Tymczasem
„Soul Bossa Nostra” to największy płyta nawiązuje jedynie samym tytułem
hit Quincy Jonesa z lat 60-tych, kiedy to do dawnych fantastycznych lat – najlepcały muzyczny świat oszalał na punkcie szego okresu w karierze muzyka wy-

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Karpacz kiedyś

Wystawę „Karpacz na dawnej
pocztówce” ze zbiorów Książnicy
Karkonoskiej proponuje od 1 lutego Galeria Małych Form KK przy
ul. Bankowej 27. Warto zobaczyć
dawny Krummhuebel na pełnych
uroku widokówkach. Ekspozycja
czynna będzie do końca miesiąca.

Wyczarowane pędzlem

W nadchodzący czwartek (3
lutego) Galeria Promocje ODK
zaprasza na wernisaż wystawy
Joanny Barbary Stańczyk zatytułowanej „Malarstwo”. Autorka
jest absolwentką wydziału Sztuki
i Kultury Plastycznej Uniwersytetu
w Zielonej Górze. Jej prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych w
Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii,
Holandii i USA.

Środowe czytanko

W każdą środę lutego (2, 9, 16,
23) Książnica Karkonoska zaprasza
najmłodszych na poranki – czytanki. Zajęcia, gry, zabawy edukacyjne,
wprowadzające w tematykę książki
to oferta dla przedszkolaków,
którzy chcą zaprzyjaźnić się ze
słowem. Imprezy odbywają się
w godz. 11.00-13.00 w Bibliotece
Dziecięco-Młodzieżowej przy ul.
Bankowej 27.

Jedwabnym szlakiem

… przez Turkiestan Wschodni
– to tytuł prelekcji ilustrowanej
przezroczami, na którą zaprasza
Muzeum Przyrodnicze. Wrażeniami i zdjęciami z podróży podzieli się
Tomasz Nasiółkowski. Początek w
czwartek (3 II) o godz. 19.00 w Pawilonie Norweskim w Cieplicach.

Dla najmłodszych
melomanów

W kolejnym niedzielnym poranku muzycznym (Akademia
Młodego Melomana), młodzi jeleniogórzanie będą mieli okazję do
świetnej przygody z muzyką. Tym
razem pod hasłem: Spotkanie z
trąbami. Imprezę, która zaczyna
się o godz. 10 w sali koncertowej,
animują aktorzy: Jacek Paruszyński i Honorata Magdeczko-Capote.
Bilety w cenie 10 zł.

Architektura dworska

W Muzeum Miejskim Dom Gerharta Hauptmanna czynna jest
wystawa zatytułowana „Architektura renesansowych dworów na
Dolnym Śląsku”.
Prezentacja obejmuje ponad 60
zachowanych dworów renesansowych, w tym ten w Wojanowie. W
ciągu 150 lat wzniesiono w naszym
regionie ponad 200 dworów, z
czego do naszych czasów dotrwało
ponad sto.
RED

POP ROCK & JAZZ

wołując przy tym sporo
kontrowersji. Pamiętny
album „Back On The
Block” z roku 1987 był
gigantyczną produkcją
Quincy Jonesa. On też
pojawia się po latach na
najnowszej płycie „Soul
Bossa Nostra”, na której

Ryszard Zając: benefis i wystawa!

znalazło się 15 utworów
wykonywanych przez
28 wykonawców. W
czasy czarnego soulu
wprowadza nas Bebe
Winans utworem „Everything Must Change”.
Zupełnie inaczej wypada dawny hit Michaela

prace rzeźbiarskie
wystawia
w wielu galeriach na indywidualnych
wystawach w Niemczech, Norwegii,
w Holandii, Szwecji, Belgii, zechach
(Praga, Jablonec), a także w wielu
miastach w Polsce. W roku 1991
został przyjęty do międzynarodowej
grupy artystycznej „Oie Arche”. W roku
1997 otrzymał złoty medal na Ogólnopolskiej Ekumenicznej Wystawie Sztuki
Sakralnej Ars Pro Fide we Wrocławiu. W
roku 1998 otrzymał Nagrodę Ministra
Kultury i Sztuki na Międzynarodowej
Wystawie Zabawkarskiej w Kielcach.
Od 1999 r. należy do Związku Polskich
Artystów Plastyków.

regionu jeleniogórskiego Ryszarda Zająca szykuje się w
sobotę, piątego lutego, w
Galerii Biura Wystaw Artystycznych.
Związany z Karpaczem (obecnie), a z Jelenią Górą w przeszłości
Ryszard Zając jest postacią nietuzinkową. W młodości był enfant
terrible środowiska artystycznego. Ten rzeźbiarz, poeta,
muzyk i kompozytor w

Krzysztofa Kuczyńskiego rzeczy (nie)widzialne
Ceniony fotografik
tradycjonalista pokaże swoje dzieła
w Galerii Biura
Wystaw Artystycznych.
Na wystawie zatytułowanej „Egzystencje”
znajdą się dwa
zestawy prac
z dwóch okresów twórczoAutor na
ści Krzysztofa
tle pejzażu
Kuczyńskiego
karkonoskiego
(syntetycznego
i analitycznego).
wykonanego w
Autor z jednej
podczerwieni.

Otwarcie wystawy fotografii Krzysztofa Kuczyńskiego „Egzystencje” godz.17.00 w Galerii BWA przy ul.
Długiej 1.

s t r o n y struje na błonie to, czego oko ludzkie
prezen- nie zobaczy, bo nie jest czułe na patuje fo- smo podczerwieni. Koniecznie!
(tejo)
tografie
FOT. KONRAD
opisujące
PRZEZDZIĘK
rzeczywistość
(„Zwykłe
fotograKrzysztof Kuczyński (ur. 1964 r.)
fie”), które
absolwent Wyższego Studium Fotopokazują
„intymgrafii w Warszawie (dyplom w 1989 r.,
n e ż yc i e
promotor Jerzy Lewczyński), członek
przedmioZwiązku Polskich Artystów Fotografitów”, namacalność,
realność, dosłowność,
ków (od 2009 r.). Autor kilku wystaw
jednak bez popadaindywidualnych. Laureat Grand Prix
nia w banał. Zestaw
XIV Biennale Fotografii Górskiej w
drugi („Niewidzialne
2006 r. w Jeleniej Górze. II nagroda
miasto”), obejmuje
fotografie wykonywane
XXVII Międzynarodowego Konkursu
w podczerwieni: to intereFotograficznego Krajobraz Górski
sująca dokumentacja przeim. Jana Sunderlanda w 2007 r. w
strzeni miejskiej, jakby na
przekór klasycznej idei
Nowym Targu.
reportażu. Kuczyński reje-

pierwszy solowy krążek
jaki nagrał od 14 lat. Na
album złożyło się 12
utworów nad którymi
artysta pracował przez
wiele lat. Otwierający
„Floating Bridge” już od
samego początku wciąga, ale to dopiero wstęp.

Jacksona ze słynnego „Thrillera „P.Y.T.”
(Pretty Young Thing) w interpretacji TPain i Robina Thicke. Aby było mało inni
raperzy powracają w osobach Three 6
Mafia i Davida Bannera w utworze napisanym przez Bill’a Cosby’ego i Quincy
Jonesa – „Hikky-Burr” będącym od 41 lat
motywem przewodnim popularnego
programu „Bill Cosby Show”. Wielki
założył grupę twórczą „Synteza”
(działająca
do roku
1980), w
ramach
której
tworzył monumentalne rzeźby drewniane
ustawiane na placach i ulicach Jeleniej
Góry. W pamięci zbiorowej jeleniogórzan zapisał się właśnie takimi dziełami,
które jeszcze do początku lat 90. XX
wieku zdobiły Rynek. Ich fragmenty
– niszczone w sposób naturalny lub
rękoma wandali – udało się zachować
do dziś w magazynach Muzeum Karkonoskiego.
Ryszard Zając ośmieszał system
polityczny dadaistycznymi instalacjami
i happeningami. W roku 1980 otrzymał
propozycję konserwacji i renowacji
świątyni Wang w Karpaczu. To był dla
artysty zwrot i impuls do sięgnięcia w
stronę sacrum. Pisze teksty inspirowane Biblią, jest aktywnym członkiem
wspólnoty Parafii Ewangelickiej Wang.
W roku 1984 założył grupę instrumentalno - wokalną „Wang”, która
wykonuje pieśni o tematyce religijnej
pisane i komponowane przez R.
Zająca właśnie.
(RED)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

ROK 1968 BYŁ PRZEŁOMEM:
INWAZJĄ „BRATNICH” WOJSK
NA CZECHOSŁOWACJĘ
I SAMOSPALENIE JANA
PALACHA MIAŁY NA
NIEGO OGROMNY WPŁYW

latach 1965-1968 w
cieplickiej Szkole Rzemiosł Artystycznych
uczył się rzeźby u prof.
Mariana Szymanika.
Kształcił się w Państwowej Szkole Muzycznej
w Jeleniej Górze, której
nie ukończył z powodu
W październiku 2008 roku Ryszarda Zająca
konfliktu z dyrekcją.
z wystawą gościło Muzeum Karkonoskie.
Jako wolny hippie był
Początek imprezy w BWA o godz. 17.
aktywnym muzykiem
rockowym w grupach
Wielkie święto rzeźby i jej
(Czwarty Wymiar,
Od 1985 twórcy, jednego z najbardziej Stado Yeti, Vega). Pisał wywrotowe
r. s w o j e rozpoznawalnych artystów teksty w duchu Flower Power. W 1975 r.

alkoholem. Od połowy lat 90. używki
odłożył na bok jeżdżąc w trasy koncertowe z zespołem i nagrywając płyty. W
2003 roku wraz z Allmanami nagrał
album „Hittin’ the Note”, który spotkał
się z dobrym przyjęciem a rok później
ukazała się koncertowa płyta „One
W latach 70. Gregg Allman miał Way Out”.Najnowsza płyta Gregga
poważne problemy z narkotykami i Allmana – „Low Country Blues” to

GREGG ALLMAN – „Low
Country Blues”
wydawnictwo: Rounder
Records/ Universal Music
Polska

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Gregg Allman składa
hołd gigantom bluesa,
takim postaciom jak:
Muddy Waters w utworze „I Can’t Be Satisfied”,BB King, Buddy Guy,
Bobby Bland, Sleepy
John Ester i Otis Rush w
temacie „Checking On

POP ROCK & JAZZ
konceptualista i tym razem miał swoją
muzyczną wizję a skoro jego dawne
kompozycje zdublowali obecni artyści
i to do tego stopnia, że w niczym nie
przypominają dawnych przebojów, to
już zupełnie inna sprawa.
Andrzej Patlewicz

Zakochaj się
w Jeleniej Górze!
Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska zaprasza
twórców w każdym wieku
do udziale w poetyckim
Konkursie Walentynkowym! Pozostało jeszcze
kilka dni!
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 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. 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.
(tejo)

Niebawem zaśpiewa Maleńczuk
12 lutego o godzinie 20.00 na scenie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zagra Maciej Maleńczuk z
zespołem Psychodancing, w którego skład wchodzą: Maciej
Muraszko, Andrzej Laskowski, Jakub Frydrych, Grzegorz
Stasiuk.

Maciej Maleńczuk, a właściwie Mirosław
Maleńczuk urodził się 14 sierpnia 1961
roku w Wojcieszowie (dziś to powiat
złotoryjski). Jest wokalistą i gitarzystą
rockowym, instrumentalistą, poetą,
kompozytorem, autorem tekstów.
My Baby” oraz Magic’owi Sam’owi w
kompozycji „My Love Is Your Love”. Jedyna autorska kompozycja w albumie
to napisany z Warrenem Haynesem,
gitarzystą The Allman Brothers Band
kawałek „Just Another Rider”. Wszystkie utwory nagrano w studio Village
Recorder w Los Angeles należącym
do T-Bone Burnetta, który podjął się

Muzycy zaprezentują repertuar
z płyty okrzykniętej złotą „Psychodancing: Live”, która jest próbą
przedstawienia znanych polskich
przebojów i autorskich piosenek
w dancingowej aranżacji Macieja
Maleńczuka, tym razem w wersji
na żywo.
Na dwóch krążkach znajduje
się przekrojowy materiał, zaczynając od „Psychopopu”, a na
„Psychodancingu 2” kończąc.
Album składa się z dwóch płyt
zatytułowanych: „Psychoparty”
oraz „Psychopościel”. W programie koncertu znajdą się przeboje
z repertuaru gwiazd piosenki.
Bilety kosztują 90 PLN.
(Agrafka)
także roli producenta. O znakomitych
walorach tego albumu świadczy też
obecność fantastycznych muzyków:
Dr. John (fortepian), Doyle Bramhall
II (gitara), Dennis Crouch (bas) oraz
Jay Bellerose (perkusja).Te nazwiska
już same mówią za siebie. Od tej płyty
trudno będzie się uwolnić.
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

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

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

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

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

TYDZIEŃ Z MUZYKĄ W WIELKIM STYLU

Gwiazdy wypromują młodzież
W nadchodzący piątek, czwartego lutego, zaczyna się VIII edycja festiwalu „Gwiazdy promują”. Podczas trwającej ponad tydzień imprezy
(koniec 10 lutego) nie zabraknie muzycznych
sław, które dadzą koncerty i będą pracowały z adeptami muzyki z całej Polski.
Festiwal organizowany przez
Filharmonię Dolnośląską oraz
Państwową Szkołę Muzyczną I i II
stopnia im. Stanisława Moniuszki,
jest jedną z nielicznych imprez w
kraju, które zaspokajają nie tylko
melomanów „biernych”, lecz także
dają możliwość chłonięcia wiedzy
od mistrzów młodemu pokoleniu

ANDRZEJ JASINSKI

muzyków. Wydarzenie staje się
zresztą „pokoleniowe”, bo ci – którzy jako adepci uczyli się na nim od
wielkich muzycznego świata – dziś
sami są autorytetami.
W t y m ro k u
XVIII Festiwal
„Gwiazdy

profesor Roman Lasocki, gościć
będzie muzyczne sławy.
W koncercie inauguracyjnym (4
lutego, godz. 19) wystąpią Jadwiga
Rappé (alt) oraz Joanna Reszel (sopran) i Wanda Franek (alt). Solistki
z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją
Tadeusza Strugały, wykonają pieśni,
między innymi, Webera, Moniuszki,
Gounoda, Mahlera.
Gwiazdą koncertu sobotniego
(piąty lutego, godz. 18) będzie
Krystyna Jurecka, skrzypaczka,
oraz Paula Preuss (skrzypce)
i Bogna Czerwińska-Szymula
(fortepian). W repertuarze
dzieła, między innymi, Szymanowskiego, Wieniawskiego i
Brahmsa.
Niedzielne popołudnie to
propozycja dla brzmień
instrumentów dętych.
Gwiazdą koncertu zaczynającego się szóstego lutego
o godz. 18 będzie
Mie-

MAŁGORZATA
WASIUCIONEK

IGOR CECOCHO

KLAUDIUSZ BARAN

JADWIGA RAPPE

Promują”, którego kierownikiem artystycznym jest wybitny
wirtuoz skrzypiec, pedagog i
znawca muzyki

czysław Stachura (klarnety i saksofon). Wraz z Patrycją Wierzbicką, Sławomirem Zawadzkim,
Bartoszem Sadokiem i Markiem
Werpulewskim wykona dzieła, między innymi, Debussy’ego, Webera i
Ponchielliego.

Poniedziałku nie powinni prze- okazja do posłuchania jeleniogógapić wielbiciele akordeonu. Tym rzanki: Małgorzaty Wasiucionek
instrumentem „czarować” będą: (skrzypce), która jest studentką
Klaudiusz Baran wraz z uczniami: prof. Konstantego Andrzeja Kulki.
Rafałem Grzonką i Maciejem Frąc- Oczywiście zagra także Mistrz,
kiewiczem. Klaudiusz Baran jest bo- którego przedstawiać nie trzeba.
daj jedynym w Polsce bandeonistą Zabrzmią, między innymi, dwa
(rodzaj akordeonu popularnego w koncerty skrzypcowe: Szymanowkrajach Ameryki Łacińskiej). W re- skiego oraz Czajkowskiego.
(tejo)
pertuarze transkrypcje akordeonoFOT. TEJO/ARCHIWUM
we przebojów muzyki klasycznej
i współczesnej: od Scarlattiego i
Bacha po Galliano i Kilara. Początek
7 lutego o godz. 19.
Ósmego lutego wracają brzmienia dęte. Koncert z Igorem Cecocho
(trąbka) oraz z udziałem Pawła
Tulińskiego, Damiana Marata (obydwaj na trąbce), i Marii Miszczak
(fortepian) z pewnością spodoba
się fanom George’a Gershwina.
Zabrzmi, między innymi, słynna
„Błękitna rapsodia”. Początek
o godz. 19. W środę, 9 lutego
– wystąpi Aneta Wąsik (skrzypce) oraz Antoni Lichomanow
(fortepian). W programie,
między innymi, Fauré,
Beethoven, Richard
Strauss.
Wydarzeniem czwartku będzie
wieczór
for t epianowy z
Andrzejem Jasińskim w
roli głównej, któr y
będzie promował
s wo j e g o u c z n i a
Mateusza Borowiaka. Zabrzmią
dzieła Beethovena i Chopina.
Piątek (10 lutego)
to finał festiwalu i
ROMAN LASOCKI

Wszystkie wieczory poprowadzi prof. Roman Lasocki. Patronami festiwalu są przewodniczący sejmiku dolnośląskiego Jerzy Pokój, marszałek dolnośląski Rafał Jurkowlaniec
oraz prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła.
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KPR zagrał za dwa punkty, po raz czwarty w tym sezonie
Niezwykle wiele emocji przyniósł mecz 17. kolejki PGNiG
Superligi kobiet, w której KPR
Jelenia Góra podejmował ekipę Ruchu Chorzów. Jeleniogórzanki zasłużenie pokonały
ślązaczki po istnym horrorze
29:28.

wej. Od tego momentu Ruch wziął się
ostro do odrabiania strat, czego efektem
było doprowadzenie do rezultatu 15:13
w pierwszej odsłonie spotkania.
Druga część meczu to nadal walka o
każdy centymetr boiska i gra „gol za gol”.
Chorzowianki wyszły nawet na prowadzenie 25:23 w 51 min., ale ambitne i

waleczne jeleniogórzanki szybko wybiły
z głowy swoim przeciwniczkom myśl, że
mogą wywieźć ze stolicy Karkonoszy
jakieś punkty. Najpierw do remisu po
28 doprowadziła najskuteczniejsza tego
wieczoru Kocela, a chwilę później bramkę na wagę zwycięstwa zdobyła Załoga.
Ruch Chorzów miał jeszcze szansę na

Dla naszej drużyny ten
mecz był ostatnim w którym zawodniczki mogły
szukać szansy na grę w
play-offach i gospodynie
bardzo dobrze wiedziały,
że jedynym celem są dwa
punkty. Mecz rozpoczął
się od zdecydowanych
ataków KPRu, który w 4
min. prowadził 2:0. Swoją
wyższość nad rywalkami
dziewczyny udowadniały
aż do 22 min., gdy po bramce Dąbrowskiej na tablicy
widniał wynik 12:7 dla
podopiecznych Małgorzaty
Jędrzejczak i Dili Samado-

skonstruowanie
akcji, ale ta sztu- 1. Zagłębie Lubin
ka ku uciesze ki- 2. Vistal Gdynia
biców zgromadzonych w hali 3. SPR Lublin
przy Złotniczej 4. Start Elbląg
się nie udała. 5. Piotrcovia		
KPR zasłużenie
pokonał Ruch 6. Politech. Koszalin
Chorzów i ma 7. Ruch Chorzów
już 8 punktów 8. KSS Kielce
przewagi nad
S a m b o r e m 9. AZS Wrocław
Tczew, tracąc 10. KPR JG		
3 „oczka” do 11. Sambor Tczew
AZS-u Wrocław.
W kolejnej serii
spotkań jeleniogórzanki czeka bardzo
trudny mecz wyjazdowy z KSS Kielce,
który zaplanowano na 4 lutego.
KPR Jelenia Góra – Ruch Chorzów
29:28 (15:13)
KPR: Kozłowska, Szalek, Krajewska –
Kocela (9), Dąbrowska (7), Załoga (4),
Fursewicz (3), Konsur (3), Buklarewicz
(2), Odrowska (1), Kubicka, Muras
Ruch: Wąż, Karwat - Jasińska (6), Radoszewska (5), Szyszkiewicz (4), Lesik

16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
16

31
28
25
23
22
19
14
12
11
8
0

478:372
515:373
520:440
508:455
494:434
464:438
447:469
459:511
400:458
488:572
368:555

(4), Rodak (4), Krzymińska (3), Pawlik
(1), Rzeszutek (1), Wawrzyńczyk,
Sucheta, Salamon, Krusberska
17. kolejka (29.01): AZS Wrocław –
SPR Lublin 25:42, Start Elbląg – KSS
Kielce 35:33, Piotrcovia Piotrków Tryb.
– Politechnika Koszalińska 27:35, KPR
Jelenia Góra – Ruch Chorzów 29:28.
(red.)
Fot. T. Raczyński

Dramatyczny mecz, Spartakus pokonał lidera!
W sobotni wieczór w hali
przy ul. Sudeckiej w walce
o awans do II–ligi stanęły
naprzeciw siebie zespoły
Spartakusa Jelenia Góra
oraz WSTK Wschowa Sława.
Obie ekipy wielokrotnie
zmieniały się na prowadzeniu, ale to jeleniogórzanie
zachowali więcej zimnej
krwi i odnieśli bardzo cenne zwycięstwo pokonując
lidera 81:75.
Od początku pojedynek czwartego Spartakusa z liderującym
WSTK miał wyrównany przebieg.
Pięciopunktowe prowadzenie gości
(17:12) w 9 min. było tego dnia ich
najwyższą przewagą nad zespołem
Joanny Kawalec. Po pierwszej kwar-

cie gospodarze przegrywali 17:19.
W pierwszej połowie w drużynie z
Jeleniej Góry wyróżniał się Jaszczur,
który ambitnie walczył o każdą piłkę
i w efektowny sposób zdobywał
punkty. W 14 min. było 26:22 dla gospodarzy, następnie w ciągu minuty
straciliśmy 6 „oczek”, ale Adamczyk
rzutem za 3 pkt. ponownie wyprowadził swój zespół na prowadzenie.
Obraz gry nie ulegał zmianie, a na
przerwę aktorzy dramatycznego
widowiska sportowego schodzili
przy stanie 38:39.
Po zmianie stron z bardzo dobrej
strony pokazał się Kozyra, dwukrotnie trafiając za 3 pkt., w 27 min.
wysunął swój zespół na najwyższe
w tym spotkaniu, 11-punktowe
prowadzenie (52:41). Goście zdołali zmniejszyć stratę do siedmiu
punktów, trafiając za 3 pkt. równo z
syreną oznajmiającą koniec trzeciej

Pod siatką króluje „jedynka”
Zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn zwycięstwem uczniów Gimnazjum nr 1 zakończyły
się finałowe rozgrywki w
siatkówce. Przed naszymi zespołami półfinały
strefy jeleniogórskiej,
panie pojadą do Janowic
Wielkich, panowie wybiorą się do Kamiennej
Góry.
Kobiety

Mężczyźni

Uczestnicy finału: Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum/Zespołu
Szkół Rzemiosł Artystycznych
Wyniki spotkań: Gim nr 1 –
Gim nr 2 2:1, Gim nr 1 – Gim nr
4 2:0, Gim nr 1 – Gim/ZSRzArt
2:0, Gim nr 2 – Gim nr 4 0:2, Gim
nr 2 – Gim/ZSRzArt 2:0, Gim nr
4 – Gim/ZSRzArt 2:1
Klasyfikacja końcowa finału:
1. Gim nr 1, 2. Gim nr 4, 3. Gim
nr 2, 4. Gim/ZSRzArt
(MDvR)

3".:
Serafin

REKLAMA

Uczestnicy finału: Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum/Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
Wyniki meczów finałowych:
Gim/ZSO nr 1 – Gim nr 3 2:0,
Gim/ZSO nr 1 – Gim nr 1 0:2,
Gim/ZSO nr 1 – Gim nr 4 0:2,

Gim nr 3 – Gim nr 1 0:2, Gim nr
3 – Gim nr 4 0:2, Gim nr 1 – Gim
nr 4 2:1
Klasyfikacja końcowa finału:
1. Gim 1, 2. Gim nr 4, 3. Gim/
ZSO nr 1, 4. Gim nr 3
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kwarty. W ostatniej
odsłonie obie ekipy toczyły zacięty
bój o zwycięstwo,
po akcjach kosz za
kosz przewaga jeleniogórzan oscylowała wokół czterech
punktów. W 37 min.
przyjezdni zdołali
wyrównać (71:71),
jednak końcówka
należała do duetu
Kozyra – Jaszczur,
którzy zachowując
zimną krew przyczynili się do zwycięstwa nad liderem
81:75.
Po meczu zawodnicy gości, którzy
poprzednie spotkanie również przegra-

li w dramatycznych okolicznościach (z Gorzowskim Klubem Koszykówki
78:82) mieli pretensje do
poziomu sędziowania i
krótko skwitowali swój
pogląd na temat przebiegu meczu – znowu
sędziowie wygrali mecz.
Dzięki wygranej Spartakus zbliżył się na dwa
punkty do lidera, a następne spotkanie rozegra
5 lutego na wyjeździe z
sąsiadującym w tabeli
Tytanem Jawor.
Spartakus Jelenia Góra
- WSTK Wschowa Sława
81:75 (17:19, 21:20, 21:13,
22:23)
(Przemo)
Fot.
Walbrzyszek.com

Wieści różnej treści
Zwycięstwo KKS-u w
turnieju młodzików

Nasi młodzi zawodnicy nie
mieli sobie równych podczas
rozgrywanego w Jeleniej Górze
Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Młodzików rocznika 1998 i młodszych o Puchar Prezesa KKS–u. W
fazie grupowej zremisowaliśmy jeden mecz, z Górnikiem Wałbrzych
w wymiarze 1:1, później przyszedł
czas już na same zwycięstwa. W
finale KKS pokonał SMS Łódź 3:2.
Skład zespołu: Michał Rebkowiec
- Oskar Giziński, Jakub Matuszewski, Kacper Lemiszewski, Szymon
Statkowski, Jakub Stolarski, Kamil
Szaciłło-Kulikowski, Wojciech
Szpak, Łukasz Wierzbicki, Kamil
Zatorski.

Szachy drużynowe dla
SP 11

Na starcie zawodów szachowych w kategorii szkół podstawowych stanęło sześć ekip: SP 8,
SP 15, SP 6, SP 2, SP 7 oraz SP 11.
Zwycięstwo przypadło w udziale
tym ostatnim, triumfatorzy zagrają dodatkowo w strefowych
rozgrywkach szachowych, które
odbędą się 1 marca w Bogatyni.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. SP 11, 2. SP 7, 3. SP 2, 4. SP 6, 5.
SP 15, 6. SP 8. Zwycięzcy zagrali
w składzie: Katarzyna Dwilewicz,
Agata Dwilewicz, Rafał Rzempała,
Krzysztof Retych, Igor Zasoński,
opiekun: Joanna Tortora.

Przy tenisowym stole
najlepsi gimnazjaliści z
ZSRzemArt.

W rozgrywkach szkół gimnazjalnych chłopców w tenisie
stołowym odbywających się w
hali MOS–u przy ul. Złotniczej
udział wzięło siedem zespołów.
Początkowo drużyny podzielone
zostały na dwie grupy, gdzie
rywalizacja toczyła się systemem
każdy z każdym – grupa A: Gim
nr 1, Gim nr 4 (I)., Gim nr 3, Gim
nr 2 – grupa B: Gim ZSO nr 1,
Gim nr 4 (II), Gim ZSRzemArt. Z
pierwszej grupy awans do strefy
medalowej wywalczyło: Gim
nr 1 i Gim nr 2, z drugiej: Gim
ZSRzemArt. oraz Gim ZSO nr 1.
Półfinały: Gim ZSO nr 1 – Gim nr
1 2:3, Gim. ZSRzemArt. – Gim.
nr. 2 3:2, mecz o 3 miejsce: Gim
nr 2 – Gim ZSO nr 1 3:0, finał:
Gim. nr 1 – Gim ZSRzemArt. 1:3.
Klasyfikacja końcowa: 1. Gim
ZSRzemArt., 2. Gim nr. 1, 3. Gim
nr 2, 4. Gim ZSO nr 1, 5. Gim nr
3 (I), 6. Gim nr 4 (II), 7. Gim nr 4
(I). Triumfatorzy grający w składzie: Grzegorz Ulewski, Wojciech
Chmielewski, Dawid Napora pod
opieką Sylwestra Poniatowskiego
wywalczyli awans do finału strefy
jeleniogórskiej.

Kolejna edycja Ligi Sań
Rogatych

Mieszkańcy Kowar oraz odwiedzający miasto turyści znów
mogą tej zimy zjechać saniami
rogatymi. Liga organizowana
jest od stycznia do marca we
wszystkie śnieżne soboty. Na
trasie zjazdu rozgrywane są
konkurencje towarzyszące,
które urozmaicają przejazd
oraz dostarczają dodatkowych
emocji. Regulamin imprezy
można znaleźć na stronie: www.
kowary.pl.
(MDvR)
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Dwa mecze na szczycie, dwie porażki Sudetów
Koszykarze Sudetów Jelenia Góra występujący na
parkietach II-ligi w minionym tygodniu dwukrotnie
wybiegli na boisko walcząc
o ligowe punkty. W środę
ulegli przez własną publicznością Stali Ostrów
Wlkp. 50:57, a w sobotę
przegrali wyjazdowy mecz
z liderem z Pleszewa 65:67.
Dwie porażki zepchnęły nas
w tabeli na trzecie miejsce,
na rzecz graczy z Ostrowa
Wlkp.
W pierwszej części gry spotkania
ze Stalą obie drużyny zdobywały
punkty seriami. Po prowadzeniu
3:0 jeleniogórzanie stracili siedem
punktów z rzędu, ale pod koniec
kwarty na boisko wszedł Łukasz
Niesobski, który wyprowadził swój
zespół na ponowne prowadzenie.
Po 10 minutach było 14:13. W
16 min. Sudety po raz ostatni
wyszły na prowadzenie – 20:19.
Problem jeleniogórzan tkwił w
nieskuteczności, co chwilę później
wykorzystali przyjezdni, stopniowo
wypracowując przewagę. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku
24:31, po tym jak Kałowski równo

z końcową syreną zdobył punkty
dla gości.
Trzecia kwarta rozpoczęła się od
ataków gospodarzy, którzy dzięki
dobrej grze Matczaka zniwelowali
straty do 4 „oczek”. Ostrowianie
po rzucie za 3 pkt. wrócili do gry i
rozpoczęli powiększanie przewagi,
w 27 min. na tablicy wyników było
32:43. Wtedy na parkiecie pojawił
się Czekański, kapitan jeleniogórzan zdobył w krótkim czasie 5 puktów, jednak nie pomogło to zmniejszyć strat do rywala i na ostatnie 10
minut koszykarze wychodzili przy
stanie 37:50. Goście mieli okazję na
podwyższenie rezultatu za sprawą
fauli zawodników z Jeleniej Góry,
jednak razili nieskutecznością z
rzutów wolnych (62%). Po pięciu
faulach boisko musieli opuścić
Czech i Wilusz. Ostatnia kwarta
wygrana przez Sudety 13:7 tylko
zmniejszyła rozmiary porażki.
Goście zasłużenie wygrali rewanżując się w ten sposób za porażkę
na własnym parkiecie, również
różnicą siedmiu punktów.
Konfrontacja Florentyny Pleszew
z Sudetami Jelenia Góra, była pojedynkiem dwóch wielkich przegranych 19. kolejki. Jeleniogórzanie
nie sprostali Stali Ostrów Wlkp., a
Florentyna uległa niespodziewanie
na własnym terenie Nysie Kłodzko.

Głównym celem imprezy było
wyłonienie mistrzów Dolnego Śląska
szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych oraz wybranie reprezentacji
naszego województwa na centralne
zawody szkół, które w tym roku
odbędą się od 5 do 7 lutego w Kasinie

Wielkiej na Podhalu w miejscowości
Justyny Kowalczyk.
Doskonale zaprezentowali się
uczniowie Szkoły Podstawowej nr
15 z Jeleniej Góry, którzy wygrali
wszystkie klasyfikacje zdobywając 8
medali oraz wygrywając klasyfikację

W spotkanie bardzo dobrze weszli
podopieczni Artura Milewskiego,
którzy w 20 min. meczu wyszli na
prowadzenie. Dobre dośrodkowanie
Rudnickiego wykończył Wichowski

strzelając z pierwszej piłki i nie
dając bramkarzowi rywali szans
na skuteczną interwencję. W 30
min. było już 2:0, strzał Kotarby z
rzutu wolnego przedłużył Rudnicki.
Gospodarze jeszcze przed przerwą
zdobyli kontaktową bramkę skutecznie wykorzystując rzut rożny.
Trafienie dla gospodarzy strzałem
głową zaliczył Monik. W 64 min.
meczu padła ostatnia bramka tego
pojedynku, celne dośrodkowanie ze
skrzydła wykończył Durlak wyprowadzając swój zespół na 3:1.
– To był dopiero pierwszy sparing, ale jesteśmy zadowoleni z
gry i z tego, że udało się zwycię-

Ferie z MOS-em

Poniedziałek 14 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
14.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
Wtorek 15 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
15.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
- Lodowisko przy ul. Skłodowskiej:
10.00 – 13.00 – gry i zabawy na
lodowisku – Short Track
Od pierwszego gwizdka arbitrów
kibice zebrani w hali w Pleszewie
obserwowali niezwykle zacięty
mecz, w którym wynik oscylował
wokół remisu. Na przerwę obie
ekipy schodziły przy wyniku 30:30.
Kluczowa dla losów spotkania okazała się trzecia kwarta przegrana

generalną szkół w kategorii chłopców i dziewcząt.
Mistrzami Dolnego Śląska
zostali: Kamila Boczkowska i Michał Kaźmierczak
w biegu na 2 km oraz
sztafety: dziewcząt 4 x 2
km w składzie - Patrycja
Rutecka, Patrycja Traczyk,
Marcelina Badacz, Kamila
Boczkowska i chłopców 4
x 2 km - Oskar Wysocki, Michał Kaźmierczak,
Tomasz Zając, Michał
Skowron.
Wicemistrzynią Dolnego Śląska w biegu na
2 km została Natalia
Traczyk z SP 11 w Jeleniej Górze. Na uwagę
zasługuje fakt udziału w
Dolnośląskich Finałach
uczniów siedmiu jeleniogórskich szkół: SP 15, SP 11 i SP 3,
Gimnazjum nr 3, Gimnazjum ZSO
nr 1, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum Zespołu Szkół PrzyrodniczoŻywieniowych.
Mimo nie najlepszej pogody,
pierwszego dnia na starcie zobaczy-

Pierwsze zwycięstwo Karkonoszy w okresie przygotowawczym
Wygraną jeleniogórskich
Karkonoszy w wymiarze
3:1 zakończyła się sparingowa potyczka z występującą na boiskach okręgówki
Nysą Zgorzelec. Bramki
dla naszej ekipy strzelali:
Jarosław Wichowski, Julian Rudnicki oraz Mateusz
Durlak.
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Międzyszkolny Ośrodek
Sportu w Jeleniej Górze przygotował plan gier i zabaw na
zbliżające się ferie zimowe.

przez podopiecznych Ireneusza
Taraszkiewicza 10:17. W ostatniej
odsłonie ambitnie walczący jeleniogórzanie starali się odrobić
straty, jednak nawet znakomita
postawa Rafała Niesobskiego – 21
punktów w całym meczu i Mariusza Matczaka – 18 „oczek” nie

uchroniła naszego zespołu przed
piątą porażką w tegorocznych
rozgrywkach. W tabeli II-ligi prowadzi Florentyna, wyprzedzając
o dwa punkty Stal Ostów Wlkp. i
jeleniogórskie Sudety.
(Przemo&MDvR)
Fot. R. Ignaciak

Świetny start naszych młodych biegaczy
Międzyszkolny
Klub Sportowy
Karkonosze
Sporty Zimowe
Jelenia Góra
p r z yg ot owa ł i
przeprowadził
w dniach 25 i 26
stycznia na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląską
Gimnazjadę i
I g r z ysk a M ł o dzieży Szkolnej w
biegach narciarskich. W zawodach uczestniczyło 250 uczniów z
40 dolnośląskich
szkół.
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żyć. Zarówno Karkonosze, jak i
Nysa stworzyły sobie jeszcze kilka
dobrych sytuacji, ale wynik nie
uległ zmianie – powiedział Artur
Milewski, trener zespołu. Kolejnym
sparingpartnerem Karkonoszy Jelenia Góra będzie III-ligowy Promień
Żary, spotkanie również odbędzie
się w Zgorzelcu.
Karkonosze: Sender, Zagrodnik, Bijan, Bizoń, Wawrzyniak,
Kotarba, Krakówka, Adamczyk,
Wojtas, Rudnicki, Wichowski oraz
Walczak, Durlak, Rodziewicz, Han,
Gałuszka.
(MDvR)

liśmy prawie 250 uczennic i uczniów
z dolnośląskich szkół podstawowych
oraz gimnazjów. Drugiego dnia odbyły się biegi sztafetowe, w których
wystartowało 40 czteroosobowych
zespołów szkolnych.

Klasyfikacja generalna

Szkoły Podstawowe – chłopcy:
1. SP nr 15 Jelenia Góra

2. SP Czarny Bór
3. SP nr 1 Piechowice
Szkoły Podst awowe – dziewczęta:
1. SP nr 15 Jelenia Góra
2. SP Witków Śl.
3. SP nr 1 Piechowice
(MDvR)
Fot. M. Gałka

Podium dla Chojnika
W krakowskich Skotnikach
odbyła się kolejna edycja
turnieju piłkarskiego ERREA
CUP. W hali balonowej J&J
Sport Center rywalizowało
20 zespołów młodzików z
rocznika 1999 – m.in. Górnik Zabrze, Wisła Kraków,
Cracovia Kraków oraz Śląsk
Wrocław. Świetnie wypadli
młodzi piłkarze Chojnika
Jelenia Góra, którzy uplasowali się na najniższym
stopniu podium.
Po raz trzeci podopieczni Dariusz
Michałka zameldowali się pod Wawelem, aby sprawdzić swoje umiejętności i rozwój sportowy. Pierwszy mecz
nie napawał optymizmem. Po bardzo
wyrównanym spotkaniu Chojnik
uległ zawodnikom Odry Wodzisław
0:1. Nikt pewnie nie pomyślał, że
to będzie ostatnia przegrana w regulaminowym czasie ciepliczan. W
kolejnych meczach fazy grupowej
Chojnik wygrał z MOSiR-em Jastrzębie 2:0, Cracovią Kraków 1:0 oraz
CKS-em Czeladź 1:0 kończąc zmagania grupowe na drugim miejscu i
kwalifikując się do finału A.
W pierwszym meczu fazy finałowej doszło do konfrontacji miedzy
Górnikiem Zabrze, a Chojnikiem
Jelenia Góra. W regulaminowym

czasie mecz zakończył się wynikiem
1:1. Spotkanie musiała rozstrzygnąć
seria rzutów karnych, więcej zimnej
krwi zachował Chojnik i wygrał w
stosunku 3:2. Kolejnym rywalem ciepliczan była Akademia Piłkarska 21
Tomasza Frankowskiego i Mirosława
Szymkowiaka. Po bardzo zaciętym
meczu na tablicy był bezbramkowy
remis i znów żeby wyłonić zwycięzcę
potrzebna była seria jedenastek, tym
razem zakończona porażką. W meczu o trzecią pozycję jeleniogórzanie
pewnie pokonali w wymiarze 3:0
drużynę FC Academy Wrocław.
– To bardzo udany turniej, dwie
stracone bramki, jedna porażka to
wspaniały bilans. Chłopcy byli jak w
transie, chętni do walki i realizacji
nakreślonych zadań, konsekwencja, determinacja sprawiły, że moi
zawodnicy osiągnęli tak wysokie
miejsce. Serdeczne podziękowania
za występ dla Kacpra Sutora, który
był bardzo dużym wsparciem. Kacper
Kozłowski bramkarzem turnieju.
Radość, radość – tak podsumował
występ swojego zespołu trener Dariusz Michałek.
Skład Chojnika: Kacper Kozłowski,
Dominik Banaś, Norbert Zaleszczyk,
Mathijas Maran, Fabio Proietti,
Hubert Grabke, Łukasz Mężyk, Benjamin Łyczak, Gabriel Kaczmarczyk,
Patryk Michałek oraz gościnnie
Kacper Sutor.
(MDvR)

Środa 16 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
15.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
- Lodowisko Biały Orlik przy ZSOiT: 10.00 – 13.00 – turniej hokeja
(open)
Czwartek 17 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
15.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
- Lodowisko przy ul. Skłodowskiej:
10.00 – 13.00 – gry i zabawy na
lodowisku – Short Track
Piątek 18 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
15.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 9.00 – 14.00
– Trio Basket (turniej open)
Poniedziałek 21 lutego
- Hala przy ul. Złotniczej: 10.00 –
13.00 – turniej trójek siatkarskich
(Gim/SPG)
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
14.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
Wtorek 22 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
14.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
- Lodowisko Biały Orlik przy ZSOiT:
10.00 – 13.00 – gry i zabawy na
lodowisku – Short Track
Środa 23 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
14.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
- Lodowisko przy ul. Skłodowskiej:
10.00 – 13.00 – turniej hokeja
(open)
Czwartek 24 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
14.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
- Lodowisko Biały Orlik przy ZSOiT: 10.00 – 13.00 – turniej hokeja
(open)
Piątek 25 lutego
- Hala przy ul. Skłodowskiej: 9.00 –
14.00 – sala otwarta
- Hala przy ul. Sudeckiej: 10.00 – 13.00
– koszykówka zajęcia otwarte
(MDvR)
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2011-01-21, godz. 22.00 - 2011-01-28, godz. 14.00

OGŁOSZEŃ 820
PRACA
DAM PRACĘ
DO sprzątania biura - poszukujemy pani - 500 060 742
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
ORIFLAME - zostań konsultantem Kupuj kosmetyki taniej, w
specjalnej cenie dla Klubowiczów
Możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy lub dynamiczna
kariera. GG 12499228 - ****

POMOC kuchenna - Praca jako
pomoc kuchenna, wymagane
doświadczenie, zaangażowanie,
uczciwość, jjacak@wp.pl - 504
995 338
SZUKASZ dodatkowej pracy? Zostań konsultantką Avon - 723
529 222
ZATRUDNIĘ telemarketerów - na
umowę zlecenie. Wysokie prowizje - 531 912 906

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
DOŚWIADCZONA pomoc
kuchenna - szuka pracy stałej
lub dorywczej. Również sprzątanie mieszkań, biur lub opieka
nad osobami starszymi. Jelenia
góra - 531 258 098

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.

DOŚWIADCZONY murarz
szuka pracy lub podejmie
się budowy domu, remontu,
docieplenia, ogrodzenia, szalowania, regispy, malowania
- 757 814 008
E M E R Y T - d y s p o z y c y j n y,
k u l t u r a l n y, b e z n a ł o g ó w, z
prawem jazdy - szuka zajęcia
- 793 657 899
KIEROWCA - kat. C+E. 30
lat, kurs na przewóz rzeczy.
B a d a n i a w a ż n e d o 2 0 1 5 r.
Bez nałogów - 517 317 206
KIEROWCA C+E - niepal ą c y, n i e p i j ą c y, u c z c i w y. 1 5
lat doświadczenia na chłodniach. Pełna dokumentacja.
Podejmie pracę u uczciwego
pracodawcy - 691 466 704

KOBIETA - 20 lat posiada prawo
jazdy kat. B. - podejmie pracę
jako kierowca, pomoc kuchenna
lub sprzedawca. Od zaraz, na
umowę o pracę - 798 531 938
MĘŻCZYZNĄ, dyspozycyjny
- wykształcenie średnie, poszukuje pracy: remonty, produkcja,
hydraulika, inne, również zagranica - 511 572 319
NA umowę o pracę - po studiach,
ambitna, pracowita. Posiadam
kilkuletnie doświadczenie zawodowe, j. niemiecki i angielski,
prawo jazdy - 691 688 237
POSIADAM busa 8 osobowego lub paka. Pilne - 793 623 999
SAMOTNY, z trojgiem dzieci abstynent, posiadający prawo
jazdy kat. B - poszukuje pracy
- 783 411 148

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM

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.

ALUFELGI 16 cali - 4*108 mm,
z oponami letnimi. Stan bardzo
dobry. Cena 600 zł - 516 246
985
ALUFELGI VW Passat - 17, w
dobrym stanie z oponami 120 zł
szt. - 693 539 968
FELGI aluminiowe ATS Classic 185/65/14 - stan dobry. Cena 200
zł - 723 552 862
FELGI stalowe i aluminiowe prostowanie i sprzedaż - 757
893 651
OPONY letnie - 185/60 R14. Cena
150 zł za komplet - 600 994 453
OPONY nowe i używane - 757
893 651
PROMOCJA - nowe opony zimowe
- 195/65 R15 Yokohama W.Drive.
Cena 205 zł/szt. - 508 222 781
SERWIS i sprzedaż opon - okazja na letnie-nowe. Mechanika
samochodowa. Zapraszam - 515
291 992
STALOWE felgi 13 cali - po 39 zł.
Dwie opony 175/70/R13 Viking,
lato, używane - 601 731 236

MOTORYZACJA
KUPIĘ

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS

FELGI, OPONY
SPRZEDAM

CHŁODNICA do silnika Volkswagen 1.6 - nowa, w pudelku,
nieużywana. Pasuje do Volkswagen, Seat, Skoda itp. - 723
552 862
DO rożnych aut - posiadam
wiele części do wielu modeli
samochodów w rocznikach
od 1987 do 2000 - 604 899
303/692 5392 08
DWIE szyby boczne - otwierane, montowane w części
ładunkowej samochodu Citroen
C-15 oraz bardzo dużo nowych
części do samochodów - 503
169 210
LAMPY przednie - nowe - do
VW Golfa 3 III i hak - tanio 691 868 392
PODUSZKA kierownicy i komputer - do Opel Omega B - 514
980 305
RAMA blacharska + rozpieraki
- cena 4900 zł - 509 269 187
RENAULT Clio 1.2 - posiadam
wszystkie części: silnik 1.2 300 zł, tapicerka, fotele - 100
zł, zawieszenie, drzwi itd. Tanio
- 693 245 008
SKODA Felicja 1.9 D - skrzynia
biegów-280 zł, rozrusznik-120
zł, pompa wspomagania-120
zł, przedni pas-80 zł - 669
839 271
VW Golf III 1.9 TD - pompa
wtryskowa-180 zł, alternator100 zł, głowica-300 zł - 669
839 271
ZDERZAK tylni - stan dobry.
Cena 60 zł - 509 411 748

AUTO do 1000 zł - może być do
remontu - 691 995 838
AUTO za rozsądną cenę - każde
auto, odbiór własny, gotówka od
ręki - 787 009 777
AUTOSKUP - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666

AUTOZŁOMOWANIE - skup aut
całych i powypadkowych - 667
138 290
BARDZO pilne i potrzebne - auto
marki Audi 80 lub 90 w coupe. Auto
musi posiadać instalację gazową i
ważne opłaty - 723 924 278
KAŻDE auto - kupę samochody
powypadkowe, uszkodzone i całe.
Również angliki. Posiadam własny
transport - 507 736 710
KAŻDE auto - stan obojętny do
1000 zł. Wyrejestrowanie i inne
formalności - 691 995 838
KAŻDE auto - uszkodzone,
powypadkowe i całe. Odbieram
własnym transportem. Również
angliki - 721 721 666
KAŻDE auto do 1200 zł - gotówka
od ręki - 722 128 501
KAŻDE auto do 300 złoty - odbiór
własny, gotówka od ręki - 887
279 884
KUPIĘ każdy samochód - cały,
uszkodzony, zdekompletowany,
osobowy, dostawczy, ciężarowy,
rolniczy, odbieram własnym transportem, płacę gotówką - 604 899
303/692539 208
POWYPADKOWE - skup - również całe i uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522 968
PUNTO, Fiesta, Clio, Polo - lub
inny zarejestrowany samochód, w
cenie do 5000 zł - 603 182 814
SKUP aut - każde auto, stan
obojętny, gotówka od ręki - 790
303 603
SKUP aut - każde auto, własny
transport, gotówka od RĘKI - 885
775 445

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 całe powypadkowe - skup
całe powypadkowe, bez prawa
rejestracji, nie opłacone, odbieram własnym transportem - 693
828 283
SKUP samochodów - wyrejestrowanie - 692 365 380
WSZYSTKIE auta - skup - całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji
i angliki - 510 522 968

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
AUDI 80 - z instalacją gazową.
Pilnie i tanio - 662 340 843
AUDI 80 B3 - z gazem, w dobrym
stanie, po remoncie silnika i zawieszenia. Ważne opłaty. Cena 3000
zł do negocjacji - 781 053 692
AUDI 80 B4 2.0 i - 1994 rok, automatic, elektryczny szyberdach i
lusterka. Wersja sport. Sprzedam
lub zamienię na inne. Cena 3000
zł do negocjacji - 601 937 008
AUDI A4 1997 - 1.6 benzyna,
przebieg 142 tys stan idealny
climatronic, elektryczne szyby i
lusterka, cena 12900, ABS, wspomaganie, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 788 35,
501 035 988
AUDI A4 1999 - 1.8 benzyna,
przebieg 160000, serwisowany
climatronic, ABS, wspomaganie,
elektryczne szyby i lusterka, cena
14900, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 788 35,
501 035 988
AUDI A6 kombi 2.8 - 1998 rok,
benzyna + gaz, granatowe. Pełne
wyposażenie bez navi i webasto.
Stan bardzo dobry. Cena 21000
zł - 512 295 093
BMW 318 E36 - 1996 rok. Auto ma
uszkodzony immobilizer i pękniętą
przednią szybę. Cena 3200 zł do
negocjacji - 663 643 295
BMW 320 kombi - 2000 rok, diesel. Uszkodzona pompa paliwa.
Ksenony, nawigacja, telefon,
tempomat, klimatronik. Zarejestrowana - 601 714 864
BMW 320d - 2003 - 2.0D 150 KM
przebieg 160 tys., serwisowany
bezwypadkowy, stan idealny,
klimatyzacja elektryczne szyby i
lusterka, cena 26900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75
76 78 835- 501 035 988
BMW 320i copue - 1995 rok. Pełne
wyposażenie, granatowy. Cena
3700 zł do negocjacji - 603 239
673, 601 937 008
BMW 325 TDS - 1996 rok, czerwony. Mpakiet. Skórzane fotele,
pełne wyposażenie. Cena 3500 zł
do negocjacji - 601 937 008
BMW E36 325i - auto zadbane,
alufelgi od E46, opony zima/
lato, przyciemniane szyby, radio.
Cena 3200 do negocjacji - 606
360 139
CHRYSLER Stratus LX cabrio 2.5
24V - 1998 rok, skóra. Cena 10000
zł lub zamienię - 601 937 008
CHRYSLER Voyager TD - 1994
rok, zielony metalik. Pełna elektryka, klimatyzacja, alufelgi,
welurowa tapicerka. Opłacony,
zarejestrowany. Cena 5500 zł 889 215 631
CITROEN AX - 700 zł - 693 828
283
CITROEN Berlingo 1.9 D - 1999
rok, ekonomiczny. Kolor niebieski.
5 osobowy, airbag, przyciemnione
szyby. Cena 8200 zł lub zamiana
na mniejszy - 793 199 383
CITROEN Jumpy 1.6 diesel - 2007
rok, przebieg 50 tys. km - 516 840
454, 503 384 587

DAEWOO Matiz Joy - bezwypadkowy, zadbany. I właściciel.
Elektryczne szyby, radio CD. Cena
4500 zł - 782 449 360
DAEWOO Nexia 1.5 hatchback
- 1997 rok, 5 drzwi, immobilizer 605 913 724
DAEWOO Nexia sedan 1.5 16V
- 1996 rok, kolor bordowy. Brak
przeglądu, auto na chodzie. Cena
900 zł - 695 653 260
FIAT CC - zarejestrowany, rok
96, pojemność 700, ekonomiczny,
radio, ważne opłaty, cena 950 zł 698 707 299/692 539 208
FIAT Seicento 1.1 - 2001 rok.
Cena 4000 zł - okazja - 605 544
618
FIAT Siena 1.6 - ważne opłaty, w
eksploatacji, z gazem. Cena 2600
zł do negocjacji. Zapraszam - 721
325 987
FIAT Uno - 1990 rok. Auto użytkowane przez kobietę. Kolor
jasno czerwony. Niewielkie oznaki
korozji. Spalanie około 6l. Po
wymianie silnika. Cena 800 zł 723 924 278
FIATA Seicento 1.1 hatchback 2004 rok, przebieg 101000 km,
serwisowany, bezwypadkowy.
Komplet opon zima/lato; Cena
5500 zł - 504 018 363
FORD Escort - 1997, 16 V. Stan
bardzo dobry. Pełna elektryka,
klimatyzacja, automat. Cena 4100
zł do negocjacji - 697 164 361
FORD Escort 1.4 kombi - 1994
rok, benzyna + LPG. Cena 3000 zł
do negocjacji - 693 547 743
FORD Escort kombi 1.6 - 1997
rok, benzyna. Stan dobry. Atrakcyjna cena - 512 490 705
FORD Fiesta 1.1 - 1992 rok.
Opłaty do 03.10.2011 rok, bez
wkładu ﬁnansowego. Cena 1500
zł - 505 689 621
FORD Focus 2004 - 1.6 benzyna, przebieg 160000, serwisowany bezwypadkowy, polska
salonówka, pierwszy właściciel,
cena 17900 - 75 767 88 35, 501
035 988
FORD Mondeo 2002 - 1.8 benzyna, przebieg 110 tys., serwisowany, bezwypadkowy, cena
17900, klimatyzacja, pełna elektryka, stan bardzo dobry, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75
76 78 835, 501 035 988
FORD Mondeo kombi 1.8D - 1996
rok, klimatyzacja, elektryczne
szyby, szyberdach, siedzenia,
centralny zamek. Cena 2600 zł do
negocjacji - 606 964 123
FORD Mondeo MK2 1.8 TD - 2000
rok, kombi. Ważny przegląd.
Uszkodzony tylny zderzak. Cena
6500 zł - 510 250 607
FORD Probe 2.2 Turbo - pełne
wyposażenie. Wersja VSA. Cena
1500 zł - 601 937 008
FORD Tranzit 2.5 Torbo D - 1993
rok. Cena 2000 zł do negocjacji 603 239 673, 601 937 008
FORDA Ka - uszkodzony dach 2000 rok, w całości lub na części
- 506 384 694
LAND Rover Freelander 2.0 TDI
- 1999 rok, z dodatkowym wyposażeniem. Stan idealny. Przebieg
230 tys.km. Bezwypadkowy. Cena
18500 zł - 516 520 252
MATIZ Joy 1999 - bezwypadkowy,
zadbany, z kobiecych rąk, szuka
nowego właściciela, 118000 km,
pierwszy właściciel, elektryczne
szyby, c.z., CD, oczywiście czerwony, tylko 3.900 zł - 607 797
977

MAZDA 626 1.8 - gaz sekwencja,
hak, moc 105 KM. 1994 rok. Cena
3800 zł - 692 487 794
MAZDA MX-3 - w ciągłej eksploatacji, Więcej informacji pod
telefonem po godz. 16:00. Cena
3800 zł - 661 281 381
MB 100 - zarejestrowany, rok 90,
pojemność 2.4 Diesel, technicznie
i blacharsko w dobrym stanie,
radio, max masa całkowita 2650
kg,masa własna 1740 kg, hak,
cena 2900 - 604 899 303/692539
208
MERCEDES C klasa W202 1.8
- 1996 rok, klimatyzacja. Zarejestrowany - 601 714 864
NISSAN Almera 2.0 D - pełna
elektryka, klimatyzacja. Cena
6000 zł - 721 362 549
NISSAN Primera kombi 1.6 - 1998
rok, benzyna + gaz. Pierwszy
właściciel. Przebieg 195 tys. km.
Zielony. Cena 8500 zł do negocjacji - 609 278 345
OPEL Astra 1.7 D - na części - nie
zgnita - 668 604 292
OPEL Astra Bertone 1.6 cabrio 1994 rok, benzyna, silnik 100 KM.
Opłacona, czarna, elektryka. Cena
4000 zł - 692 671 278
OPEL Astra II kombi - wersja
komfort, 1998 rok, bezwypadkowy,
zielony metalic. Cena 8800 zł 660 699 940
OPEL Astra kombi - 1994 rok,
benzyna + gaz. Bezwypadkowa.
Bordo metalik. Cena 3300 zł - 660
699 940
OPEL Astra kombi II - 1998 rok,
zadbany, garażowany. Cena 8300
zł - 669 420 353
OPEL Calibra - wszystkie części i
felgi aluminiowe. 1993 rok. Tanio
- 788 371 982
OPEL Kadett 1.5 16V - 1991 rok,
115 KM, LPG. Opłaty ważne do
sierpnia. Dużo nowych części i
bogato wyposażony. Tuning. Cena
1600 zł - 721 850 744
OPEL Omega 2.6 V6 - 2001 rok.
Hak, komputer, telefon, przyciemniane szyby - 509 546 047
OPEL Omega kombi 2.5 TDI 2001 rok. Cena 16500 zł - 722
065 514
OPEL Vectra - 1994 rok, benzyna + LPG. Centralny zamek,
elektryczne szyby, lusterka, szyberdach, ABS, wspomaganie
kierownicy. Cena 2500 zł. Do obejrzenia w Mirsku - 605 516 596
OPEL Vectra 1.7 D - 1992 rok, w
ciągłej eksploatacji. Cena 1000 zł
do małej negocjacji lub zamienię rozpatrzę każdą propozycję - 535
900 307
OPEL Vectra 2.0 - stan dobry,
benzyna + LPG. Ubezpieczenie
ważne 3 miesiące + przegląd.
Elektryczne szyby, wspomaganie
kierownicy, ABS, 2 poduszki, szyberdach, 4 drzwi - 507 356 795
OPEL Vectra 2006 - 1.8 benzyna,
przebieg 119 tys., serwisowany,
bezwypadkowy climatronic, ABS,
ESP, cena 32900 pełna elektryka,
stan idealny kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 78 835,
501 035 988
PEUGEOT 206 1.1 - benzyna,
srebrny, 5 drzwi. Stan bardzo
dobry. Cena 10500 zł - 691 355
447
PEUGEOT 405 1.9 D kombi - 1996
rok - 501 436 248
PEUGEOT 806 - 1995 rok, benzyna z gazem, uszkodzony. Cena
do negocjacji - 504 129 317
PONTIAC Aspiro - zarejestrowany,
rok 95, pojemność 2200 benzyna,
centralny zamek, 4 x poduszka,
wspomaganie kierownicy, ABS,
elektryczne szyby i lusterka, bez
korozji, czyste wnętrze, cena 1900
zł - 604 899 303/692 539 208
PRZYCZEPA bagażowa - stan
idealny, kremowa, zamykana.
Ważne OC. Cena 1350 zł - 601
924 778
PRZYCZEPA rolnicza - małe koła
z kiprem. Cena 3000 zł - 605
544 618
PRZYCZEPKA bagażowa 130/140/40, zarejestrowana. Cena
800 zł - 516 246 985
RENAULT 19 - lampy i maska po
lifcie, rozrusznik, alternator i wiele
innych części - 669 675 857

RENAULT Clio 1.2 - 1994 rok,
benzyna. Elektryczne szyby, szyberdach. Opłacony, przebieg 180
tys. km. Do wymiany docisk na
sprzęgle. Stan dobry. Cena 800
zł - 724 514 332
RENAULT Laguna II 2.2 DCI 2003 rok. Przebieg 190 tys. km.
Bogate wyposażenie, stan bardzo
dobry, zadbany, garażowany.
Kupiony w salonie w Polsce, pełna
dokumentacja - 691 140 966
RENAULT Laguna kombi - uszkodzony tylny błotnik, próg i zderzak.
Cena 1800 zł - 530 112 964
RENAULT Megane 1.4 - 1997
rok, stan dobry. Zarejestrowany w
kraju. ABS, 2 poduszki powietrzne.
Kolor czerwony. 5 drzwi, hatchback. Przebieg 136 tys. km. Oryginalny lakier, zadbany, welurowa
tapicerka. Cena 5000 zł do negocjacji - 512 307 944
RENAULT Megane Coupe - zarejestrowany, rok 96, pojemność 1.6
benzyna, zadbany, welurowa tapicerka czyste wnętrze, c-zamek, 2
x poduszka, wsp. kierownicy, ABS,
sterowanie radia przy kierownicy,
alufelga, cena 4800 - 604 899
303/692 539 208
RENAULT Scenic 2007 - 1.5DCI
przebieg 150000, serwisowany
bezwypadkowy, pełna elektryka,
climatronic, cena 29900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75
76 78 835, 501 035 988
RENAULT Twingo - 1998 rok,
przebieg 131000 km, bezwypadkowy, zadbany, ekonomiczny
- małe spalanie. OC i przegląd
ważne do 12.2011 r. Cena 3900 zł
do negocjacji - 507 077 822
SAMOCHÓD - 1998 rok, przebieg 131000 km, bezwypadkowy,
zadbany, ekonomiczny - małe
spalanie. OC i przegląd ważne
do 12.2011 r. Cena 3900 zł do
negocjacji - 507 077 822
SEAT Arosa 2002 - 1.0 benzyna,
przebieg 107000, oryginał, serwisowany, wspomaganie, elektryczne szyby i lusterka, cena
10900, kupujący zwolniony z
opłaty skarbowej - 75 76 78 835,
501 035 988
SEAT Ibiza 1.9 D - 1995/1996
rok. Cena 1500 zł. Blacharka do
napraw. Silnik i mechanika bdb.
Auto do jazdy. Polecam - 669
908 672
SEAT Leon Sport TDI - 2004 rok,
130 KM. Cena 28500 zł - 603
879 122
SEAT Toledo 1.6 - 1998 rok, benzyna, bordo. Stan bardzo dobry.
Więcej informacji pod tel. - 791
532 834
SEAT Toledo 1.8 - 2000 rok,
benzyna, garażowany, bogate
wyposażenie, srebrny metalik.
Cena 15900 zł do negocjacji - 531
270 114
SEAT Toledo 1.9 TDI - 1997 rok,
110 KM. Cena 8300 zł do uzgodnienia - 603 236 610
SEAT Toledo 2.0 16v - 1995,
skórzana tapicerka, klimatyzacja,
150 KM, komputer pokładowy,
pełna elektryka, alufelgi, nowe
paski i kompletny nowy tłumik 883 010 369
SEICENTO Van - zarejestrowany,
rok 98, pojemność 1.100 benzyna
+ gaz, radio, ekonomiczny, cena
2900 - 604 899 303/692 539 208
SKODA Fabia 2000 - 1.4 MPI,
przebieg 98 tys., stan bardzo
dobry, wspomaganie, klimatyzacja, cena 9900, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988
SKODA Felicja 1.9 GLX kombi 2000 rok, diesel. Bezwypadkowa,
krajowa - 723 529 370
T4 Caravela 1.9 TD - 1995 rok,
kolor bordowy, 9 osobowy. 2
poduszki, klimatyzacja dachowa.
Cena 14000 zł - 605 594 216
TOYOTA Corolla 2005 - 2.0D4D
115KM przebieg 150 tys., serwisowany stan bardzo dobry, cilmatronic, ABS, ESP, elektryczne szyby
i lusterka, cena 30900 kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75
76 78 835, 501 035 988
TRABANT 1.1- 1991 rok, przebieg
85000 km, kolor biały. Ważne OC
i przegląd do VI.2011 r. Cena do
uzgodnienia - 757 644 043
VW 1.9 TDI - 2003 rok, lift comfortline, bogata wersja, bez wkładu
ﬁnansowego. Nowy rozrząd kompletny, tarcze i klocki hamulcowe
- 512 170 233

VW Golf II diesel - 1990 rok, drugi
właściciel. Garażowany. Cena do
negocjacji - 696 338 773
VW Golf III 1.4 - 1997 rok, benzyna. Ważne OC i przegląd rejestracyjny. Cena 2000 zł - 691
434 999
VW Golf III 1.9 TD - 1992 rok,
czerwony, 5 drzwiowy. Przegląd
i ubezpieczenie do 10.08.2011
r. Uszkodzony silnik. Cena 1500
zł - 510 911 463
VW Golf III 1.9 TD - 1992
rok. Ważny przegląd i OC do
10.08.2011 r. Silnik nie odpala.
Cena 2100 zł - 669 839 271
VW Jetta 1.6 D - na części. Cena
do negocjacji - 726 575 897
VW Passat 2007 - 2.0 TDI przebieg 213000, DSG Xsenon serwisowany, bezwypadkowy, cena
37900 + opłaty celne - 75 76 78
835, 501 035 988
VW Passat B5 1.6 kombi - 1997
rok, benzyna, granat metalik.
Przebieg 166 tys. km. Do opłat,
po kolizji przód. Klimatronic, elektryka. Cena 6150 zł - 531 184
778
VW Passat B6 kombi - komfort
line, 2006/2007 rok. Przebieg
80000 km,140 KM (103 KW),
serwisowany. Komplet opon-zima/
lato. Pierwszy właściciel. Cena
45000 zł brutto - 504 018 363
VW Polo - 1991 rok, ubezpieczony, ważny przegląd. Miałem
małą stłuczkę - 691 212 463
VW Polo 1.0 - 2000 rok, czarny, 3
drzwiowy. 2 poduszki powietrzne,
ABS, wspomaganie kierownicy.
Cena 9200 zł - 796 353 610
VW Polo 1.4 TDI - 2003 rok,
oszczędny, zadbany, biały. Komplet kół letnich. Serwisowany
rozrząd rok temu w serwisie VW
we Wrocławiu. Cena 16000 zł 609 437 787
VW Polo 1.9 SDI - 2000 rok,
ekonomiczny. Stan dobry - 665
776 097
VW Polo,1.4 TDI - 2003 rok, serwisowany w ASO, po wymianie
rozrządu. Komplet kół letnich.
Cena 16000 zł bez dodatkowych
opłat - 692 529 907
VW T4 - Caravelle 2,5 TDI - 1996
r., 9 osobowy. Stan idealny. Zarejestrowany - 601 714 864

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
DOM na mieszkanie - lub dwa
mieszkania (za dopłatą) w Jeleniej
Górze. Dom w ok. J.Góry, 150
m2. PGN Marcin Lic.14414 - 660
359 500
KAWALERKA własnościowa ogrzewanie CO. W centrum Jeleniej Góry. Zamienię na 2 pokojowe
mieszkanie. Może być na wsi. Bez
dopłaty - 510 172 730
MIESZKANIA zadłużone - kwaterunkowe 45 m2, na mniejsze
15-20 m2 - 693 132 951
MIESZKANIE 32 m2 - w Sobieszowie na kawalerkę w Cieplicach
- 515 130 648
MIESZKANIE na Zabobrzu - 72
m2 na jedno lub dwa pokoje - mały
metraż z dopłatą - 669 569 669
MIESZKANIE w Piechowicach 86 m2, 3 pokoje, piece, ogródek.
Zamienię na mniejsze (kawalerka)
z dopłatą, w Jeleniej Górze lub
sprzedam - 698 821 878
MIESZKANIE własnościowe - 68
m2, 2 pokojowe, CO gazowe.
Zamienię na domek - może być
do remontu. Okolice Jeleniej Góry
- 609 196 190

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
APARTAMENT wyposażony - Na
Zabobrzu, 80 m2 - cena najmu
1400 zł + czynsz + opłaty licznikowe. Nieruchomości partner lic.
4917 - 604 508 308
DOM Piechowice - nowy dom,
salon z aneksem kuchennym, 2
sypialnie, pięknie zagospodarowany ogród. Zaproponuj swoja
cenę. Lic. 1749 - 509 626 989
DOM z ogrodem - w Piechowicach.
Od lutego za 1700 zł + media. Bez
pośredników - 793 235 456
DUŻY pokój z balkonem - mieszkanie w dobrym standardzie, na
Zabobrzu - 609 744 695
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GARAŻ w centrum - Jeleniej Góry
- 517 511 515
KAWALERKA 35 m2 - wyposażona - 794 787 452
KAWALERKA 40 m2 - nowoczesna, blisko centrum, po generalnym remoncie. Nowa kuchnia,
wolna od lutego. 730 zł + czynsz
i m. - 510 687 377
KAWALERKA 40 m2 - willowa
dzielnica, umeblowana. 700 zł
plus media. Lic. 1749 - 509 626
989
KAWALERKA 700 zł - Umeblowana. Po remoncie. Czynsz i
ogrzewanie wliczone w koszta
wynajęcia. Do opłat pozostałe
media. Serdecznie Polecam,
Nieruchomości Marles. Lic. 13045
- 607 797 911
KAWALERKA na Zabobrzu - 600
zł + media. Kaucja - 692 178 993
KAWALERKA na Zabobrzu - I
piętro, przy ul. Różyckiego. Słoneczna, dogodne położenie. 700
zł + opłaty - 693 967 231
KAWALERKA na Zabobrzu - pokój
z aneksem kuchennym, łazienka
z prysznicem - umeblowana .
Wysoki standard. 700 zł mies z
czynszem - 509 778 844
KAWALERKA od zaraz - w Kowarach. Umeblowana i wyposażona - tanio. Mile widziane osoby
schludne i niepalące - 517 803
051
KAWALERKA w centrum - Jeleniej Góry. 600 zł + liczniki - 507
487 397
KAWALERKA w centrum - wyposażona. 750 zł (z Internetem) +
opłaty - 796 350 040
KAWALERKA w centrum Karpacza - 35 m2 - 500 183 289
KAWALERKA w centrum Karpacza - około 35 m2, niezależna, w
domku jednorodzinnym, z ogrodem, Internet. W przystępnej
cenie - 500 183 289
KAWALERKA w Sobieszowie umeblowana - 667 268 932
K AWA L E R K A z a 6 0 0 z ł - z
rachunkami. W Piechowicach.
Niezależne wejście, spokojna
okolica - 694 741 103
LOKAL - 100 m2 - na działalność
gospodarczą (usługową, rekreacyjną itp.) w centrum Jeleniej
Góry - Hotel Europa. Po kapitalnym remoncie (klimatyzacja) - 757
647 235
LOKAL - w dobrym punkcie świetny lokal w centrum miasta,
parter, witryny, nie wymagający
wkładu w remonty - 600 272 831
LOKAL - Zabobrze - na atrakcyjnych warunkach wynajmę lokal
usługowy położony w jeleniej
Górze( dzielnica Zabobrze). Parter, osobne wejście, duże witryny.
- 697 397 297, 75 75 22 980
LOKAL 100 m2 - dobry dojazd dobra cena - 669 932 654
LOKAL 120 m2 - z parkingiem.
Obok Castoramy. Na każdą działalność - 504 165 873
LOKAL biurowo-handlowy - 60
m2, WC, parking - ul. 1 Maja 61.
Cena 750 zł - 602 195 714
LOKAL na parterze - koło ﬁlharmonii, pow. około 40 m2. Na biura,
usługi, handel - 501 167 262
LOKAL użytkowy - 90 m2 po
remoncie z kominkiem, parter od
strony ruchliwej ulicy, w bliskim
centrum Jeleniej Góry. 2000 zł
plus VAT plus media N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
LOKAL użytkowy 166 m2 - Zabobrze. Lic. 1749 - 509 626 989
LOKAL użytkowy 211 m2 - na
działalność, usługową, handlową
lub inną - centrum Jeleniej Góry
I piętro, duże okna wystawowe.
Informacje pod numerem kontaktowym - 757 647 235
LOKAL użytkowy 49 m2 - na
biuro, handel lub usługi. Parter,
Zabobrze III, ul. Kiepury. Atrakcyjny, ładnie wykończony. Wolny
od zaraz - 601 954 165
LOKAL w centrum - Doskonała
lokalizacja, po kapitalnym remoncie, 500 zł plus media, ok 25 m2,
świetnie nadający się pod biuro,
zakład fryzjerski. itp. Lic. 1749 509 626 989
LOKAL w centrum - okazja - w
nowo budowanym obiekcie przy
ul. 1 Maja w Jeleniej Górze cena
od 30 PLN netto za 1 m2 Kategoria
- 697 397 297, 75 75 22 980
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Lokal w centrum - z witryną, ul.
1 Maja, zaproponuj swoją cenę.
Lic. 1749 - 509 626 989
Lokal w centrum Cieplic - 21 m2.
500 zł + rachunki - 662 158 006
Lokal w centrum Szklarskiej
Poręby - mały, 20 m2 - 668 382
870
Lokal w Jeleniej Górze - na
działalność usługowo-handlową,
o pow. 99,33 m2 . Pomieszczenia
są nowo wyremontowane - 508
118 880
Lokal w ścisłym centrum - 60
m2. Tanio - 607 055 801
Lokal za 1000 zł - około 30 m2
po remoncie, na parterze wejście
od strony Ul. Drzymały. 1000 zł z
mediami. Bez pośredników. - 889
898 898
Lokal za 1900 zł - 90 m2 po
remoncie do wykończenia według
własnych potrzeb na parterze
budynku w okolicach Oś. Robotniczego. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie - Park Sudecki - 38
m2, parter, 2 pokoje, balkon, umeblowane, spokojna okolica. 850 zł
+ czynsz, kaucja - 602 463 191
Mieszkanie - tanio, od zaraz - w
Maciejowej, Dziwiszowie, Jeleniej
Górze. Minimum 2 pokoje, dla
niepalącej pracującej z kulturą.
Oferty proszę przesyłać SMS-em
- 795 502 331
Mieszkanie - umeblowane - 2
pokoje, w centrum Jeleniej Góry.
Tanio - 503 328 364
Mieszkanie 2 pokoje - Blisko
centrum miasta, parter. Rozkładowe. Częściowo umeblowane.
750 zł plus liczniki. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie Polecam.
Nieruchomości Marles. Lic. 13045
- 607 797 911
Mieszkanie 2 pokoje 850 zł - w
centrum, po remoncie, 850 zł plus
opłaty. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Mieszkanie 2 pokojowe - 36
m2, ul. Kiepury, Zabobrze. I piętro, duży balkon, piwnica. Bardzo
dobrze usytuowane - 756 422
446
Mieszkanie 2 pokojowe - 36
m2, Zabobrze III, dogodnie usytuowane, I piętro - 756 422 446
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia, łazienka + parking. 800 zł z
ogrzewaniem + liczniki + kaucja.
Cieplice - 502 351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia, łazienka, przedpokój. Zabobrze - 502 464 959
Mieszkanie 2 pokojowe - lub
pokój w mieszkaniu studenckim.
Blisko centrum - 608 835 501
Mieszkanie 2 pokojowe - na ul.
Kiepury, umeblowane, wolne od
01 lutego 650 zł + opłaty N.Partner
Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu III środkowe, słoneczne,
rozkładowe, I piętro częściowo
umeblowane niskie opłaty do
zamieszkania. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w
centrum. 800 zł +kaucja - 695
898 335
Mieszkanie 2 pokojowe - z
ogródkiem, częściowo umeblowane. Okolice Małej Poczty.700 zł
+ liczniki + kucja - 509 663 259
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze - ul. Kiepury ,umeblowane,
od 01 lutego 900zł + liczniki Nieruchomości Partner Lic. 3198 - 693
539 968
Mieszkanie 3 pokoje 1200
zł - mieszkanie zadbane, okolice
centrum, 1200 zł plus media. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie 3 pokoje 900 zł
- ul. Kiepury, zadbane, 67 m2,
wysoki parter, kuchnia w pełni
umeblowana i wyposażona - 509
626 989
Mieszkanie 3 pokojowe - 1200
zł + media - 511 792 268
Mieszkanie 3 pokojowe - 62 m2,
w kamienicy po remoncie, w pełni
wyposażone i umeblowane ul.
Drzymały. 1000 zł plus media. Bez
pośredników. - 889 898 898
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu III rozkładowe słoneczne bardzo ciepłe 69 m2
częściowo umeblowane. Nieruchomości Marles. Lic.13045 - 790
418 318

og£oszenia
Mieszkanie 3 pokojowe - okolice Malej Poczty. Wyposażone.
1300 zł + media - 798 763 002
Mieszkanie 3 pokojowe - po
remoncie, salon, sypialnia z dużą
szafą, pokój, kuchnia w zabudowie, łazienka, wyposażone i
umeblowane. 1000 zł plus media.
Jelenia Góra ul. Drzymały. Bez
pośredników - 889 898 898
Mieszkanie 3 pokojowe - ul.
Kiepury, bardzo atrakcyjne. 1000zl
+ media. Polecam. Lic. 12181 508 240 821
Mieszkanie 3 pokojowe - w Piechowicach, 50 m2. Ładna okolica
- Górzyniec. 600 zł + ogrzewanie,
gaz, prąd, woda. Bez pośredników
- 793 023 535
Mieszkanie 3 pokojowe centrum
- umeblowane 1100 plus media 605 248 253
Mieszkanie 35 m2 - atrakcyjne,
w Jeleniej Górze. Niska cena - 514
966 370
Mieszkanie 4 pokoje - 80 m2,
umeblowane, ul Ogińskiego, 1300
zł plus opłaty. Sudety. Lic. 1749 509 626 989
Mieszkanie 4 pokoje 1300 zł
- 80 m2 z balkonem, częściowo
umeblowane, ul. Ogińskiego.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie 46 m2 - 2 pokojowe,
parter, umeblowane, wszystkie
media. 600 zł + czynsz, rachunki i
kaucja zwrotna. 5 min do centrum.
Dla pary niepalącej, bez zwierząt
- 691 720 374
Mieszkanie 50 m2 - styl otwarty:
salon, sypialnia, kuchnia, łazienka.
Zdjęcia na maila - 887 518 007
Mieszkanie 54 m2 - nowe,
100% umeblowane, 3 pokoje - w
centrum Jeleniej Góry. 1100 zł +
liczniki + kaucja - 883 604 552
Mieszkanie 54 m2 - ul. Małcużyńskiego, Jelenia Góra. 2 pokoje,
balkon, taras, cicha okolica. 900 zł
+ liczniki i kaucja - 502 161 317
Mieszkanie 67 m2 - 2 pokoje
+ salon z kuchnią - umeblowane.
Balkon, miejsce parkingowe. Mała
Poczta. 1300 zł + opłaty + kaucja
w wys. czynszu - 515 000 117
Mieszkanie 80 m2 - 3 pokoje.1200 zł + media - 607 728 957
Mieszkanie 850 zł centrum - po
kapitalnym remoncie, 850 zł plus
opłaty. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie dwupokojowe - 41
m2, Jelenia Góra ul. Małcużyńskiego, koszt wynajmu 550 zł
+ 1000 zł kaucja + opłaty - 506
336 545
Mieszkanie komfortowe dwupokojowe przy Sudeckiej,
umeblowane. Nieruchomości
GRZYWIŃSCY. Lic.998 - 505
074 854
Mieszkanie komfortowy apartament - 85 m2 - 3 pokoje, balkon,
duży taras, możliwość wynajęcia
miejsca w garażu podziemnym.
Nowe budownictwo w okolicy
Wzgórza Kościuszki. 1500 zł. Lic.
5524 - 503 111 466
Mieszkanie na Zabobrzu - ul.
Moniuszki. 2 pokoje, umeblowane,
dobry standard. 700 zł + czynsz 509 163 036
Mieszkanie na Zabobrzu II pokój, kuchnia, łazienka - media
- 502 464 959
Mieszkanie okolice ul. Różyckiego - tanio - 507 425 173
Mieszkanie studenckie - 2
pokojowe - ul. Rodzinna. Tanio 503 328 364
Mieszkanie w centrum - 3
pokoje, odnowione, umeblowane,
nowe okna. 1000 zł + media - 665
483 828
Mieszkanie w centrum Cieplic
- 21 m2. Cena 500 zł + rachunki 662 158 006
Mieszkanie w Kowarach - 3
pokojowe - 601 820 580
Mieszkanie willowe - dla firmy.
3 duże pokoje, kuchnia, łazienka.
Cały parter domu. Niezależne
wejście i parking. Duży ogród.
Jelenia Góra, os. Czarne - 75 75
215 89
Mieszkanie z ogrodem - nowe,
zadbane z dużym ogrodem, 2500
zł. Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Mieszkanie za 800 zł - z rachunkami. W Piechowicach. Niezależne wejście, spokojna okolica
- 694 741 103

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Ośrodek turystyczny w górach składający się z czterech domków.
Domki są nowe, zrobione na luksus. Cena i kaucja do uzgodnienia
- 721 821 542
Pokoje w Karpaczu - na okres
od 1 do 6 miesięcy. Czynsz płatny
co miesiąc - 512 144 131
Pokój - dla pracującej pary lub
1 osoby. Używalność kuchni i
łazienki - 781 496 470
Pokój - dostęp do Internetu - 757
521 595, 695 605 043
Pokój dla 1 lub 2 dziewczyn uczących się lub pracujących, z
możliwością korzystania z kuchni
i parkingu - 515 000 117
Pokój dla osoby uczącej się bądź pracującej, w mieszkaniu 3
pokojowym na Zabobrzu - tanio
- 604 368 836
Pokój dla pary - lub dwóch studentek, w mieszkaniu studenckim
w centrum. 300 zł od osoby +
media - 663 226 009
Pokój na Zabobrzu III - duży,
umeblowany. Internet w cenie. Od
zaraz - 605 383 837
Pokój w centrum miasta - przy
Placu Ratuszowym w Jeleniej
Górze - 509 156 658
Pokój w centrum miasta - przy
Placu Ratuszowym w Jeleniej
Górze - 509 156 658
Pokój z balkonem - dla pary umeblowany, Internet. 320 zł z
mediami od zaraz - 663 904 455
Pokój z balkonem - dla pary.
Umeblowany, Internet. 320 zł z
mediami od osoby, od zaraz. Blisko przystanek MZK, sklepy - na
Zabobrzu - 663 904 455
Pomieszczenia - na magazyn
lub działalność. Okolice centrum
- 605 672 906
Pomieszczenia biurowo-użytkowe - do wynajęcia - 691 142
843
Pomieszczenia biurowo-użytkowe - Zabobrze - 691 142 843
Pomieszczenia w Cieplicach parter z witryną - 693 295 435
Pomieszczenie 31 m2 - I piętro,
w centrum - 757 526 536
Pomieszczenie gospodarczomagazynowe - ok. 30 m2. Okolica
Małej Poczty, łatwy dojazd - 605
695 742
Powierzchnia ok. 100 m2 dobry dojazd, dobra cena - 669
932 654
Stancja dla studenta/studentki
- pokój 1 lub 2 osobowy, z Internetem - 506 274 182
Tanie pokoje 1 i 2 osobowe - dla
dziewcząt w domu jednorodzinnym. Pełne wyposażenie. Warunki
bardzo dobre. Gratis Internet. 300
zł od osoby - 880 030 131
Wolne miejsce w pokoju 2 osobowym - w przytulnym mieszkaniu
studenckim 2 pokojowym, po
całkowitym remoncie. Blisko rynku
(350 zł), od zaraz - 667 061 893
Zakład - wyposażony w obrabiarki do metalu lub przekażę
obecną działalność usługową
- remont sprężarek-obrabiarek.
Cieplice - 667 092 127

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Lokale na biura - lub inną działalność gospodarczą - 12, 14,5, 15
m2 II i III piętro w samym centrum
Jeleniej Góry. Dodatkowe informacje pod telefonem kontaktowym.
- 757 647 235
Małżeństwo z 2 dzieci - poszukuje nieumeblowanego mieszkania na Zabobrzu - niedrogo - 724
504 396
Mieszkanie, dom - Zaopiekuje
się mieszkaniem, domem, lub
wynajmę tanio w Jeleniej Górze,
niepalący, nie pijący, kultura osobista, pracujący. Od zaraz na
dłuższy czas. - 602 810 896
Pokój w Jeleniej Górze - na bardzo długi czas - 604 446 928
Poszukuję halę do dzierżawy w dobrej lokalizacji, z przeznaczeniem pod serwis samochodowy.
Powierzchnia 200-300 m2 - 797
334 255
Poszukuję lokalu na sklep okolice Kauflandu - 888 830 285
Szukam kawalerki - dla dwóch
pracujących osób, na terenie Jeleniej Góry - tanio - 723 339 963

Szukam kawalerki w Karpaczu kontakt w godz. 9:00-12:00 - 784
226 525
Szukam lokalu na sklep - na
Zabobrzu - 510 389 823
Szukam mieszkania - 2 pokojowego, umeblowanego, na Zabobrzu - 510 389 823
Szukam pokoju 1 osobowego - z
osobną łazienką i dostępem do
kuchni, Internetu. W Karpaczu.
Na kilka miesięcy od końca lutego.
Kontakt w godz. 9-12 lub SMS 784 226 525
Wezmę w dzierżawę lub poprowadzę pensjonat - 511 519 511

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom na wsi - dla zdecydowanego
klienta pilnie poszukujemy Nieruchomości GRZYWIŃSCY Lic.
998 - 505 074 854
Dom, połowa domu - w Jeleniej
Górze, bliskich okolicach dla zdecydowanych klientów do 400 000
zł. Nieruchomości Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Działka budowlana - siedliskowa lub rolna, w okolicy Jeleniej
Góry - 601 820 580
Działka z ładnym widokiem
- w Podgórzynie, Sobieszowie,
Sosnówce, Staniszowie, Marczycach - 721 824 886
Lokal w ścisłym centrum - dla
zdecydowanego klienta poszukuję lokalu użytkowego w ścisłym
centrum. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Luksusowy dom - dla zdecydowanego klienta, działka min. 15
000 m2. Może też być działka niezabudowana. Gotówka. Marcin.
Lic. 14414 - 660 359 500
Mały domek lub połowa - w
podziale pionowym z ogródkiem
do 320000 zł. Bez pośredników 609 563 928
Mieszkanie - M3 - dla zdecydowanego klienta poszukujemy
3-pokojowego mieszkania. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Mieszkanie - max II piętro,
okolice Intermarche, Mała Poczta,
Park Sudecki - nie przy głównej
drodze. Cena do 150000 zł - 691
426 188
Mieszkanie 2 pokojowe - Cieplice - na Os. XX Lecia lub Orle
do drugiego piętra dla zdecydowanego klienta. Nieruchomości
Marles Lic.13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w
Jeleniej Górze, Zabobrze, Cieplice, dla zdecydowanego klienta.
Nieruchomości Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze 3 - poszukujemy dla konkretnego klienta mieszkanie ok. 40m2,
od I do III piętra, w dobrym stanie,
z balkonem. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2, 3 pokojowe - w
Jeleniej Górze w dobrej cenie dla
zdecydowanego klienta pilne! Lic.
3198 NPartner - 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe - Jelenia i okolice, powyżej 45 m2,
do kwoty 150000 zł - najlepiej
bezczynszowe, z CO, bez pośredników. Z balkonem lub najlepiej z
ogrodem - 790 540 290
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu od 63 do 75 m2 dla zdecydowanego klienta z gotówką.
Nieruchomości Marles. Lic.13045
- 790 418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu oraz działkę blisko
Jeleniej Góry. Bez pośredników 697 870 559
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu. Niedrogo i bezpośrednio - 697 870 559
Mieszkanie 60-70 m2 - dla
klienta poszukujemy mieszkania
60-70 m2 w Jeleniej Górze lub
okolicach do 140000. Może być
do remontu. Jeldom. Lc. 14557 666 830 830
Mieszkanie dwupokojowe może być do remontu, najchętniej
z balkonem. Marcin. Lic.14414
- 660 359 500
Mieszkanie min. 4 pokoje - i
pow. 85 m2 do ok. 250000 zł.
Bez pośredników i prowizji. Nie
interesują mnie mieszkania do
remontu - 609 419 919

Mieszkanie na parterze - dla
klienta poszukujemy mieszkania
na parterze 50-60 m2. Koniecznie
miejsce parkingowe . Jeldom Lic.
14557 - 666 830 830
Mieszkanie Zabobrze 3
pokojowe - poszukujemy dla
klienta gotówkowego mieszkania
3-pokojowego na Zabobrzu w
dobrym stanie. Lic. 5877 - 515
285 788
Mieszkanie, kawalerka - w centrum Jeleniej Góry. Bez pośredników - 600 902 971
Pół domku - z dwoma niezależnymi mieszkaniami (1 pokój + 3
pokoje), z ogródkiem. Cena do
320000 zł. Bez pośredników - 609
563 928

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Apartament - w Szklarskiej
Porębie 460 000 PLN. 150 m2 Lic.
5877 - 500 122 445
Atrakcyjna kawalerka - w
centrum Sobieszowa 33 m2. Do
mieszkania przynależy piwnica
o pow. 6 m2. Mieszkanie nie
wymaga nakładów finansowych.
Polecamy! Euro-dom. Lic. 4566 790 279 526
Bliźniak - Czarne - cena 380000
do wykończenia wewnątrz, CO
gazowe. Działka 600 m Nieruchomości Partner lic. 4917 - 604508-308
Budynek 300 m2 - warsztat,
magazyn, zaplecze mieszkalnosocjalne 100 m2, działka 32 ar.
Wszystkie media. Pławna - 504
201 580
Budynek biurowo - usługowy
- w Jeleniej Górze 120 m2 na
dwóch poziomach, parking na 4
samochody, przy nowym Centrum
Handlowym. Lic. 3198 NPartner 693 539 968
Ciekawa oferta - ładne, wykończone ze smakiem 3-pokojowe w
czteropiętrowym bloku w cichej
dzielnicy Jeleniej Góry. Polecam.
Lic. 9549 - 726 290 939
Cieplice - 3 pokoje - 50 m2 okolice Parku Norweskiego, stan
do wprowadzenia, nowe instalacje
niski czynsz, słoneczne, ciepłe,
duży balkon z widokiem na góry.
Lic. 11965 - 509 949 961
Czarne bliźniak 380000 - Działka
600 m, ogrzewanie gazowe, do
dokończenia wewnątrz. Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Cztery działki po 0,33 ara - z
widokiem na Karkonosze - 512
034 474

Dom - n o w o c z e s n y, d u ż y.
Powierzchnia użytkowa 400 m2.
Ogród, 2 garaże. Do częściowego
wykończenia. Nowo wybudowany,
w centrum. Cena 570000 zł - 501
726 467
Dom - nowy - 143 m2 na działce
o pow. 1411 m2 w okolicy Jeleniej
Góry. Nowocześnie urządzony,
wysoki standard. Piękne widoki
na góry. Euro-dom. Lic. 4566 - 757
525 045
Dom - wolno stojący 135 m2 5
pokoi, kominek, taras na ładnej
działce 1200 m2, 6 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
Dom - wyjątkowy - 200 m2 na
działce 1410 m2 w okolicy Lubania. Nowe instalacje, taras, atrakcyjna cena! Nie przegap okazji!
Euro-dom. Lic. 4566 - 757 525
045
Dom 120 m2 - na działce 9a do
zamieszkania - odbiory w 2008
roku w Kostrzycy - 697 090 301
Dom 120 m2 - nowy - na działce
9a do zamieszkania - odbiory
w 2008 roku w Kostrzycy - 697
090 301
Dom 150 m2 - blisko Jeleniej
Góry, działka 2600. W rozliczeniu
mogą być jedno lub dwa mieszkania w J. Górze. Marcin Lic.14414
- 660 359 500
Dom 2 rodzinny - w Cieplicach. 2
x 80 m2. 2 x garaż, 2 x strych, piwnica. Grunt i budynek własność.
Bez pośredników. Cena 500000
zł - 602 703 373
Dom 220000 - Jelenia Góra,
przytulny przedwojenny dom
kilka minut od centrum. Dogodny
dojazd, wszystkie media, ogródek.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 501 736 644
Dom 220000 - obrzeża miasta,
przytulny dom do zamieszkania
wymagający remontu. Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501
736 644
Dom 250 m2 - wolnostojący o
powierzchni całkowitej 250 m2,
5 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie,
380tys zł. KODEX Lic. 10721 - 513
060 568
Dom 300 000 zł - 112 M2, 4
pokoje, 223 m2 działki w spokojnej dzielnicy Jeleniej Góry.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Dom 395 000 zł - 165 m2, 5 pokoi
na działce 3000 m2 10 km od
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Dom 430 000 zł - 250 m2 6 pokoi,
do częściowego wykończenia, na
działce 2800 m2, w Wojcieszycach. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Dom do remontu - w okolicach
Lubomierza o powierzchni 200 m2
z działką 1000 m2. Tanio. Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
Dom do remontu - w Podgórzynie.
Lic. 5627 - 662 009 700
Dom do remontu - w Wojciechowie, na działce o pow. 014 ha, z
możliwością zamieszkania. Polecam - 785 801 192
Dom na Czarnym - z 2010 roku
- 175 m2 pow. całkowitej, działka
1000 m2, gotowy do zamieszkania. Wysoki standard, piękna
okolica! 750.000 zł do negocjacji.
Lic. 5524 - 503 111 466
Dom na wsi 130000 - 15 min od
Jeleniej Góry Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604 508 308
Dom p a r t e r o w y - 2 0 2 m 2
powierzchni, 3 sypialnie, salon,
kuchnia, jadalnia dwa garaże na
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 w Cieplicach - z pomieszczeniem na działalność gospodarczą
270 m2, na działce o powierzchni
450 m2. Cena do uzgodnienia 510 017 076
Dom w Kaczorowie - sprzedam 516 554 150
Dom w okolicach - Jeleniej Góry
70 m2 z kominkiem. Położony
na małej działce. Nieruchomości
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156
552
Dom w Podgórzynie - 250 000
PLN, 2 garaże, ogród. Lic. 5877
- 500 122 445

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Dom w Podgórzynie - W bardzo
dobrym stanie, 160 m2, 490.000
zł. Sudety. Lic. 1749 - 509 626
989
Dom w stanie surowym - w Jeżowie, na działce 1343 m2. Lic. 8151
- 600 258 703
Dom w Staniszowie - Nieruchomość do remontu, atrakcyjna
okolica, działka 2500 m2. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989

Dom w Świerzawie - bliźniak,
duży, obok centrum 220 m2,
działka 589 m2, pokoi, 2 kuchnie,
3 łazienki. Cena 330000. Lic.
9549. Rychlewski Nieruchomości.
Warto. - 602 732 135
Dom we Wleniu - 250 m2, z ogrodem. Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie lub domek w Jeleniej
Górze - 697 994 542

Dom z 2000 roku - w Jeleniej
Górze, 180m pow. użytkowa,
220m całkowita, podpiwniczony,
bardzo suchy. Zapraszam na prezentację; Marcin Chaszczewicz
Lic. 14414 - 660 359 500
Dom z lokalem użytkowym - nowy
ok. 200 m2, Jelenia Góra, zaproponuj swoją cenę. Sudety Lic.
1749 - 509 626 989
Dom, stan surowy - o powierzchni
całkowitej 152 m2 w okolicach
Jeleniej Góry, zadaszony, działka
1329 m2. Wszystkie media. Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Domy Miłków Wojcieszyce Miłków 159 m2 z wyposażeniem
komp. zagospodarowany teren
2005r. Wojcieszyce 120 m2, 4
pokoje, komp. zagospodarowany
teren. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Duży dom - k/Świerzawy - nietypowy duży dom 550 m2, działka
2770 m2, oddzielone części
mieszkalne i usługowo - produkcyjne. Cena 650000 zł. do negocjacji. Warto. Lic. 9549 Rychlewski
Nieruchomości Kategoria - 602
732 135
Duży dom + stodoła - 0,70 ha
przy trasie Jelenia Góra-Zgorzelec. Bez pośredników - 695
898 335
Działka 0.86 ha - pod zabudowę
mieszkaniową - 603 954 845
Działka 1.2 h - przy drodze Podgórzyn-Sobieszów - 660 123 979
Działka 1000 m2 - budowlana
w Jeżowie Sudeckim doskonała lokalizacja, dojazd drogą
asfaltową, dostęp do wszystkich
mediów. Bez pośredników. - 667
219 752
Działka 11 zł./m2 - w Kopańcu,
widok na panoramę gór, 2.8 ha,
możliwość podziału geodezyjnego. Marcin Chaszczewicz. Lic.
14414 - 660 359 500
Działka 600 m2 - z budynkiem
168 m2, przynoszącym dochody
- 506 094 004
Działka 70 000 zł - 1596 m2
budowlana w Łomnicy, dobry
dojazd droga asfaltową. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219
752
Działka 85 arów - 300 m2
od drogi, na wzgórzu, z 3 stron
las. Sprzedam lub zamienię na
kawalerkę. Mojesz koło Lwówka
Śląskiego - 601 167 505
Działka budowlana - o pow.
3100 m2, w Popielówku, na wzniesieniu - wygodna. Cena 16 zł/
m2. Polecam i zapraszam - 785
801 192
Działka budowlana - o
powierzchni 0.1213 ha. Jelenia
Góra (os. Czarne). Rozpoczęta
budowa - 783 148 478
Działka budowlana - w bliskiej
odległości od Jeleniej Góry, do
kwoty 50000 zł - 607 605 793
Działka budowlana - w Jeżowie
Sudeckim na osiedlu domków jednorodzinnych 1540 m2 z pięknymi
widokami. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752

Działka budowlana 1000 m2 - w
Jeżowie Sudeckim z dostępem do
wszystkich mediów, dojazd drogą
asfaltową z dobra komunikacja
miejską. Bez pośredników - 667
219 752
Działka budowlana w Staniszowie - 3600 m2, 100.000 zł, pilna
sprzedaż. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Działka Sosnówka - okazja pięknie położona działka z rewelacyjnym widokiem. Dojazd do
samej działki i dostęp do mediów.
Bardzo atrakcyjna cena! Polecam.
Nieruchomości Rychlewski. Lic
.9549 - 512 598 361
Działka w Dziwiszowie - bardzo
ładna działka przy lesie 1013 m2,
media: prąd, woda, kanalizacja.
Lic. 5524 N. City - 662 112 344
Działka w Łomnicy - 1600 m2,
z dostępem do mediów, ładnie
położona 70 000 zł. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Działka w Mysłakowicach - bez
wad prawnych o pow. 1762 m2,
przy ul. Szkolnej. Cena 80 zł/m2
- 695 401 646
Działka wieżowiec - 2200 m2
przy drodze, płaska. Możliwa
zabudowa pod cele mieszkalne
i usługowe (sklep z parkingiem).
Cena 180000 zł. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 602 732
135
Działki budowlane - w atrakcyjnym miejscu! Z mediami i pięknym
widokiem! Polecamy! Euro-dom.
Lic. 4566 - 757 525 045
Działki w Mysłakowicach - cicha,
spokojna okolica. Media w pobliżu.
Bez pośredników - 661 562 811
Działki w Mysłakowicach - kompleks działek w cenie od 88 000
zł (1035 m2), woda przy granicy.
Widok na panoramę Karkonoszy.
Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414
- 660 359 500
Garaż 16 m2 - monitoring. Lic.
5627 - 662 009 700
Garaż murowany - w centrum.
Atrakcyjna cena - 691 081 217
Garaż w centrum - os. Robotnicze - 602 290 612
Garaż, ul. Wiejska - cena 15000
zł. Duży, murowany. Kanał, elektryka. Przy papierni - 609 308
740
Gospodarstwo rolne - idealne na agroturystykę. Zagrody,
wypas, piękna okolica. Pławna
Górna - 504 201 580
Grunt rolny 2 zł/m2 - z możliwością zabudowy, okolice Jeleniej
Góry, 7, 53 ha cena do negocjacji.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Grunty dla inwestora - 9 ha
przy granicy miasta. Zgodnie z
„planem...” teren pod budownictwo
mieszkaniowe. Lic. 9549 - 726
290 939
Hale magazynowa 120 m2 - na
działce 820 m2, w Kowarach.
Sprzedam lub wynajmę - 507
706 562
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
Kamienica w centrum - do
remontu, doskonała lokalizacja,
zaproponuj swoją cenę. Sudety
Lic. 1749 - 509 626 989

Kawalerka - na wysokim parterze 26 m2. Środkowa bardzo
ciepła, może być na mieszkanie,
biura, gabinety. Pokój z aneksem
kuchennym. Duża łazienka. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - na wysokim parterze w budynku wielorodzinnym
37 m2. Duży ustawny pokój z
wyjściem na balkon. Kuchnia,
łazienka, przedpokój i piwnica.
Blisko centrum. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - po gruntownym
remoncie 35,78 m2 w budynku
wielorodzinnym. Kuchnia duża z
meblami w zabudowie. Cicha okolica, blisko do centrum. Czynsz 36
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - po gruntownym
remoncie w budynku wielorodzinnym o pow. 35,78 m2. Kuchnia
duża z meblami w zabudowie.
Cicha okolica blisko do centrum.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - po remoncie, słoneczna, środkowa i bardzo ciepła
o pow. 27 m2. W kuchni meble
na wymiar, wszystkie instalacje
wymienione. Czynsz 165 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - położona 10
km od Jeleniej Góry. Bezczynszowa o 29 m2. Ogródek, piwnica,
komórka. Euro-dom Lic. 4566 790 279 526
Kawalerka - w Cieplicach na
I-piętrze o pow. 38,52 m2. Budynek 8-rodzinny w dobrej lokalizacji. Mieszkanie i budynek po
kapitalnym remoncie. Ogrzewanie
co-gazowe. N.Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - wysoki standard
- duża. Cena 110000 zł. N. City 723 143 566
Kawalerka 103.000 zł - po
kapitalnym remoncie, ul. Karłowicza. Sudety. Lic.1749 - 509
626 989
Kawalerka 103.000 zł - po
remoncie, zadbana, niskie koszty
utrzymania. Lic. 1749 - 509 626
989
Kawalerka 110.000 zł - wysoki
parter, Zabobrze III, po remoncie,
cena do negocjacji - 609 043
414
Kawalerka 55000 - w ścisłym
centrum Kowar, 35 m2, 1 piętro.
KODEX. Lic. 10721 - 513 060
568
Kawalerka 90000 - 22 m2,
wysoki parter, nowe okna, z wyposażeniem. KODEX. Lic. 10721
- 513 060 568
Kawalerka centrum JG - 47
m2. Nadaje się na biuro. Tanio!
Euro-dom. Lic. 4566 - 757 525
045
Kawalerka okolice - centrum
- na parterze wyremontowanej
kamienicy o pow. 25 m2. Nadaje
się na biuro, np. rachunkowe.
Euro-dom. Lic. 4566 - 790 279
526
Kawalerka Sobieszów - I
piętro, wyremontowana kamienica, polecam. Lic. 5877 - 500
122 445
Kawalerka w centrum - 31
m2 pierwsze piętro w kamienicy
przy Pl. Ratuszowym w Jeleniej
Górze. N. Rychlewski Lic. 9549 667 219 752
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Kawalerka w Sobieszowie - 32
m2 po kapitalnym remoncie, pierwsze piętro w kamienicy. 110000 zł
do negocjacji. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Kawalerka Zabobrze - na
Zabobrzu na IV piętrze. Jeldom
Lic.14557 - 666 830 830
Lokal usługowy - Jelenia Góra,
ul. Pocztowa, parter, wejście z
ulicy, witryna. 50 m2 - 691 482
601
Lokal Zabobrze 3 - parter z
witryną ok 45 m2, 120.000 zł. Lic.
1749 - 509 626 989
Ładny dom - 135 m2, 5 pokoi,
taras, kominek, na ładnej działce
1200 m2, 6 km od Jeleniej Góry.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Miejsce na giełdzie w Cieplicach - zadaszone, 24 m2 - 888
830 285
Mieszkania - do remontu 59 m2
w ścisłym centrum cena 119000
zł oraz 59 m2 z wymienionymi
oknami z balkonem na obrzeżach
centrum, cena 139000 zł. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkania od 3000 zł/m2 - bardzo ładne położone 60 m2. Parter,
I i II piętro. Stan deweloperski.
Miejsce parkingowe. Serdecznie
Polecam. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie - 120.000 zł Podgórzyn - po kapitalnym remoncie, 44
m2, ogródek 212 m2, pomieszczenie gospodarcze, bezczynszowe.
Sudety Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie - 138.000 zł 3
pokoje - z balkonem, rozkładowe,
wymienione okna, czynsz 140 zł.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie - 3 pokojowe - na II
piętrze kamienicy, w ścisłym centrum. 71 m2. po remoncie. Cena
176000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
Mieszkanie - 72 m2 235.000
zł - po kapitalnym remoncie w
budynku wielorodzinnym. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Mieszkanie - atrakcyjne - 2
pokojowe, 38 m2, I piętro. Zabobrze, ul. Różyckiego. Jak nowe,
od zaraz - 509 266 386
Mieszkanie - atrakcyjne komandor, kuchnia w zabudowie.
W spokojnej dzielnicy - 661 305
173
Mieszkanie - bardzo ładne adaptacja poddasza w trakcie
remontu. Nieruchomości GRZYWIŃSCY. Lic. 998 - 505 074 854
Mieszkanie - Cieplice 48 m2 3-pokojowe na pierwszym piętrze
nie wymagające nakładów finansowych. Zapraszam na prezentację. Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie - Cieplice 63 m2 - 3
pokojowe na osiedlu XX-Lecia.
Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie - dwupokojowe na
parterze, 37,5 m2 wymienione
okna i instalacje NM. Lic. 5877 500 122 447
Mieszkanie - dwupokojowe
Zabobrze - 36 m2 na III piętrze
ocieplonego bloku, mieszkanie
słoneczne, środkowe, bardzo ciepłe. Nieruchomości Otti. Lic.13225
- 603 491 335
Mieszkanie - jak nowe - 38
m2, Zabobrze, ul. Różyckiego.
Od zaraz dla zdecydowanego
klienta. Cena do uzgodnienia - 509
266 386
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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. KAWALERKA W PIECHOWICACH – 700 zł !
Do wynajęcia kawalerka w centrum Piechowic. Mieszkanie położone
jest na czwartym - ostatnim piętrze jednego z bloków. Lokal składa się
z korytarza, pokoju, słonecznej kuchni z oknem oraz łazienki z wanną i
wc. Mieszkanie jest po remoncie. Na podłodze w pokoju znajduje się
parkiet, w kuchni i łazience glazura nowego typu. Na ścianach gładzie
gipsowe. Łazienka jest po remoncie. W mieszkaniu wymieniono okna na
nowe PCV. Mieszkanie jest umeblowane. W pokoju znajduje się kanapa,
dwa fotele, stolik oraz meblościanka. W kuchni zabudowane meble oraz
lodówka, w łazience znajduje się pralka. Mieszkanie bardzo ciepłe i
słoneczne - środkowe. Koszt wynajmu nieruchomości to 700 zł i w tą kwotę wliczony jest czynsz oraz
ogrzewanie. Osobie wynajmujące zostaje do zapłacenia tylko woda, gaz oraz prąd według wskazań
liczników. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, blisko szkoły, ośrodka zdrowia, sklepów oraz innych obiektów
użyteczności publicznej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się również plac zabaw dla dzieci oraz przystanek
MZK. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie Polecam Paulina Geremek 607 797 911
2. DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 750 zł w JELENIEJ GÓRZE.
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe na parterze bloku z cegły blisko
centrum miasta. Lokal składa się z dwóch ustawnych, słonecznych
pokoi, kuchni z oknem , łazienki z wanną i wc oraz korytarza. Mieszkanie
odświeżone. Okna drewniane. W lokalu na podłogach drewniane deski
w dobrym stanie na ścianach gładzie gipsowe. Mieszkanie ogrzewane
za pomocą pieca kaﬂowego. Do mieszkania przynależy piwnica - gdzie
można trzymać opał. Zadbana i czysta klatka schodowa. Teren ogrodzony. Miejsce parkingowe. Koszt wynajęcia mieszkania to 750 zł plus
media. Bardzo dobra lokalizacja blisko centrum miasta oraz obiektów
użyteczności publicznej. Serdecznie Polecam Paulina Geremek 607 797 911
3. OKAZJA! 71m2 185 000zł! CENTRUM MIASTA
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. MIESZKANIE 70m2 BLISKO CENTRUM MIASTA – PARTER
Bardzo ładne mieszkanie 70m2 w centrum miasta na parterze. Lokal
składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wanną i wc oraz korytarza.
Mieszkanie po remoncie. Wymienione wszystkie instalacje. Na ścianach
gładzie. Na podłogach w pokojach bardzo ładne deski drewniane. W pozostałych pomieszczeniach płytki oraz ogrzewanie podłogowe. Mieszkanie
bardzo zadbane, ciepłe i słoneczne. Do mieszkania przynależy ogród o
powierzchni ok. 100m2. Istnieje możliwość wynajęcia garażu. Miejsce
parkingowe przed budynkiem. Bardzo atrakcyjna lokalizacja praktycznie
w centrum miasta. Bliskie sąsiedztwo przystanku MZK oraz obiektów
użyteczności publicznej. Czynsz wynosi obecnie 120 zł w skład wchodzi podwyższony fundusz remontowy
- wspólnota zbiera środki na remont dachu. Serdecznie Polecam Paulina Geremek 607 797 911
5. 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
6.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
7.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
8. MIESZKANIE – DWA POKOJE – 129 000 zł!
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.
9. MIESZKANIE NA ZABOBRZU. DWA POKOJE TYLKO 125
000 zł!
Bardzo interesująca oferta! Rozkładowe mieszkanie o powierzchni
37,20 m2, na Zabobrzu przy ul.Karłowicza Usytuowane na drugim
piętrze składa się z przedpokoju, dużego pokoju- na podłodze parkiet,
drugiego mniejszego , łazienki oraz oddzielnej kuchni z oknem.Nie
dawno wymienione nowe okna pcv. Ogrzewanie z sieci, ciepła woda z
junkersa gazowego ( w najbliższym czasie podłączenie do sieci miejskiej
). Opłaty miesięczne wynoszą 157 zł. Do mieszkania przynależy piwnica.
Bardzo dobra lokalizacja w pobliżu sklepów, komunikacji miejskiej,
szkoły i przychodni. Mieszkanie wymaga remontu według uznania. Bardzo atrakcyjna cena. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
10. DWA POKOJE – 138 00zł – ZABOBRZE.
Mieszkanie dwupokojowe na osiedlu Zabobrze I. Lokal składa
się z bardzo ładnego słonecznego salonu połączonego z
niewielką ale bardzo ładnie zabudowaną kuchnią. Z salonu
wyjście na balkon, Mniejszego pokoju, łazienki z wanną i
wc oraz niedużego przedpokoju z zabudowaną szafą typu
komandor. W mieszkaniu został przeprowadzony jakiś czas
temu remont. Zostały wymienione okna na nowe PCV i
instalacje. Na podłogach panele dobrej jakości, na ścianach
gładzie gipsowe. W łazience glazura nowego typu. W kuchni
zostają meble. Mieszkanie do wprowadzenia nie wymaga
nakładów finansowych, ewentualnie według gustu zmiana kolorów ścian. Bliskie sąsiedztwo
szkoły oraz obiektów użyteczności publicznej. Bardzo atrakcyjna oferta Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318
11. 60m2 TYLKO 139 000zł. MIESZKANIE W JELENIEJ
GÓRZE!
Trzypokojowe mieszkanie do remontu. Lokal rozkładowy,
ustawny. Mieszkanie nadaje się do dużego remontu,
obecnie na podłogach znajduje się wykładzina PCV,
ściany pobiałkowane. Mieszkanie znajduje się na trzecimostatnim piętrze bloku zbudowanego z cegły, dach nowy. Z
dużego pokoju wychodzi się na niewielki balkon. Osobna
duża, widna kuchnia może zostać połączona z salonem
co pozwoli uzyskać jeszcze więcej przestrzeni. Obecnie
mieszkanie ogrzewane jest za pomocą pieca na opał stały,
który znajduje się w kuchni,istnieje możliwość podłączenia
ogrzewania gazowego lub postawienia kominka w salonie. Mieszkanie ma bardzo duży
potencjał. Klatka schodowa zadbana. W bliskim sąsiedztwie sklep oraz przystanek MZK.
Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE - Jelenia Góra centrum - w kamienicy I p. 55 m2
dwupokojowe. Mieszkanie na Ip.2
pokoje aneks kuch. z salonikiem,
strych do adaptacji 25 m2, garaż,
2 piwnice. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE - komfortowe, 3
pokojowe, 80 m2, IVp. Sobieszowska. Nieruchomości Grzywińscy.
Lic. 998 - 517 558 148
MIESZKANIE - M2 na Zabobrzu okazja - 38 m2 na 4 piętrze w bloku
po termomodernizacji. Czynsz
tylko 160 zł, środkowe, słoneczne
mieszkanie. Tylko 115.000 zł Lic.
5524 - 503 111 466
MIESZKANIE - M3 spokojna okolica - 61 m2 w spokojnej i zielonej
okolicy. Mieszkanie w bardzo
dobrym stanie. Jeldom. Lic. 14557
- 668 667 637
MIESZKANIE - Mysłakowice - 2
pokoje z aneksem kuchennym, 58
m2. I piętro w bloku. Ogrzewanie
etażowe z t.zw. podkowy. Cena
90000 zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE - nowe, komfortowe
- 2 pokojowe, 50 m2, z balkonem
- ul. Moniuszki. Garaż w podziemiu. Sprzedam bez pośredników
. Właściciel. Jelenia Góra - 600
721 484
MIESZKANIE - ostatnie w centrum - na atrakcyjnych warunkach
sprzedam ostatnie, wykończone
mieszkanie o powierzchni 53,88
m kw zlokalizowane w centrum
Jeleniej Góry przy ul. Krótkiej.
Cena 190.000,00 PLN brutto - 697
397 297, 75 75 22 980
MIESZKANIE - po kapitalnym
remoncie blisko centrum, 2 pokoje
w ładnej kamienicy. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
MIESZKANIE - trzypokojowe ok.
Morcinka - 61 m2, mieszkanie
wyremontowane, rozkładowe,
słoneczne, z ładnym widokiem na
oknem, blisko terenów rekreacyjnych, wyposażone w zabudowę
kuchenną i szafę. Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE - Twoje mieszkanie
już u nas na Ciebie czeka! Sam
się o tym przekonaj i zadzwoń.
Możesz jedynie zyskać! KODEX.
Lic. 10721 - 513 060 568
MIESZKANIE - Zabobrze 39 m2 2 pokojowe na I-piętrze po remoncie nowe okna, drzwi, gładzie na
ścianach 138 000 do negocjacji.
Lic. 5877 - 515 285 788
MIESZKANIE 1 - pokojowe w
centrum - 35,6 m2 II piętro po
modernizacji. Salon ok. 22 m2,
kuchnia, łazienka, korytarz z szafą
Komandor. Ogrzewanie gazowe.
Umeblowane. Cena 119000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
MIESZKANIE 100 m2 - komfortowe, ul. Wrocławska, Jelenia
Góra. I piętro. Przestronny salon,
sypialnia, 2 pokoje, umeblowana
kuchnia, łazienka, przedpokój,
garaż. Cena 390000 zł - 662
358 052
MIESZKANIE 115 tys. 72 m2 w
centrum - położone na III piętrze
w kamienicy. Niski czynsz 70 zł.
Lokal wymaga remontu. Jeldom.
Lic. 14557 - 666 830 830
MIESZKANIE 138 000 zł - dwa
pokoje po remoncie. Zabobrze.
Umeblowana Kuchnia. Mieszkanie ciepłe i słoneczne. Blok po
termomodernizacji. Serdecznie
Polecam. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 139.000 zł 3 pokoje
- ładne, rozkładowe w super cenie,
59 m2. Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 150 m2 - 7 pokoi,
2 łazienki, kuchnia + 250 m2 do
adaptacji. Okolice Janowic. Sprzedam lub zamienię na mniejsze z
dopłatą - 785 535 600
MIESZKANIE 155 000 zł - 50 m2,
nowe mieszkanie, dwa pokoje,
słoneczne, pierwsze piętro,
wykończona łazienka, rozkładowe,
miejsce parkingowe. Serdecznie
Polecam. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokoje - 39m2, na
II piętrze na Zabobrzu I. Jeldom.
Lc. 14557 - 666 830 830
MIESZKANIE 2 pokoje - w świetnej lokalizacji na Zabobrzu na II
piętrze w dobrej cenie. Jeldom.
Lic. 14557 - 666 830 830

MIESZKANIE 2 pokoje Podgórzyn - po kapitalnym remoncie, z
ogrodem 212 m2, bezczynszowe.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 2 pokoje w Piechowicach - ładne mieszkanie w
bloku w Piechowicach. Mieszkanie
rozkładowe i słoneczne. Bardzo
atrakcyjna oferta. Serdecznie
Polecam. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35 m2,
IX piętro - ul. Moniuszki, Zabobrze
- 609 712 595
MIESZKANIE 2 pokojowe - 39 m2,
bardzo ładne, I piętro - ul. Różyckiego. Właściciel - 514 000 838
MIESZKANIE 2 pokojowe - 40 m2
po kapitalnym remoncie, czwarte
piętro w bloku, Jelenia Góra Cieplice. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokojowe - 51
m2, ul. Noskowskiego 6. Balkon,
piwnica, nowe okna PCV. Cena
145000 zł. Bez pośredników.
Proszę dzwonić po godz. 15:00 601 341 945
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54
m2, nowe, umeblowane. 1050
zł + opłaty. Jelenia Góra - 607
055 842
MIESZKANIE 2 pokojowe - ciepłe,
rozkładowe, z balkonem, przy ul.
Kiepury. Lic. 7867 - 508 240 828
MIESZKANIE 2 pokojowe - na 2
piętrze 39 m2. Blok IV-piętrowy
na Zabobrzu. Mieszkanie rozkładowe, środkowe, kuchnia meble
w zabudowie. Czynsz 263 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
2-piętrze o pow. 48 m2. Blok
4-piętrowy na Kiepury. Rozkładowe, środkowe z balkonem. Na
podłogach panele. Nowa ładna
kuchnia. Nie wymaga remontu.
Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
II-piętrze 42,7 m2 w budynku wielorodzinnym. Budynek II piętrowy
po remoncie, blisko centrum.
Ogrzewanie co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe na I-piętrze o pow. 38,3 m2.
W budynku wielorodzinnym.
Zadbane, funkcjonalne, słoneczne. Nowe okna, podłogi i
drzwi. Czynsz 89 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
kapitalnym remoncie 40 m2,
czwarte piętro w bloku, Jelenia
Góra - Cieplice. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
remoncie na I-piętrze 54 m2. W
kamienicy blisko centrum miasta.
Nowa łazienka i kuchnia. Nowe
okna i panele na podłogach. Niski
czynsz. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
remoncie na Zabobrzu o pow. 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 - przytulne, z balkonem, w Cieplicach.
NKrol. Lic. 8151 - 600 258 703
MIESZKANIE 2 pokojowe - w
kamienicy na parterze o pow. 71
m2, blisko centrum. Rozkładowe,
słoneczne, wymienione instalacje.
Kuchnia osobna. Czynsz 165
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - wyremontowane mieszkania do ewentualnego odświeżenia:40 m2 na
II piętrze z ogródkiem i wiatą na
auto oraz 51 m2 na Zabobrzu II
z dużym salonem i balkonem. N
OTTI Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 2 pokojowe - Zabobrze - 693 261 761
MIESZKANIE 2 pokojowe 42
m2 - Jelenia Góra: przytulne 2
pokojowe mieszkanie na 2 piętrze
w dwupiętrowej przedwojennej
wyremontowanej kamienicy. Lic.
9549 - 726 290 939
MIESZKANIE 2 pokojowe Zabobrze - do remontu Lic. 5877 - 500
122 445

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 2 pokojowe, Cieplice - 47 m2, nowe, słoneczne z
widokiem na góry, stan deweloperski cena 160.000. Lic. 11965 - 509
949 961
MIESZKANIE 3 pokoje - do
zamieszkanie od zaraz. Zabobrze.
Wysoki standard. Oferta godna
uwagi, polecam. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 512 598

MIESZKANIE 3 pokoje w centrum
- 71 m2 w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. Do zamieszkania, atrakcyjna cena 176000 - serdecznie
polecam, okazja! Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 512 598
361
MIESZKANIE 3 pokoje za 139 000
zł - 59 m2, trzecie piętro w bloku,
Jelenia Góra. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokoje za 139
000 zł - mieszkanie 59 m2, trzecie piętro w bloku Jelenia Góra.
N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752

m2, pierwsze piętro w kamienicy
w Jeżowie Sudeckim. 114 000
zł N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
MIESZKANIE 3 pokojowe - 53,6
m2 na Zabobrzu II, do remontu.
Dostępne od zaraz. Rozkładowe
z balkonem. Czynsz 360 zł/m-c z
funduszem remontowym. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071

361

PRENUMERATA

MIESZKANIE 3 pokojowe - 53

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 3 pokojowe - 61
m2, rozkładowe wyremontowane
mieszkanie z wyposażoną kuchnią
i dużą szafą , w bloku w zacisznej
lokalizacji, ale jednocześnie blisko
centrum Jeleniej Góry. N. OTTI
Lic.13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 3 pokojowe - 63 m2,
po kapitalnym remoncie z działką,
garażem, altanką, piwnicą, 13 km
od JG - 502 102 230
MIESZKANIE 3 pokojowe - 63
m2, ul. Kiepury, III piętro. Cena
210000 zł. Bez pośredników - 668
156 642

Już od teraz
E
OGŁOSZENIA W RAMC
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MIESZKANIE 3 pokojowe - 67 m2.
Od razu do zamieszkania. Okolice
parku Wzgórze Kościuszki. Cena
200000 zł - 662 158 006
MIESZKANIE 3 pokojowe - koło
„Żeroma”. 72,5 m2 - ogrzewanie
etażowe - 606 426 922
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
I-piętrze 70 m2 w bloku na Zabobrzu II. Komfortowe, ustawne
pokoje, środkowe, słoneczne
z dwoma balkonami. Cena do
negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
Wzgórzu Roweckiego. Cena
175000 zł - 691 694 491
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 na
Orlim - mieszkanie 51 m2, pierwsze piętro w bloku. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokojowe w
centrum - duże, 111 m2 na 3-cim
piętrze w kamienicy, oryginalne
stylowe okna i drzwi. Cena 299000
zł. do negocjacji. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
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 3 pokojowe z ogrodem - w Jeleniej Górze, parter, 71
m2, ogród 400 m2 cena 200.000.
Lic. 3198 NPartner - 693 539
968

MIESZKANIE 35 m2 129000 - M2,
35m2, 2 piętro, nowe okna i instalacje, po kapitalnym remoncie,
na podłogach deski drewniane.
Okolice Małej Poczty. KODEX. Lic.
10721 - 513 060 568
MIESZKANIE 38 m2 - ul. Różyckiego. 2 pokoje - bardzo ładne.
Właściciel - 514 000 838
MIESZKANIE 39 m2 - 2 pokoje, po
remoncie, I piętro - ul. Różyckiego.
Właściciel - 514 000 838
MIESZKANIE 3-pokojowe - na IIIpiętrze o pow. 60,8 m2 w budynku
wielorodzinnym. Rozkładowe,
ogrzewanie z sieci miejskiej.
Budynek po remoncie, blisko centrum. Nieruchomości Szymkiewicz
lic. 2400 - 669-620-071
MIESZKANIE 4 pokojowe 112,9 m2 w Szklarskiej Porębie.
Możliwość utworzenia dwóch
oddzielnych mieszkań - okazja
- Euro-dom. Lic. 4566 - 757 525
045
MIESZKANIE 4 pokojowe - 65,7
m2, na III-piętrze w bloku IVpiętrowym, na Zabobrzu II. Mieszkanie do remontu, rozkładowe,
środkowe, słoneczne. Dobra
lokalizacja. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
MIESZKANIE 4 pokojowe ok. ul
Hofmana - 65,6 m2 na I piętrze w
bloku na niewielkim , kameralnym
osiedlu. Cena 220000. Rychlewski
Nieruchomości. Lic. 9549 - 602
732 135
MIESZKANIE 40 m2 - 2 pokoje,
rozkładowe, po remoncie, na
osiedlu XX-Lecia. Sprzedam lub
zamienię na większe - 783 863
808
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Mieszkanie 40 m2 - 2 pokojowe, na Zabobrzu II. Słoneczne,
ciepłe i przytulne. Po remoncie.
Blok ocieplony. Czynsz 170 zł 723 545 437
Mieszkanie 42 m2 w centrum
- na 1 piętrze przy ul. Konopnickiej. Ogrzewanie z sieci, niskie
koszty utrzymania, doskonała
lokalizacja. Nie wymaga nakładów finansowych. Lic .5524 - 503
111 466
Mieszkanie 43 m2 120000 zł - 2
pokojowe z możliwością zrobienia trzeciego pokoju, Zabobrze,
mieszkanie środkowe. Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603
491 335
Mieszkanie 45 m2 w centrum
miasta - bardzo ładne mieszkanie
dwupokojowe w centrum miasta.
Mieszkanie po remoncie. Do
sprzedania z całym umeblowanie.
Bardzo atrakcyjna oferta oraz
cena. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie 47 m2 - 2 pokoje
po remoncie, drugie piętro w
kamienicy, przy Pl. Ratuszowym.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 48 m2 za 110000
- M2, 1 piętro, ogródek, centrum
Miłkowa. KODEX Lic. 10721 - 513
060 568
Mieszkanie 51 m2 - 2 pokoje po
remoncie, parter kilkurodzinnego
budynku w Jeleniej górze. 165
000 zł do negocjacji. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 53 m2 - 3 pokojowe
pierwsze piętro w kamienicy w
Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 53 m2 za 114 000
zł - 3 pokojowe, pierwsze piętro w
kamienicy w Jeżowie Sudeckim.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 54 m2 - dwupokojowe, nie wymaga nakładów finansowych. Marcin Chaszczewicz.
Lic.14414 - 660 359 500
Mieszkanie 54 m2 100.000
zł - do częściowego remontu w
Podgórzynie. Sudety Lic. 1749 509 626 989
Mieszkanie 56 m2 - I piętro, 2
pokoje. Cena 156000 zł . Polecam - okazja. Lic. 5627 - 662
009 700
Mieszkanie 56 m2 - ul. Bankowa - 792 591 433
Mieszkanie 61 m2 - 3 pokoje,
III piętro, wysoki standard. Cicha
i piękna okolica, z balkonu widok
na las, obrzeza miasta, okolice
Intermarche - 609 703 011
Mieszkanie 62 m2 - 3 pokoje po
remoncie IX piętro w wieżowcu z
pięknymi widokami. Zabobrze
III. N. Rychlewski Lic. 9549 667 219 752
Mieszkanie 62 m2 - I piętro,
3 pokoje, Zabobrze. Polecam.
Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie 63 m2 - na Zabobrzu - na wysokie parterze - 506
094 004
Mieszkanie 66 m2 - z ogrodem, w Cieplicach. Cena
240000 zł - 530 070 682
Mieszkanie 67 m2 - 3 pokojowe, III piętro, słoneczne.
Ogrzewanie gazowe, nowe
okna. Blok z cegły w Jeleniej
Górze. Cena 160000 zł - 510
042 734
Mieszkanie 67 m2 - okolice
parku Wzgórze Kościuszki.
Cena 200000 zł - 662 158 006
Mieszkanie 68 m2 - z ogródkiem, w centrum. 2pokoje z
aneksem kuchennym, z kominkiem, w bardzo dobrym stanie.
Niski czynsz. Cena do uzgodnienia - 791 026 290
Mieszkanie 72 m2 - na Zabobrzu. Pośrednikom dziękuję
- 669 569 669
Mieszkanie 72 m2 za 200 000
zł - mieszkanie, parter dwurodzinnego domu wolno stojącego 3 pokoje z ogródkiem w
pobliżu centrum Jeleniej Góry.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie 88 m2 - za
100000 zł. W Kowarach, na I
piętrze kamienicy. Do remontu.
Słoneczne i ciepłe. N. Grzywinscy. Lic. 998 - 609 884 627

og£oszenia
Mieszkanie Cieplice - niewielkie dwupokojowe po remoncie,
zostaje zabudowa kuchenna z
AGD, cena do negocjacji NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie Cieplice - XX-Lecia
50 m2, balkon, nowe instalacje,
nowe okna, stan do wprowadzenia. Lic. 11965 - 509 949 961
Mieszkanie Cieplice 47 m2 i 60
m2 - Podgórzyńska IIp, 2 pokoje
47m2 po remoncie- niski czynsz,
Cieplice Ip domu 4-o rodzinnego,
3 pokoje, 60m2 po k. remoncie,
bezczynszowe. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094
962
Mieszkanie czteropokojowe na Zabobrzu, 86 m2, słoneczne,
gotowe do zamieszkania NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie dwupokojowe - 49
m2 na parterze, Zabobrze NM Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie dwupokojowe przy ulicy Mickiewicza, po kapitalnym remoncie z kominkiem
na parterze. Idealne również pod
biuro bądź kancelarię. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 9998 - 509
156 552
Mieszkanie dwupokojowe - w
Cieplicach na I piętrze do remontu
NM. Lic. 5877 - 500 122 447
Mieszkanie dwupokojowe
139.000 zł - 40 m2 na II piętrze,
wyremontowane mieszkanie poddaszowe, wspólny ogródek, wiata
na samochód. Nieruchomości
Otti. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie dwupokojowe Cieplice - wyremontowane mieszkanie z nową zabudową kuchenną
w cenie 105000 zł. Nieruchomości
Otti Lic.13225 - 605 079 790
Mieszkanie dwupokojowe
Noskowskiego - dwa mieszkanie
2 pokojowe około 51 m2 , środkowe, z balkonem. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie dwupokojowe
Zabobrze - 51 m2 po kapitalnym
remoncie, przepiękny duży salon,
balkon z widokiem na góry i łąki,
mieszkanie środkowe, sprzedawane z zabudową kuchenną i
dwiema szafami. Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie Karłowicza 43 m2
- okazja - III piętro, 2 pokoje (18
i 16 m2) z balkonem, piwnicą,
środkowe, słoneczne i ciepłe za
jedyne 120000zł. do niewielkiego
remontu. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Kiepury 3 p 64 m2
- 3 pokojowe, środkowe, ciepłe,
słoneczne, czynsz 220zł, salon po
kap. remoncie. Warto zobaczyć
Nieruchomości V/W Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie komfortowe w
Cieplicach - trzypokojowe na 4
piętrze, nowe budownictwo, 80
m2.Nieruchomości Grzywińscy.
Lic. 998 - 517 558 145
Mieszkanie Kowary 2 pokoje
36m2 - w bloku na IV piętrze, 2
pokoje,36m2 do odświeżenia.
Spokojna dzielnica blisko centrum, szkoła, marketów, działek.
Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie M2 - Zabobrze
39 m2 - 1- piętro, ogrzewanie
sieciowe. Budynek z nową elewacją. nPartner. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie M2 Kiepury - 54 m2
w jednym z najnowszych bloków
na Zabobrzu III, rozkładowe z
dużym balkonem, Lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Mieszkanie M2 Piechowice
- bardzo zadbane mieszkanie
w centrum Piechowic, 50 m2,
ogrzewanie miejskie, duży balkon
z ładnym widokiem, budynek po
dociepleniu i remoncie dachu.
OKAZYJNA CENA! KODEX. Lic.
10721 - 513 060 568
Mieszkanie M2 po remoncie
137000 zł - Praktyczny układ, 35
m2, ogrzewanie miejskie, balkon nie wymaga wkładu finansowego.
zadbany budynek z nową elewacją. Czynsz 160 zł. nPartner. Lic.
4917 - 604 906 257
Mieszkanie M2 w Cieplicach
- Mieszkanie na wysokim parterze o pow. 49m2. Po remoncie,
wymieniono wszystkie instalacje,
kuchnia z zabudową, możliwość dokupienia garażu. Cena
175.000zł. lic.5524 - 503 111
466
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Mieszkanie M3 120 000 - 43
m2, 3 pokoje przerobione na 2,
nowe okna, instalacje częściowo
wymienione, czynsz 220zł, ogrzewanie miejskie, rozkładowe, ładne
KODEX Lic. 10721 - 513 060
568
Mieszkanie M3 na Ptasiej wysoki parter, 3 pokoje, balkon,
niskie koszty utrzymania. Doskonała lokalizacja, blisko centrum.
Zaproponuj swoją cenę. Lic. 5524
- 503 111 466
Mieszkanie M3 w centrum 73 m2 na wysokim parterze w
kamienicy blisko „Żeroma”. Mieszkanie po remoncie, do dyspozycji
kawałek ogródka, niskie koszty
utrzymania. OKAZJA 235.000 zł/
Lic. 5524 - 503 111 466
Mieszkanie M3 Zabobrze
195000. - 3 pokoje, ponad 63 m2,
Kiepury. Nie wymaga remontu,
atrakcyjna cena i lokalizacja.
Zapraszam na prezentację. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
Polecam! - 512 598 361
Mieszkanie M4 pokojowe z
garażem - przestronne 4 pokojowe 119 m2 położone na drugim
piętrze w centrum Jeleniej Góry
z garażem cena 350000 zł NPindyk. Lic. 96 - 75 75 23 505; 607
270 989
Mieszkanie na /orlim - 51
m2, 3 pokoje, pierwsze piętro w
bloku. Jelenia Góra - Cieplice.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie na orlim - 3 pokojowe 51 m2, pierwsze piętro w
bloku, Jelenia Góra - Cieplice.
N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie na wsi - duże dwupokojowe na I piętrze z pomieszczeniami przynależnymi i ogrodem.
Nieruchomości GRZYWIŃSCY.
Lic. 998 - 505 074 854
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3
pokoje parter, 64 m2. Cena 175000
zł. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie na Zabobrzu II 3 pokoje, parter, 64 m2. Cena
169000 zł. Lic. 5627 - 662 009
700
Mieszkanie poddaszowe 3
pokojowe - mieszkanie na Osiedlu Robotniczym 64 m2 po kap.
remoncie, dwupoziomowe z gródkiem i garderobą z zabudowa
kuchenną, sypialnią Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie przy Prusa - trzypokojowe 94 m2, po kapitalnym
remoncie cena 290.000 zł. Nieruchomości GRZYWIŃSCY. Lic.
998 - 505 074 854
Mieszkanie rozkładowe 3 pokojowe - 60 m2 blisko centrum, blok
z cegły atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie Różyckiego 36 i 39
m2 - piękne dwupokojowe mieszkania po kap. remoncie położone
na I i II piętrze. Gładzie, panele,
piękne łazienki, nowe junkersy.
do zamieszkania. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094
962
Mieszkanie Sygietyńskiego
86 m2 - 4-o pokojowe, V piętro,
86 m2 balkon 2-e piwnice, zabudowa kuchenna i szafy komandor.
Mieszkanie po remoncie. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie trzypokojowe
Noskowskiego - bardzo ładne
mieszkanie na trzecim piętrze
nie wymagające nakładów finansowych. Lic. 5524 N. City - 662
112 344
Mieszkanie trzypokojowe
Noskowskiego - ładne mieszkanie po kapitalnym remoncie, 66
m2, trzecie piętro. Lic. 5524 N.
City - 662 112 344
Mieszkanie trzypokojowe w
centrum - usytuowane na drugim
piętrze 71 m2. Ciepłe słoneczne.
Cena 176000 zł. Nieruchomości
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156
552
Mieszkanie w centrum - 2
pokoje, 62 m2, po remoncie. Niski
czynsz. Nowe okna, słoneczne.
Cena 220000 zł - 693 639 889
Mieszkanie w centrum - Mieszkanie w centrum Jeleniej Góry, do
remontu, bez pośredników - 519
610 316

Mieszkanie w Cieplicach - 3
pokojowe na I-piętrze. Nowe
instalacji elektryczne, wodne,
okna PCV-z widokiem na góry.
Niski czynsz, cena do negocjacji.
Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie w Cieplicach - bardzo ładne po remoncie. 3 pokoje.
Atrakcyjna cena! Pierwsze piętro,
Blisko parku. Słoneczne i ciepłe.
Serdecznie Polecam. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie w Cieplicach - na
os. XX-lecia, 3 pokojowe, 47.5
m2 - 697 997 929
Mieszkanie w Cieplicach - na
osiedlu Orle. I piętro, 51 m2. 3
pokoje, kuchnia, łazienka, WC,
balkon, piwnica, parking pod blokiem - 502 336 965
Mieszkanie w Janowicach 43m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
ogródek z garażem - 89000 zł. do
negocjacji Nieruchomości Grzywińscy. Lic. 998 - 517 558 148
Mieszkanie w Kamiennej Górze
- I piętro, 2 pokoje z aneksem
kuchennym, przedpokój, łazienka,
pow. 25 m2. Cena 75000 zł - 667
268 876
Mieszkanie w Pilchowicach - 4
pokojowe 75 m2 w atrakcyjnej
cenie! Taras, ogródek, garaż,
ogrzewanie kominkowe. Okazja!
Euro-dom. Lic. 4566 - 790 279
526
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 47 m2. Cena 185000 zł - 692
641 865
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 63 m2, w centrum. Pilnie i
tanio - 607 055 801
Mieszkanie w Wojcieszowie - 48
m2, I piętro, 2 pokoje. Nowe okna
PCV. Dobra lokalizacja - osiedle.
Niski czynsz - 661 789 759
Mieszkanie Wolności 142000 na parterze, do zamieszkania lub
na lokal użytkowy. 47 m2, ciepłe
i tanie w utrzymaniu. Okazja!
Nieruchomości Rychlewski. Lic.
9549 - 512 598 361
Mieszkanie Zabobrze - 3 pokojowe 63 m2. Bardzo ciepłe i
zadbane. Nie wymaga remontu!
Dwa balkony, piwnica. Polecamy!
Euro-dom. Lic. 4566 - 790 279
526
Mieszkanie Zabobrze - okazja 43 m2, 2 pokoje, balkon, stan do
zamieszkania. Lic. 11965 - 509
949 961
Mieszkanie Zabobrze 3 pokojowe - mieszkanie po remoncie
z balkonem na parterze przy ul.
Kiepury. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie Zabobrze 48 m2 138000 zł - na X piętrze dwupokojowe 48 m2, wymaga niewielkich
nakładów, do zamieszkania od
zaraz. Cena 138000 zł do drobnej
negocjacji. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie, ul. 1 Maja - 2
pokojowe po remoncie. Idealne
na biura, gabinety lub kancelarię.
I piętro, miejsca parkingowe. Marcin. Lic.14414 - 660 359 500
Mieszkanie3 pokoje koło centrum - 3 pokojowe blisko centrum
na parterze w dobrej cenie. Jeldom. Lic. 14557 - 666 830 830
Nowy dom - stan surowy
zamknięty z instalacjami w Mysłakowicach za 280000 zł. Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
869 172
Nowy dom 280 m2 - na działce
9000 m2. 8 pokoi, 3 łazienki,
ściany wyk. z porothermu, ocieplone. Bardzo cicha i spokojna
okolica (agroturystyka). Serdecznie polecam, Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 - 660 359 500
Nowy pensjonat w Karpaczu wykończony, pow. całkowita 500
m2. Cena 1500 000. Marcin. Lic.
14414 - 660 359 500
Parter przy Mickiewicza - domu
dwurodzinnego, cztery pokoje plus
ogród. PILNIE. Nieruchomości
GRZYWIŃSCY. Lic. 998 - 505
074 854
Piętro domu - w Sobieszowie,
51 m2. trzy pokoje, kuchnia,
balkon, ogródek z garażem. Nieruchomości Grzywińscy. Lic. 998
- 517 558 148
Poddaszowe z potencjałem
- do remontu 77 m2 - Centrum
JG. Nieruchomości Grzywińscy.
Lic.998 - 517 558 148

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. Cena 186000zł. Zapraszam na prezentację. Anna Roziel tel.509-156-552
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POWIERZCHNIE w centrum - na
atrakcyjnych warunkach sprzedam
powierzchnie handlowo-usługowe
zlokalizowane w Jeleniej Górze.
Cena już od 3.900,00 PLN za 1 m2
- 697 397 297, 75 75 22 980
PÓŁ domu - w podziale pionowym.
Poniemiecki, do remontu. Działka
990 m2, w Sosnówce. Cena
150000 zł - 796 082 417
PUNKT gastronomiczny - w Karpaczu - 603 773 301
SKLEP zoologiczny z wyposażeniem - w Jeleniej Górze - 722
065 514
STAN surowy 165 m2 - os. Czarne.
Działka 1000 m2. Cena 340000
zł. Pośrednikom dziękuję - 887
095 840
ZABUDOWANIA na wsi - 130000,
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
22 latka zaprasza - dojrzałych
panów na dyskretne spotkania.
Godzinka przyjemności ze mną to
koszt 140 zł - 796 996 055
30 latka pozna mężczyznę powyżej 40 lat, o bardzo dobrym
statusie materialnym i z wysoką
pozycją zawodową, celem stałej
znajomości. Nie odp. na SMS-y 691 290 848
3 8 le t ni, niebr z y dk i - s z uk a
kochanki - bez sponsoringu - 692
425 609

44 letnia blondyneczka - filigranowa, zaprasza śmiałych i
nieśmiałych panów od 15 do rana
- 514 257 346
CHCĘ być Twoją prawą ręką w
ﬁrmie, ale noszona na obu rękach
w życiu. Zatrudnię się w życiu
osobistym samotnego dojrzałego
biznesmena - 691 290 848
CHĘTNIE poznam kobietę - do
seks spotkań, bez zobowiązań
- stały układ. Dyskrecja. Mile
widziane mężatki - 607 468 959
CHĘTNIE poznam młodą dziewczynę - w celu spotkań towarzyskich. Możliwy sponsoring - 608
104 288
INTYMNY masaż gorącymi
kamieniami - odstresuj się w
niepowtarzalnym klimacie. 55
min. kosztuje 150 zł lub półtorej
godz. 230 zł - 796 717 760
JESTEŚ mężczyzną... - dojrzałym i kulturalnym? Zapraszam w
bardzo dyskretne i eleganckie
miejsce - 796 849 950
ŁADNA, szczupła brunetka - do
godz. 23:00 - 889 810 079
ŁADNA, szczupła, filigranowa zaprosi na dyskretne spotkanie.
Full serwis, francuz i ostra jazda
bez trzymanki - nie będziesz
żałować. Czekam na ciebie - 785
297 883
MIŁY pan - poznam przyjaciółkę
w wieku od 20 lat do 50 lat, do
spotkań towarzyskich. Dyskrecja.
Odp. na SMS - 607 953 101
MIŁY, młody ,samotny, smutny pozna panie do mile spędzonego
czasu - 669 549 146
MŁODY chłopak - pozna miłą,
ładną dziewczynę - 723 944
870

MŁODY, wysoki, przystojny pomoże finansowo szczupłej,
młodej, atrakcyjnej, bezdzietnej
lasce - 883 418 736
NIENASYCONA Vanessa zaprasza - na upojne chwile od 15:00
do rana. Zapraszam również pary
- 667 720 413
NIMFOMANKA poszukiwana szukam na stałe, bez zobowiązań.
Do 30-tki - 530 412 654
PAN dla Panów - francuz bez
ubranka - 726 243 661
PAN dla Pań - 501 177 801
PANI koło 40 - dla Panów po 40 506 370 035
PARA zaprosi do siebie - atrakcyjną panią. Możliwość sponsoringu - 530 209 917
POKOJE na godziny - gustownie
urządzone, intymna atmosfera,
parking przy budynku. Co dzień
od 10-24.00. Zadzwoń zapytaj o
cenę - 600 184 444
POMOGĘ finansowo - młodej
dziewczynie, w zamian spotkań
towarzyskich - 791 688 727
POSZUKUJĘ pani - która lubi
sex analny i nie tylko - 797 242
475
POZNAM miłą, atrakcyjną panią
- do lat ok. 50, w celach towarzyskich - 603 779 348
POZNAM zadbaną i dyskretną
- Panią Bi, z ładnym biustem.
Jelenia Góra i okolice. Oczekuję
dyskrecji i ją zapewniam - 607
495 461
PRZYSTOJNY oferuje taniec
erotyczny - na wieczór panieński
i nie tylko. Nie chcę sponsoringu.
Dojadę - 665 585 179

SEKS w każdej postaci - towarzystwo we dwoje. Ja chłopak
35 lat, z ogromnym sprzętem,
do dyspozycji. Sponsoring mile
widziany. Sebastian - 794 189
046
SEKSI pupcia - czule zajmie się
Tobą, doprowadzając do niesamowitej rozkoszy - 661 432 551
SEKSOWNA 20 letnia Maja zaprasza od 9:00 do 17:00 - 796
691 135
SPONSORING - Pani do 30, filigranowa. Tylko sex, stały układ
- 530 412 654
SZUKAM kobiety - w wieku 38-48
lat, wesołej, zadbanej, szczerej
- do dyskretnych spotkań. Interesuje mnie dłuższa znajomość.
Jestem samotnym facetem, mam
52 lata - 724 790 694
SZUKAM ładnej kobiety - wiek
od 25 do 30 lat. Cel spotkania spędzanie razem wolnego czasu
- 660 116 465
SZUKASZ dyskrecji... - higieny
kultury? Zadzwoń i spotkaj się z
uroczą blondynką, o kobiecych
kształtach. Tylko dojrzali panowie - 796 137 052
UROCZA blondynka - z dużym
biustem, o rubensowskich kształtach - 883 427 396
ZAPRASZAM samotne i mężatki
- na dyskretne spotkania. Możliwy stały okład. Warto - 607
468 959
Z A S P O K O J Ę Tw o j e ż ą d z e i
pragnienia - seksowna i czuła
Angela - 661 432 551
ZASPONSORUJĘ młodą dziewczynę - 18-25 lat, w zamian za
erotyczne spotkanie. Dyskrecja
zapewniona. MMS + opis. Marek,
34 lata - 530 407 660

USŁUGI
BUDOWLANE
BRUKARSTWO - układanie
kostki betonowej i granitowej
- 608 658 351
BRUKARSTWO - układanie
kostki betonowej i granitowej,
wszelkie prace budowlane 793 240 653
BRUKARSTWO „BUR-BRUK”
- kostka betonowa, granitowa,
ogrodzenia z granitu, mury
oporowe, grille i wędzarnie
ogrodowe z kamienia, oklej a n i e e l e w a c j i . Ta n i o - 5 0 1
804 857
BUDOWA domów - o wysokiej
jakości wykończenia. Dokładność i solidność - tym się
kieruję. Duże doświadczenie
- 605 151 196
CERTYFIKATY (świadectwa)
energetyczne - budynków tanio, solidnie - 693 835 316
CIEKNIE dach? Dzwoń wykonujemy obróbki blacharskie, okna dachowe, rynny
oraz więźby dachowe. 15 lat
n a r y n k u . Ta n i o i u c z c i w i e .
Udzielamy gwarancji - 603
669 836
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CIEPŁY montaż okien i drzwi specjalistyczna technika mocowań i zespoleń stolarki okiennej
zgodnie z zaleceniami ITB.
Obróbka tynkarska wewnętrzna
- 607 720 825
CYKLINOWANIE podłóg - parkietów i schodów - 512 392
363

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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Dekarstwo - blacharstwo-ciesielstwo - wykonujemy wszelkie
pokrycia dachowe od A do Z, w
tym okna obróbki i docieplenia 693 788 140
Firma ogólnobudowlana - solidnie, z wieloletnim doświadczeniem
- 601 560 723
Firma wykona - płytki, regipsy,
malowanie, tapetowanie, panele,
elektrykę, CO, budowę domu - 695
112 363
Grzejniki, piece ,itp.. - Grzejniki
c.o., podgrzewacze wody pojemnościowe, przepływowe. Tania
armatura do inst.c.o. Wystarczy
zadzwonić - przyjadę, wycenie
zamontuje - 696 484 516
Hydraulik - usługi - montowanie instalacji grzewczo-wodnej,
alu-pex, miedź, rury zgrzewalne
pp, kanalizacje, naprawy 24h - 793
51 1444
Hydraulika - pex, alu, miedź,
centralne ogrzewanie, kanalizacja,
ogrzewanie podłogowe, solary. 691 528 286,667 689 012
Instalacje CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Uzgodnienia.
Wymiana podgrzewaczy, kuchni,
kotłów. Prace ogólnobudowlane,
wykończeniowe. Nadzory budowlane - 781 465 274
Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i
serwis gwarancyjny kolektorów
słonecznych do ciepłej wody szybko, tanio i solidnie. Nowość!
Ruszyły dotacje można uzyskać
44% dotacji na inwestycję - 696
484 516
Kominki - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Kompleksowe remonty mieszkań, biur, pensjonatów - 605
209 140
Kompleksowe remonty i
wykończenia wnętrz. Solidnie, z
gwarancją - 668 321 943
Koparko-ładowarka - z
wywrotką do wynajęcia - tanio i
solidnie - 793 240 653
Łazienki, remonty, mieszkania
- gładzie, regipsy, malowanie,
podłogi i wiele innych. Szybko i
solidnie - 880 992 649
Malowanie, gładzie, tapeta kafle, regipsy, panele itp. - 500
155 687
Malowanie, panele, naprawy
domowe - także prąd i hydraulika
- 505 313 667
Minikoparka - do wynajęcia
minikoparka Bobcat z operatorem
- 793 240 653
Minikoparka - minikoparka
Bobcat z operatorem - 793 240
653
Mini-ładowarka - z operatorem - 793 240 653
Piece c.o-tanio - montaż,
sprzedaż pieców c.o. Węglowe,
miałowe, gazowe, olejowe, eko
groszek. Wystarczy jeden telefon.
a przyjadę i wycenie. Mam konkurencyjne ceny pieców i usług
- 696-484-516
Planujesz remont? - Dobrze
trafiłeś. Czysto, szybko i solidnie.
Gładzie, tynki, panele, malowanie,
regipsy i inne prace remontowowykończeniowe. Dzwoń już dziś
- 513 556 324
Płytki, panele - wykończenia
wnętrz - tanio i solidnie - 509
362 908
Profesjonalne budowy
domów - w rozsądnej cenie - 605
209 140
Przyjmę zlecenie na budowę
domu - na wiosnę oraz kompleksowe remonty mieszkań, instalacje elektroniczne, CO, docieplenia
poddaszy - 695 112 363
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 Gładzie na mokro, tynki, płytki,
panele, malowanie, tapetowanie,
zabudowy G-K, sufity podwieszane Tanio i solidnie. Możliwość
obejrzenia zdjęć na stronie www
- 608 026 379

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

Remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele podłogowe, inne prace remontowe.
Solidnie i niedrogo - 691 936 900
Remonty mieszkań - malowanie, glazura, gładzie, panele,
regipsy - 665 119 630
Remonty mieszkań - malowanie, gładzie, kafle, panele i inne
prace wykończeniowe. Składanie
mebli - 509 529 965
Remonty mieszkań, domów cyklinowanie podłóg, parkietów i
schodów - 512 392 363
Remonty mieszkań, łazienek
- poddaszy. Tanio, solidnie i
szybko. Jeżeli chcesz zobaczyć
foty mojej pracy, podaj maila 792 178 352
Remonty mieszkań, sklepów
- tarasy ,montaż bram garażowych, układanie glazury, hydraulika, regipsy, panele, gładzie,
malowanie, tapetowanie - 501
404 098
Remonty od a do z - Kompleksowo, solidnie, szybko i tanio.
bezpłatne porady, bezpłatna
wycena - 608 026 379
Remonty oraz drobne naprawy
- prace ogrodowe i porządkowe,
także w nietypowych porach.
Karpacz i okolice - 506 140 865
Rozbiórki i wyburzenia Firma wykona szybko i fachowo
rozbiórki i wyburzenia - 793
240 653
Spawanie gazowe - rur do
gazu, centralnego ogrzewania
itp. Uprawnienia - własny sprzęt.
Montaż inst.c.o. Wszelkiego
rodzaju usługi, gdzie potrzebny
jest spawacz, czy hydraulik - 696
484 516
Stolarstwo - usługi - drewniane schody, balkony, okna 603 783 607
Szukasz firmy remontowej?
- Mam wolny grafik - proszę
dzwonić - 781 288 253
Ś w i a d e c t wa ( c e r t y f i k a t y )
energetyczne - dla budynków
jedno i wielorodzinnych. Szybko,
tanio i solidnie - 691 081 247
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - dla budynków
i lokali mieszkalnych oraz usługowych. Tanio, szybko i solidnie
- 660 408 360
Tani remont - czysto, szybko i
solidnie. Gładzie, tynki, panele,
malowanie, regipsy oraz inne
prace remontowo-wykończeniowe - 513 556 324
Technika grzewcza - montaż
centralnego ogrzewania wodkan, gaz. Ogrzewanie podłogowe, kominki - tanio, szybko i
solidnie - 696 484 516
Układanie glazury - remonty
- 530 725 729
Usługi budowlane - malowanie,
gładzie, tapeta, kafle, regipsy,
panele itp. - 500 155 687
Usługi budowlane - remonty
biur, mieszkań, malowanie, szpachlowanie, gładzie. Remonty
od podstaw - 691 528 286,667
689 012

Usługi budowlane i remontowe
- mieszkań i budowa domów pod
klucz itp. Płytki, regipsy, tynki
maszynowe, poddasza, elewacje i ogólnobudowlane - 663
747 793
Usługi ogólnobudowlane glazura, panele, hydraulika oraz
inne usługi z zakresu budownictwa. Wystawiamy faktury VAT
- 502 068 070
Usługi remontowo-budowlane układanie glazury, terakoty, sufity
podwieszane, ścianki działowe,
gładzie gipsowe, malowanie,
montaż okien i drzwi. Gwarancja
- 607 720 825
Wykonam prace dekarskociesielskie - typu: montaż okien
dachowych, obróbki blacharskie,
wymiana pokrycia, rynien. Konstrukcje dachowe. Oraz naprawa
wszelkiego rodzaju - 691 237
078
Wykończenia wnętrz - solidnie i niedrogo - 889 897 143
Wywrotka - do wynajęcia
wywrotka, transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793
240 653
Zdun - wykonam piece, kuchnie,
kominki, dom od podstaw - 887
095 801
Zduństwo - budowa i przebudowa pieców kaflowych i trzonów
kuchennych, budowa kominków
i pieców chlebowych, renowacja
i przebudowa pieców zabytkowych - 666 738 298

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf - ślub, wesele plener, impreza. Wolne terminy
- 605 695 742
Fotografia ślubna, okolicznościowa - niskie ceny. Dwoje
fotografów. Wideo filmowanie.
Dojazd do 100 km. Wiele atrakcji
- 666 198 421

EDUKACJA
Angielski o poranku - angielski
w ferie. Dzieci i młodzież szkolna.
Przygotowanie do matury i testów
gimnazjalnych. Indywidualnie lub
grupa do 4 osób - 660 715 263
Anglik - English Alive. Przygotowanie do matury, konwersacje.
Dzieci uczone przez poezję i
śpiew - 506 209 866
Język angielski - - wszystkie
poziomy zaawansowania, wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i rzetelność. Możliwy dojazd
do ucznia - 668 227 370
Język angielski - lekcje - korepetycje, konwersacje u lektora
- 691 702 470
Język angielski dla początkujących - ,grupy do 6 osób. Cena od
10 złotych za godzinę. Świetna
atmosfera i wykwalifikowana
kadra. A&A Solutions - 721 220
320
Kursy dla opiekunek - osób
starszych oraz opiekunek do
dzieci w Niemczech. W tym
nauka j. niemieckiego - 600
153 322

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

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

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

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

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

Matematyka - korepetycje
- prowadzi absolwent UWr liceum, przygotowanie do matury,
studia wyższe - 697 164 349
Matematyka - korepetycje także dla studentów - 697 814
556
Matematyka na wesoło - po
angielsku, poprzez gry i zagadki.
Cały zakres prowadzi anglik BSc
maths - 506 209 866
Matematyka, fizyka - matura
- profesjonalne przygotowanie
do egzaminu maturalnego - 603
630 164
Nauczyciel ze stażem pracy
w Anglii - udzieli korepetycji z
j. angielskiego oraz przygotuje
do matury. Dojazd do ucznia.
Serdecznie zapraszam - 507
207 878
Przedpołudniowy kurs
angielskiego - dla osób 40+. w
Cieplicach - zapraszamy - 509
156 610
Wszystkie przedmioty - korepetycje - od szkoły podstawowej
po studia, kursy maturalne. Centrum Korepetycji Platu Jelenia
Góra - 600 153 322

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryczne - pomiary, odbiory
- projekty, nadzory, pomiary oświetlenia. Tanio i solidnie - 693 835
316
Elektryk - nowe instalacje,
awarie, pomiary - 724 521 429
Elektryk z doświadczeniem
- wykona instalacje elektryczne,
pomiary, domofony, telefony, TV
Sat, komputery, kamery, usunie
awarie, naprawi usterkę - 882
456 421
Usługi elektryczne - modernizacje oraz wykonywanie nowych
instalacji. Kompleksowy zakres
usług - 667 742 172

USŁUGI
MUZYCZNE
Atrakcyjny DJ Prezenter własny sprzęt, dojazd. Imprezy
okolicznościowe, bale, festyny,
prywatki, bankiety, urodziny, dyskoteki dla starszych, młodszych
- 516 146 073
Duet muzyczny Carlos - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy.
Nagłośnienia, gitara na żywo - 501
576 923
Pogotowie muzyczne - pogotowie muzyczne - 609 299 524
Tani zespół muzyczny - profesjonalnie, na różne okazje: ogniska,
wesela, dancingi. Akordeon, saksofon - 609 272 704
Wesela, imprezy, przyjęcia
- ceny umowne. Muzyka akordeonowa - różny repertuar +
zagraniczny. Oświetlenie. „Muzyk
Orkiestra” - 757 533 921, 692
046 727
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar - 604
186 987
Zespół muzyczny ELEAR trzyosobowy skład. Dużo dobrej
muzyki i wiele wesołych konkursów - 606 778 341
Zespół muzyczny R&A - wesela,
dancingi, imprezy okolicznościowe. Cena do uzgodnienia
- 609 563 928

Zespół Prestiż-wesela - Profesjonalny zespół na Wesela,
studniówki, imprezy. Najlepsze w
okolicy nagłośnienie i oświetlenie
Demo na naszej stronie - 517
900 425
Zespół Sunny Duo - wesela,
bankiety. Wokal, keyboard +
w o k a l i s t k a . D u ż y r e p e r t u a r,
doświadczenie. Muzyka na żywo
w Internecie. Ceny łagodne - 609
851 863

USŁUGI
OPIEKA
Małżeństwo 53-55 lat mówiące po niemiecku i włosku,
zaopiekuje się małżeństwem w
Niemczech - 757 814 156
Zaopiekuje się rozwódką - lub
samotną kobietą w wieku 40-50
lat. Higiena i dyskrecja - 795
628 806
Zaopiekuję się - osobą lub
osobami starszymi - posprzątam,
ugotuję. Mam doświadczenie 514 440 463
Zaopiekuję się dzieckiem chętnie - 726 415 867
Zaopiekuję się dzieckiem - od
2 lat, u siebie w domu. Zabobrze
I - 781 496 470
Zaopiekuję się starszą osobą
- lub starszym małżeństwem, w
zamian za mieszkanie. Teren Jeleniej Góry kobieta. Rencistka, bez
zobowiązań - 603 838 045
Zaopiekuję się starszą osobą
- najchętniej z Zabobrza I - 781
496 470

USŁUGI
RÓŻNE

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

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

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

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

ALICJA Kowalska - Biuro Rachunkowe - KOALA 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 - 601
837 677
ANTENY: montaż/serwis - platformy, tnk, usterki - 781 957 491
BIURO Rachunkowe - poprowadzi księgowość ﬁrmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-ﬁnansowej 601 837 677

BIURO rachunkowe Voga - Księgowość dla ﬁrm - KPiR , ryczałt
, rozliczenia kadrowo płacowe,
rozliczenia roczne. Solidnie, nie
drogo - 791 475 855
BŁYSKAWICZNY kredyt dla ﬁrm
- do 500000 zł, bez zabezpieczeń.
Bankowe Towarzystwo Finansowe
- ul. Konopnickiej 14/2, I piętro 510 171 225
CERTYFIKATY (świadectwa)
energetyczne - budynków, lokali tanio, szybko, solidnie. Dojazd do
klienta - 510 240 885
DOMOWE pyszne - pierogi-różne
rodzaje - 516 860 454, 503 384
587
DRZWI wejściowe Gerda, Porta,
DRE - sprzedaż ratalna. Bezpłatny
pomiar i transport, profesjonalny
montaż. Gwarancja, faktura VAT
- 607 720 825
ELEKTRYK - usługi - awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
FOTEL bujany - usługi tokarskie
- 601 880 135
HYDRAULIK - usługi - awarie,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Naprawa, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Naprawiamy uszkodzenia po
zamarzaniu - 500 505 002
INSTALACJE CO, wodno-kanalizacyjne - gazowe. Montaż kotłów,
projekty, zezwolenia. Fachowość
- kompleksowa obsługa, usuwanie
awarii - 691 759 463
JĘZYK niemiecki - tłumaczenie
przysięgłe - pisemne i ustne - 602
422 376
JUNKERSY - serwis - montaż,
naprawa, regulacja, konserwacja
urządzeń gazowych. Naprawiamy
uszkodzenia po zamarzaniu. Montujemy kuchenki gazowe z podbiciem gwarancji - 500 505 002
KONSERWATOR na f-rę - techniczna obsługa nieruchomości,
a w a r i e n a p r a w y, o s u s z a n i e ,
zamrażanie rur, przeróbki hydrauliczne, elektryczne i wszystkie
inne. Podejmiemy współpracę na
stałe - tanio - 500 505 002
KREDYT dla ﬁrm - do 50000 zł bez
ZUS i US. Bankowe Towarzystwo
Finansowe - ul. Konopnickiej 14/2,
I piętro - 510 171 225
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową
obsługę ﬁrm - 782 020 635

MONTAŻ mebli - zmontujemy i
zawiesimy każde meble Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
MONTAŻ mebli i paneli podłogowych - profesjonalny, szybki i
dokładny - 514 710 385
MONT-SAT - sprzedaż, montaż,
serwis anten i zbiorczych instalacji
TV-SAT (domki, hotele, pensjonaty, agroturystyka) MONT-SAT
(mała poczta) - 602 810 896
NAUKA Jazdy OSK Sudak zaprasza na kursy kat. B, jazdy
doszkalające. Praktyka na nowych
samochodach Mitsubishi Colt,
Nissan Micra - 793 541 227
ODŚNIEŻANIE koparko-ładowarką - faktura VAT - 502 101
743
OPIEKA nad nagrobkami - na
terenie Jeleniej Góry i okolic. Krótkie terminy - 782 721 723
OSUSZANIE z wilgoci - osuszanie
mieszkań i domów z wilgoci po
zalaniu powodzi itp. Przyspieszanie prac budowlanych, malowanie,
gładzie itp - 500 505 002
PAZNOKCIE w domu - tipsy,
paznokcie żelowe, w twoim domu,
przyjadę i zrobię Tanio, szybko i
solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
POGOTOWIE antenowe - sprzedaż, montaż, serwis anten i zbiorczych instalacji TV-SAT, Mont-Sat
ul. Wolności 52 (mała poczta)
- 602 810 896
POMOC drogowa - 506 536 136
POPROWADZĘ księgowość solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
RESOCJALIZACJA psów - na
terenie Jeleniej Góry. Zmień swojego psa - 729 024 456
SERWIS drzwi Gerda, Porta regulacja, konserwacja, wymiana
w k ł a d e k , z a m k ó w, s z y l d ó w,
uszczelek, skrzydeł drzwiowych
- 607 720 825
SERWIS okien - regulacja, konserwacja i naprawa okuć obwieniowych. Wymiana uszczelek, szyb .
Montaż nawiewników, zatrzasków
balkonowych. Gwarancja, faktura
VAT - 607 720 825
SERWIS RTV-SAT - domowe
naprawy telewizorów oraz montaż
anten satelitarnych. Gwarancja
i niskie ceny. Dojazd w Jeleniej
Górze i diagnoza gratis - 721
009 695
STUDIO Haft Komputerowy - ul.
Sobieszowska 10 - 505 155 529
SZAFY wnękowe - z drzwiami
s u w a n y m i , m e b l o z a b u d o w y,
meble kuchenne, hotelowe, meble
na wymiar. Jelenia Góra - 500
452 760
SZAFY, zabudowy wnęk, kuchnie - na wymiar - wykonam tanio
i solidnie. Projekt i doradztwo
bezpłatne - 517 469 065
SZYBKA pożyczka gotówkowa do 120000 zł. Decyzja w 15 minut,
bez poręczycieli, z niskim oprocentowaniem - 510 171 225
ŚLUSARSTWO - montaż i
naprawa zamków, awaryjne otwieranie. Spawanie stali, żeliwa,
kwasoodporne - 792 972 237
TYMCZASOWA opieka - nad
kotem, małym psem. Cena 20 zł
za dobę. Dowóz, karma, legowisko, zabawki itp. zapewnia właściciel zwierzaka - 669 375 037
USŁUGI krawieckie - szycie na
miarę dla Pań, przeróbki, zwężanie - 693 295 514

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 7 lutego 2011 a od 8 lutego 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.

WODOMIERZE i legalizacja wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Szybko
tanio i solidnie, pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
WYKONUJEMY schody drewniane - z el. stali nierdzewnej,
kutej, szkła i inne. Wykonujemy
projekty i doradzamy. Zapraszamy do naszej pracowni - 602
358 672
WYMIANA grzejników - wymienić
usunąć stary grzejnik? Administracja nie pozwala na spuszczenie
wody z centralnego ? Mieszkanie jest w bloku wieżowcu?
WYMIENIMY BEZ SPUSZCZANIA
WODY Z CENTRALNEGO - 500
505 002
ZARZĄDZANIE wspólnotami
mieszkaniowymi - profesjonalne.
Obsługa księgowa, prawna i techniczna - 691 081 247

USŁUGI
SPRZĄTANIE
FIRMA usługowa - podejmie się
sprzątania różnych obiektów - 508
519 024
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
OFERUJEMY usługę mycia okien
- tanio, solidnie, uczciwie. Umyję
okna w Twoim domu, mieszkaniu
lub po remoncie - 667 766 036
PODEJMĘ się sprzątania - Świerzawa i okolice. Mam praktykę w
tym zawodzie - 725 607 663
POSPRZĄTAM - biura lub mieszkanie - 781 496 470
PRANIE dywanów, wykładzin
- oraz tapicerki meblowej i samochodowej. Najtaniej w mieście.
Dojazd gratis. Środki ﬁrmy Karcher - 600 224 431
PRANIE dywanów, wykładzin
- tapicerek meblowych i samochodowych. Profesjonalnie, podciśnieniowo środkami i urządzeniami
ﬁrmy Karcher - 601 566 508

DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol - przewozy osobowe
Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
- super ceny - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe - 075 75 182
55, 607 222 369
DAR Pol przewozy osobowe,
Niemcy północne – 075 75 182
55, 607 222 369
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
LOTNISKA-PRZEWOZY - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. Faktura VAT. Door to
door - 607 763 204
NIEMCY - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd
gratis - 075 75 182 55, 607 222
369
NURENBERGIA, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
PRZEWOZY osobowe - do Austrii
i Niemiec, z adresu na adres - 757
812 746, 604 672 112
PRZEWOZY osobowe - PolskaNiemcy-Holandia - 757 896 051,
515 288 606
USŁUGI transportowe 3,5t - kraj
zagranica - nowy bus ładowność
1420 kg wym: 3,7m x 1,87m x
1,90m Zapraszamy. - 603 783
607
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - kompleksowe 10% taniej
- 601 561 366
VW Transporter T4 long - podejmę
współpracę na stałe. Własna działalność - 691 466 704
ZABIORĘ do Sopotu - 16 lutego
- 609 196 190

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
BONY upominkowe do SPA - 100,
200, 300, 500 zł do wykorzystania
w gabinecie odnowy biologicznej
i masażu w Miłkowie - 790 614
946
MASAŻE - relaksacyjne, lecznicze
kręgosłupa, twarzy. Dyplomowana
masażystka - 517 511 515

USŁUGI
TRANSPORTOWE
BERLIN, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
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MINI fitness - w Hotelu Europa
w kameralnej atmosferze zadbaj
o kondycję psychofizyczną - do
dyspozycji urządzenia masujące i
sprzęt ﬁtness. Tanie karnety i pojedyncze wejścia - 757 647 235
MODNE pazurki w dobrej cenie
- z dojazdem do klientki. 5 letnie
doświadczenie - 512 858 404
NAPRAWA protez dentystycznych
- protezy akrylowe, szkieletowe,
usługi protetyczne. Ulica Jasna 4/1,
I piętro - 600 258 703
REHABILITACJA i masaże - u
klienta w domu - 781 933 783
SALONIK stylizacji brwi - henna +
regulacja woskiem + 5 minutowy
masaż okolic oczu. Tylko 10 zł - ul.
Ogińskiego 2i w pawilonie Krawcowej - 693 050 576
SOLARIUM „Capri” - Gryfów Śląski,
ul. Kolejowa 56 - zaprasza - 665
377 067

RÓŻNE
SPRZEDAM
AKORDEON Weltmeister - z futerałem, w bardzo dobrym stanie. Cena
do uzgodnienia - 603 258 997
APARAT Nikon - stan bardzo dobry.
W zestawie: akumulatorki + karta
1GB + kabel USB + pokrowiec.
Cena 100 zł - 788 231 402
CEGŁA rozbiórkowa - ok. 1500
szt. - 505 313 667
DREWNO opałowe - sprzedam 504 129 317
DWA stylowe fotele - pokrycie z
materiału, brzegi drewniane - 506
031 097
FOTEL kosmetyczny - na pilota.
Tanio - 500 05 695
FOTEL kosmetyczny - na pilota.
Uszkodzony - tanio - 500 052 695
KOMPLET kilkudziesięciu sprawnych i profesjonalnych maszyn
stolarskich plus osprzęt. Jest to
kompletna stolarnia - 501-726 476
MAGNETOWID Samsung - za 100
zł i płyty winylowe LP z muzyką
rozrywkową i poważną - 75 75
410 84
NOWA, czerwona dachówka - karpiówka. Cena do uzgodnienia - 502
783 529
OKNO PCV - nowe, białe - dwuskrzydłowe, uchylne. Rozmiar
143x115 - 663 136 720
PIEKARNIK elektryczny z płytą
- do zabudowy, ﬁrmy Hanseatic 602 584 891
PIŁA spalinowa - STIHL ms181.
Cena 600 zł - 721 368 449
PIŁA spalinowa Stihl MS181 - pilnie - 721 368 449
SIANO koniczyn i traw - w kostkach. Pławna Górna - 504 201
580
SÓL drogowa - luz - w atrakcyjnej
cenie - 607 605 793
STARE belki drewniane - z rozbiórki. 20x20 cm, dł. 3 m 1,5 m3.
Cena 350 zł/m3 - 505 854 659
SUKIENKA komunijna - plus wianuszek, bolerko - rozmiar 146 cm.
Cena170 zł (z kościoła Morcinka)
- 505 152 331
SUKIENKA komunijna - z dodatkami - 669 947 991

RÓŻNE
KUPIĘ
ANTYKI - meble, obrazy, srebra,
szkło, broń - 695 702 259
KAŻDE zboże - łubin, rzepak,
gryka, min. 23t. Zapewniam transport oraz 100% przedpłaty - 501
459 374
KOLUMNA głośnikowa centralna
- min 100W nom i 20khz - 514
980 305
SKUP złomu - i jego demontaż 792 972 237
STAROCIA - obrazy, graﬁka, szkło,
porcelana, srebra, monety, militaria, biała broń, ordery i odznaczenia, dokumenty wojskowe i inne
rzeczy - 609 443 235
WSZYSTKIE drobiazgi przed
1945 r. - od butelek po monety,
znaczki, widokówki, kuﬂe, radia,
garnki. Gotówka od ręki - 691
995 838
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

A co widać dla Dworu Czarne w 2011 roku i później? Jak mówi społeczny kustosz zabytku i prezes Fundacji Kultury Ekologicznej – widać dobrą passę. Są szanse na pozyskanie środków, które umożliwią w ciągu dwóch, trzech lat zakończenie odbudowy i remontu
dawnej posiadłości Schaffgotschów. Plany są ambitne: wiele wydarzeń kulturalnych ma w tym roku ożywić codzienność na Czarnym. Renesansowy dwór jest dźwigany niemal z ruin od 1983 roku i w porównaniu do stanu sprzed 27 lat, wygląda przyzwoicie, choć do
ideału wciąż wiele brakuje.
(tejo)
FOT. MT
ARCHIWUM DWORU CZARNE
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Z bazyliką w tle

W tym budynku w 1709 roku powsta- dokumenty. Najstarszy to formularz...
ły pierwsze w Jeleniej Górze drukowane wykupienia ławki w widocznym na dru-

gim planie kościele św.
Erazma i Pankracego.
Drukarnia działała do lat
90. XX wieku, ostatnio
jako Jeleniogórskie Zakłady Graficzne. I upadła
nie wytrzymując presji
nowych czasów. Z kolei
najstarszy w mieście
kościół, którego początki sięgają późnego średniowiecza, przetrwał,
a ostatnio awansował. 15
maja tego roku zostanie
podniesiony do rangi
bazyliki mniejszej po decyzji Kongregacji Kultu
Bożego w Watykanie.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Poezja na pocztówkach trafi do ratusza
8 lutego do magistratu z Książnicy Karkonoskiej przeniesiona zostanie
wystawa „Moje
miasto, mój
świat”.
Ekspozycja,
koordynowana przez Miejski Dom Kultury „Muflon”
w Sobieszowie, jest

efektem wspólnej pracy uzdolnio- wiersze, dzieci namalowały Jelenią
nych plastycznie dzieci oraz poetów Górę. Jedno z drugim połączono i
jeleniogórskich. Ludzie pióra napisali powstały niecodzienne widokówki.
Prezentacja ma charakter wystawy
wędrującej. Wernisaż odbył
się w Książnicy Karkonoskiej.
Niebawem (8 lutego) wystawa
zagości w ratuszowych korytarzach. Prace i ich oprawa
literacka stanowią wizytówkę
naszego miasta i mogą być
efektownym elementem promocyjnym naszego regionu.
(RED)
FOT. TEJO

Z „Maskaradą” na bis!
Przepiękny walc Arama Chaczaturiana do sztuki Lermontowa „Maskarada” aż dwukrotnie
zabrzmiał podczas pierwszego koncertu karnawałowego, który – dla młodej widowni –
dała w miniony czwartek Szkolna Orkiestra Symfoniczna PSM I i II stopnia im. Moniuszki
pod batutą Eweliny Joanny Rożek.
odsłonach. Najpierw – jako kameralna – wykonując część z „Czterech pór
roku” Vivaldiego z solistycznym udziałem młodych wiolinistek Sulamity
Ślubowskiej i Julii Małek. Zabrzmiało
też (bez trzeciej części) divertimento
„Eine kleine Nachtmusik” Mozara.
Później – jako symfoniczna – orkiestra osiągnęła pełnię brzmienia
w znanych utworach Czajkow-

skiego, Straussa i wspomnianego
Chaczaturiana, którego Walc z „Maskarady” jest jednocześnie jednym
z najpiękniejszych dzieł muzycznej
ilustracji literackiej. Na koniec do
orkiestry dołączył chór szkolny
przygotowany przez Dorotę Oleksyk,
a publiczność miała okazję usłyszeć
angielskojęzyczną kantatę związaną

Dyskusyjny Klub Filmowy
„Klaps”, działający przy
Jeleniogórskim Centrum
Kultury, będzie w lutym
kontynuował seanse pod
hasłem „Alfabet kina”.
Jak poinformował Waldemar
Wilk, szef Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Klaps”, 1 lutego można
obejrzeć komedię „Te wspaniałe
zwierzęta spod zwrotnika Koziorożca” w reżyserii Jamie Uysa z
RPA, wyprodukowany w 1974 roku.
Film ten jest nie tylko komedią, ale
również filmem dokumentalnym.
Fotografując życie na namibijskiej
pustyni reżyser dokonał niesamowitej sztuki ukazując, że natura
potrafi być śmieszna, wystarczy się
jej tylko uważnie przyjrzeć.
8 lutego prezentowany będzie
komiks na ekranie, czyli „Conan
Barbarzyńca” w reżyserii Johna Milliusa USA z 1982 roku.
Ekranizując powieści Roberta
K. Howarda o mocarnym
Conanie z Cymmerii scenarzysta Olivier Stone i
reżyser John Millius musieli znaleźć aktora, który byłby
wiarygodny,
a jednocześnie potrafił
wpisać się w
komiksową
ko n w e n c j ę .
Znaleźli Arnolda

Schwarzeneggera, dla którego Conan był furtką do światowej sławy.
Znaleźli też klucz do przeniesienia
na ekran filozofii Howarda. W
obsadzie także Max von Sydow
jako król Oric; znakomita muzyka
Basila Poledourisa.
15 lutego odbędzie się projekcja
filmu kostiumowego „Trzy wieki”
w reżyserii Bustera Keaton’a i
Edwarda F. Cline’a USA z 1923 roku.
Keaton realizując swoją opowieść
o miłości utrudnił sobie zadanie,
umieszczając akcję w czasach prehistorycznych, starożytnym Rzymie i we współczesności. Kostiumy,
scenografia i rekwizyty są cały czas
podporządkowane narracji, a nie
mają służyć olśnieniu widza.
Ostatni film z serii Alfabetu Kina
w nadchodzącym miesiącu zaprezentowany zostanie
22 lutego. Będzie
to amerykań-
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serem jest Peter Yates. W filmie Steve McQueen w swej najlepszej roli
rozwikłuje sprawę śmierci świadka
koronnego. Do legendy przeszła
sekwencja pościgu samochodowego na ulicach San Francisco,
ale i bez tego byłby to wielki film,
mówiący prawdę o zmieniającej
się Ameryce.
Filmy prezentowane
są w każdy wtorek o
16.00 w sali konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej przy
ulicy Bankowej.
Bilet na każdy seans kosztuje 10
złotych, a karnet na wszystkie – 29 złotych.
(Agrafka)
FOT. TEJO

ski kryminał
„Bullitt” z 1968
roku, którego reży-

MŁODZI FILHARMONICY W FORMIE
z Bożym Narodzeniem.
Nie obyło się bez bisu:
skróconej wersji „Maskarady”. I choć publiczność, która
przed południem do
ostatniego miejsca wypełniła
salę, nie
była do
końca
„dobrowolną”, koncertu
wysłuchała z
zainteresowaniem. Po południu młodzi
muzycy równie
udanie koncert
powtórzyli
dla melomanów z
miasta.
(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

Ta młoda, choć już utytułowana,
Meastra, przejęła batutę szkolnej orkiestry we wrześniu minionego roku
od Sławomira Kupczaka, poprzedniego Mistrza. Orkiestra – anonsowana przez Agnieszkę
Cel – zagrała w
trzech

Wtorki z „Klapsem”
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Publiczność oklaskuje młodych muzyków,
którzy zagrali pod batutą Eweliny Joanny
Rożek.

Szkolną orkiestrę przy PSM założył śp. Stefan Strahl, długoletni dyrektor i współzałożyciel zarówno szkoły muzycznej, jak i Filharmonii Dolnośląskiej. Jesienią minionego
roku zespół koncertował w Belgii, gdzie wystąpił pod dyrekcją kompozytora i pedagoga
Sławomira Kupczaka.
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