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Z PIERWSZEJ STRONY

Studniówkowy szał
w Pałacu w Brunowie

Jak bawili się maturzyści z II LO im. Nor wida?

– str. 7

Wieść o zwyżce cen za wodę i
odprowadzanie ścieków z pewnością miła nie jest. Jednak – jak
wskazują wyniki naszej ankiety
– mieszkańcy sprzeciwiają się nie
tyle samej podwyżce, ile bierności wobec zaszłości remontowych
sieci wodociągowej. Warto uzmysłowić sobie, że z powodu jej
fatalnego stanu miasto traci 40
procent wody. Jak dotąd żadna
ekipa samorządowa nie przedstawiła kompleksowego planu
działań uzdrawiających. Fakt:
remonty i usprawnienia są, ale
jakoś nie wpływa to na zmniejszenie „przecieków”. Teraz już za
wszystko zapłacą odbiorcy.
Konrad Przezdzięk
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Sebastian Rutkowski triumfatorem!

Awans pana prezydenta

Marcin
Zawiła,
szef Jeleniej Góry,
został wybrany jednogłośnie
przewodniczącym
Konwentu
Wó j t ó w ,
Burmistrzów i Prezydentów byłego Województwa Jeleniogórskiego.
Ta samorządowa organizacja,
skupiająca szefów administracji
samorządów została założona
20 lat temu i – mimo rozwiązania województwa – nadal jest
organizmem opiniującym wiele
rozstrzygnięć podejmowanych nie
tylko na obszarze Dolnego Śląska,
ale także opiniującym projekty
ustaw dotyczące samorządów.
Konwentowi ostatnio szefował
poprzednik M. Zawiły, Marek
Obrębalski (prezydent miasta w
latach 2006 – 2010).

Dla środowiska

W nadchodzący wtorek spodziewany jest przyjazd do Jeleniej
Góry wiceministra środowiska.
Prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła przygotował do omówienia
spory pakiet spraw, m.in. związanych z enklawą Karkonoskiego
Parku Narodowego, jaka znajduje
się w granicach Jeleniej Góry,
poprawę infrastruktury Zamku
Chojnik, który także jest położony
w obszarze KPN, a ponadto – kilka
spraw związanych z ochroną
przeciwpowodziową i ewentualnie
pozyskaniem środków na badania
wód termalnych.
(RED)

Alkohol i decybele

Sporo zamieszania w nocy z
minionego wtorku na środę
narobił lokator kamienicy
przy ulicy Długiej w Jelenie
Górze.

Zorganizował zakrapianą imprezę z głośną muzyką, która do białego
rana dudniła i nie dała lokatorom
spać. W końcu – zaniepokojeni

myślą, że podczas libacji mogło dojść
do nieszczęścia – sąsiedzi, którzy nie
mogli się dobić do mieszkania, zawiadomili służby. Strażacy wyłamali
drzwi i zastali gospodarza śpiącego
jak dziecko przy nastawionej na
full muzyce. Kłopotliwy lokator
został ukarany mandatem przez
strażników miejskich.
(Angela)

Rozszalały się wichry lutowe
Porywisty wiatr, który zaczął a potem ma powrócić zima. Akurat na
szaleć w piątek po południu, ferie, które zaczynają się 14 lutego.
(RED)
osłabł w minioną niedzielę.

FOT. EWA

Wichura
osiągająca
w por ywach
szybkość do 70
km/ h narobiła
sporo szkód w
Jeleniej Górze
i okolicach.
Wiatr połamał
drzewa, między
innymi, w Sobieszowie przy
ulicy Chałubińskiego. Podmuchy dadzą się
nam we znaki
jeszcze jutro:
przyniosły
wprawdzie cieplejsze, ale też
wilgotniejsze
powietrze. Wg
prognoz deszczowo będzie
aż do czwartku,

wprawił jury w zdumienie i podziw
w Regionalnym Centrum Turystyki
Biznesowej przy wrocławskiej Hali
Stulecia na przesłuchaniu do programu przygotowywanego przez Polsat
„Must Be The Music. Tylko Muzyka”,
gdzie – za zgodą ojca – wyruszył pod
opieką Alicji Mazuro. Jego casting
zakończył się olbrzymim sukcesem –
pomimo około 10 tysięcy chętnych z
całej Polski, których marzeniem jest
stać się nowym muzycznym idolem,
znalazł się na liście potencjalnych
uczestników kolejnego etapu polsatowskiego
show, który swoją kontynuację
mieć będzie 11
lutego br. w
Warszawie.
(Accipiter)

Fot. Konrad Przezdzięk

To było do przewidzenia. W zwycięstwo Sebastiana Rutkowskiego, gimnazjalisty LO I im. Żeromskiego, wierzył
zarówno jego ojciec Andrzej Rutkowski,
mentorka Alfreda Rękowska, która
pracowała z chłopcem przez ostatnie
cztery lata, i organizatorka wyjazdu
Alicja Mazuro, jak i szkolni koledzy.
Mimo to, sam skromny trzynastolatek
odnosił się do całego tego zamieszania
wokół siebie z dystansem i rezerwą. Jak się dostanę to się dostanę, jak się nie
dostanę to się nie dostanę - stwierdzał
ze spokojem.
Sebastian Rutkowski, pomimo tego,
że ma zaledwie 13 lat, za swoje występy
zebrał już całkiem pokaźną kolekcję
nagród. Został dostrzeżony na wielu
przeglądach, podobał się publiczności
w wielu miejscach. Jego talentem
wokalnym zachwycają się nawet zawodowi muzycy. Teraz, młody artysta
ma szansę dołączyć do finalistów show
Telewizji Polsat „Must Be The Music.
Tylko Muzyka”. Jak o możliwe?
Był uczniem piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii SkłodowskiejCurie, gdy został dostrzeżony przez pracującą w tej placówce na zastępstwie
Alicję Mazuro. Ta nauczycielka i wychowawczyni Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii od blisko dziesięciu lat
odnosi sukcesy jako twórca i opiekunka

Gimnazjum przy Zespole Szkół
artystyczna zespołu „Słoneczko”.
Sebastian Rutkowski najpierw Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana
w „dziesiątce” został zwycięzcą kon- Żeromskiego, gdzie pod koniec listokursu „Mam talent!”. Następnie pod pada ub. r. na uroczystości wręczenia
kierunkiem Afredy Rękowskiej na Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
eliminacjach rejonowych III Dolno- zwrócił na siebie uwagę wykonując
śląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni protest song Czesława Niemena
Patriotycznej w MDK „Jelonek” podbił „Dziwny jest ten świat”. Później
serca jurorów śpiewając piosenkę z re- we Wrocławiu został wyróżniony
pertuaru Andrzeja Rosiewicza „Pytasz w eliminacjach dolnośląskich XVII
mnie” awansując do kolejnego etapu Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek Będzin 2011. Podczas
konkursu.
Jako szóstoklasista SP 10 trafił do styczniowej III Wielkiej Gali Koncertu
zespołu wokalnego „Perfectum”, który Charytatywnego pt. „Rodzice – Młodziała przy Karkonoskim Uniwersy- dzieży” w LO I raz jeszcze zachwycił
tecie Trzeciego Wieku i jest prowa- niezwykłymi możliwościami wodzony przez Alfredę Rękowską. To kalnymi śpiewając „Dziwny jest
właśnie ta emerytowana specjalistka ten świat” i kompozycję Jarosława
od muzyki przygotowała Sebastiana Kukulskiego do słów Marka Dutkiedo eliminacji rejonowych IV Dolno- wicza „Dłoń” z repertuaru Natalii
śląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Kukulskiej.
Na przesłuchanie do programu
Patriotycznej w MDK „Jelonek”. Po
odniesionym sukcesie pieśnią „Moja „Must Be The Music. Tylko Muzyka”
ziemio ojczysta”, Sebastian znalazł przygotował dwa hity: podstawowy się w gronie najlepszych i pod- „Dziwny jest ten świat”, i rezerwowy czas gali finałowej
„Dłoń”. Pomimo złego samopoczucia
IV Dolnośląskiego
(Sebastian był przeziębiony
Przeglądu Pioi brał antybiotyki),
senki i Pieśni
swoim wyPatriot ycznej
konawe Wrocławiu
niem
odebrał nagrodę
Kuratora Dolnośląskiego. Śpiewał w
Głogowie i Lubinie.
Niedługo potem
zajął drugie
Konkurencja jest dość poważna. Czy
miejsce na
XX Festiwalu
13-letniemu jeleniogórzaninowi uda
Piosenki DzieSebastian się ją pokonać, przekonamy się już
cięcej „Zabobrze
Rutkowski
niebawem. Będziecie trzymać kciuki
2010” w ODK.
z Alicją
Z e ś re d n i ą 5.0
za Sebastiana?
chłopak dostał się do Mazuro
Fot. Jerzy Wrona

Na castingu do programu
Telewizji Polsat „Must Be The
Music. Tylko Muzyka” we
wrocławskiej Hali Stulecia
oczarował jurorów swoim silnym głosem na tyle, by przejść
do kolejnego etapu konkursu,
który będzie miał swój ciąg
dalszy w Warszawie.

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29

Cudowny świat dzięki miłości

Płyta z muzyką – to obok bielizny – jeden z najpopularniejszych prezentów, jakie darowuje się bliskim z okazji święta zakochanych. Muzyka buduje nastroje, towarzyszy ważnym chwilom w życiu każdego człowieka. I - jak zdjęcie – wywołuje wspomnienia. W
kreacji tych najpiękniejszych niezastąpione będą pełne miłosnych emocji i pozytywnych
wibracji piosenki z płyty „Cudowny świat”.
Z zakochanymi miłością dzielą się na płycie: Stanisława Celińska,
Krzysztof Kiljański, Małgorzata Kożuchowska, Zbigniew Kurtycz, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Marek Piekarczyk, Janusz Radek,
Stanisław Sojka, Mietek Szcześniak, Małgorzata Walewska, Kasia Wilk
i Łukasz Zagrobelny.
„Cudowny świat” to unikatowy krążek i - jak na unikat przystało –
powinien znaleźć się na półce każdego zakochanego kolekcjonera.
Doskonale nadaje się więc na walentynkowy prezent.
Na płytę składa się 13 popularnych, płynących prosto z serca polskich piosenek w nowych niecodziennych aranżacjach. Usłyszymy na
niej m.in. Marka Piekarczyka - legendę TSA – wykonującego utwór
„Wspomnienie”, aktorkę Stanisławę Celińską śpiewającą tekst Osieckiej „Uciekaj moje serce” czy
Krzysztofa Kiljańskiego przywołującego nostalgiczne wspomnienia w utworze „Pamiętasz była jesień”… Płyta doskonała zarówno do poduszki, słuchania w samochodzie jak i na nastrojową kolację
we dwoje…
To Ty sprawiasz, że świat jest cudowny
Kupując tę płytę jako walentynkowy prezent dla bliskiej Ci osoby, podzielisz się nie tylko miłością.
Podzielisz się także dobrem. Bo przepełniające Cię uczucie szczęścia może służyć innym. Może służyć światu, sprawiając, że będzie on cudowniejszy! Wydając pieniądze na album „Cudowny świat”,
kupujesz nie tylko nastrojowe składanki muzyczne dla siebie i bliskiej Ci osoby, ale także pomagasz
ciężko chorym dzieciom potrzebującym sztucznej komory serca. Komory, dzięki której będą miały
szansę żyć i kochać tak mocno jak Ty teraz… Pamiętaj o tym przyglądając się walentynkowym
gadżetom, bo to właśnie dzięki Tobie świat może być cudowny! A podarowane drugiemu człowiekowi dobro i miłość zawsze do nas wracają.
Miłość zawsze jest wspaniała
„Cudowny świat” nie jest zwykłym zbiorem piosenek, które każdego roku zalewają sklepy muzyczne. To hołd złożony idei głoszonej przez profesora Zbigniewa Religę. Lekarza, który jako pierwszy
w Polsce przeprowadził udaną transplantację serca i który rozpoczął starania o stworzenie polskiego sztucznego serca. Płyta „Cudowny świat”, wydana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii założoną z inicjatywy prof. Z. Religi przed 20 laty, nagrana została po to, by wspierać budowę systemu
wspomagania serca dla dzieci. Dzięki niemu mali pacjenci, którzy przychodzą na świat z wadami w
obrębie tego narządu, otrzymają szansę na dorosłe życie. Kupując płytę „Cudowny świat” wydajesz
pieniądze na pomoc najmłodszym i dołączasz do grona osób, które podobnie jak Ty wiedzą, że
miłość musi umieć nie tylko brać, ale także i dawać. Daj więc kawałek Waszej miłości innym i kup na
walentynki w prezencie płytę „Cudowny świat”.
Płyta „Cudowny świat” w cenie ok. 30,00 zł dostępna jest w sklepach Eko, Neonet, Empik oraz
innych sklepach muzycznych .

dwie płyty „Cudowny Świat” do wygrania: Wytnij kupon i przyjdź 09.02.2011 o godz.
10.00 do redakcji Jelonka.com, mieszcząscej się przy ul. M.C Skłodowskiej 13/2
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O NIM SIĘ MÓWI

Jerzy Grygorcewicz
prezes KSWiK

Krzysztof Kuczyński
artysta fotografik

Udowodnił, że na fotografii można także pokazać to, czego oko
nie widzi. I osiągnąć przez to bardzo ciekawy efekt zmuszając
przy tym oglądającego do pewnego „wysiłku”, aby rozpoznać
miejsca nawet dobrze znane. Stało się tak dzięki wykorzystaniu
materiałów czułych na podczerwień, której człowiek nie jest w
stanie zobaczyć. Uwieczniona w ten sposób Jelenia Góra staje się
miastem zupełnie innym niż to, które zwykliśmy na co dzień oglądać. Takie i inne fotografie ten utytułowany artysta, z Jeleniej Góry
rodem i tu mieszkający, pokazał na otwartej w miniony piątek
ekspozycji „Egzystencje” w Biurze Wystaw Artystycznych.
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Do jesieni 2010 wójt gminy Janowice Wielkie, objął stanowisko prezesa
Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Zastąpił tym samym
Stanisława Dziedzica, który pełnił tę funkcję do końca ubiegłego roku. Jerzy
Grygorcewicz został wybrany przez członków Rady Nadzorczej KSWiK spośród
dziesięciu kandydatów. Od 1 lutego pełni funkcję prezesa. Stoi przed nim nie
lada zadanie. Firma spodziewa się od niego poprawy sytuacji finansowej. Ma
mu w tym pomóc przygotowany przez firmę zewnętrzną program naprawczy. Jerzy Grygorcewicz, który był wójtem, a
wcześniej naczelnikiem Janowic Wielkich
(1982-2010). Jest związany z Sojuszem
Lewicy Demokratycznej.
(Accipiter)

Ulica Wolności: najdroższy parking w mieście!
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Od czasu, kiedy w mieście ustawione zostały
parkomaty, rotacja samochodów w miejscach
przeznaczonych do parkowania jest znacznie
większa. Nie brakuje też wolnych miejsc, które
czekają na zmotoryzowanych. Godzinny postój
na płatnym parkingu kosztuje dwa złote. W tej
cenie jest również ...święty spokój.

Uwaga! Fałszywki!
Lwóweccy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, podejrzewanych o wprowadzanie do obrotu fałszywych banknotów
o nominale 50 złotych (nr serii GD 8573576). Stróże prawa
przestrzegają przed przypadkowym przyjęciem fałszywek.
Pracując nad sprawą funkcjonariusze zabezpieczyli również
banknoty, którymi posługiwali się przestępcy. Wszyscy trafili
do policyjnego aresztu. Jeden ze sprawców, 45-latek, zostanie
w celi trzy miesiące. Za fałszowanie i wprowadzenie do obiegu
fałszywych pieniędzy grozi nawet 25 lat więzienia.
(KPP)

„Odrodzenie”

Pozwalają ukryć tożsamość i wieść podwójne ży– powrót po 30 latach? cie. A podczas karnawału
stanowią nieodłączny eleMiało się ukazać w grudniu ment kostiumu eleganckie1981 roku, ale – z powodu go balu. Maski!
wprowadzenia stanu woW minioną
jennego – nigdy go nie wyśrodę
w Muzeum
drukowano. Jest szansa, że
po trzech dziesięcioleciach K a rko n o s k i m
ich wykowydanie tego periodyku n a n i e m
trafi do rąk czytelników.
Mowa o „Odrodzeniu”, periodyku o zasięgu ogólnopolskim
wydawanym w Jeleniej Górze w
okresie tzw. karnawału „Solidarności” w roku 1981.
Wydanie numeru „Odrodzenia”, które miało przypaść na 13
grudnia 1981 roku z wiadomych
powodów zostało wstrzymane,
ale zachowały się „blachy” umożliwiające tę edycję. Dodajmy na
marginesie, że już po 13 grudnia
w podziemnej dystrybucji ukazało
się kilka numerów „Odroczenia”.
– Nie jest wykluczone, że w
grudniu tego roku tamten numer
„Odrodzenia” ukaże się po raz
pierwszy, wprawdzie 30 lat od
chwili jego przygotowania. Byłoby to z pewnością wydarzenie
przyciągające uwagę, nie tylko
lokalnie – czytamy w komunikacie
urzędu miasta.
(RED)

Nie jest wykluczone, że znajdująca się w byłym hotelu robotniczym siedziba fiskusa trafi do
obiektu zbudowanego na gruncie przy szpitalu
wojewódzkim.
Chodzi o działkę obciążoną pryzmą ziemi o
kubaturze ok. 7 tys. m sześc. Prezydent Marcin
Zawiła podjął rozmowy z kierownictwem
Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, sygnalizującego konieczność budowy nowej siedziby
i możliwości zabudowy tej właśnie działki. M.
Zawiła jeszcze jako poseł nagłaśniał konieczność zmiany lokum skarbówki, która pracuje w
niedostosowanym do swoich potrzeb obiekcie
po hotelu robotniczym przy ulicy Wolności. –
Gdyby przedstawiciele US zdecydowali się na
taką lokalizację, wówczas miasto zobowiązuje
się do uporządkowania tej działki i wywóz
zgromadzonej tam ziemi w terminie możliwie najszybszym, umożliwiającym podjęcie
prac budowlanych – czytamy w komunikacie
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
(RED)

Co to za karnawał bez maski!
zajęli
się piątoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 11. Zabawa była
przednia. Wystarczył wycięty na kształt twarzy karton z
otworem na oczy, klej, bibuła, farby, brokat i
mnóstwo
fantazji,

której uczniom z „jedenastki” nie zabrakło.
Jak się dowiedzieliśmy,
szkolna dyskoteka już
się odbyła, więc maski na razie nie
posłużą w

„balowych” celach, ale z pewnością
będą miłą pamiątką przedpołudnia w
gościnnym Muzeum Karkonoskim.
Dodajmy, że warsztaty karnawałowe organizowane
są tam do końca
lutego. Później
(od pierwszego marca do

końca roku) Muzeum Karkonoskie, ze względu na remont
i przebudowę,
będ z i e z amknięte.
(tejo)

Fot. Konrad Przezdzięk

O widniejącym tam znaku ograniczającym parkowanie kierowcom
zdarza się zapomnieć wyjątkowo
często. Nie działają ani prośby, ani
groźby. Nie skutkują też upomnienia
i ostrzeżenia. Problem zablokowanego pasa stał się standardem.
Tłumaczenie zawsze jest takie samo:
„ja tylko na chwileczkę”.
Warto zapamiętać, że teraz ta
„chwileczka” może kosztować nas
nie mniej niż 100 zł i jeden punkt
karny. Jeśli mamy pecha i postawione na zakazie auto zostanie odholo-

wane, cała „przyjemność” może
kosztować już 250 zł (plus 100
zł mandatu). Do tego trzeba
też doliczyć koszty, których
wysokość zależy od czasu,
przez jaki auto zostanie
pozostawione na policyjnym parkingu.
Strażnicy miejscy
postawili sprawę
twardo: – Prowadziliśmy już akcje
informacyjne, upominaliśmy i ostrzegaliśmy kierowców,
ale nie przyniosło
to zbyt wielkiego rezultatu, dlatego teraz
osoby łamiące zakaz
będą karane mandatami – mówi Artur Wilimek
ze Straży Miejskiej w Jeleniej
Górze.
Angela

t.
Fo

Kto zaparkuje swoje auto
przy ul. Wolności w Jeleniej Górze na odcinku od
skrzyżowania z ul. Marii
Skłodowskiej-Curie do ul.
Bankowej, za tę wygodę
zapłaci nie mniej niż 100 zł.
Oczywiście – mandatu.

Nowy urząd skarbowy
przy szpitalu?

4
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Zabił zwierzę w obronie wujka?

Pies pogryzł listonosza

Nawet dwa lata w więzieniu
może spędzić Rafał C. z Komarna, który 13 września
2010 roku zabił psa. Zwierzę
miało wyskoczyć z kojca i pogryźć jego wujka. Mężczyzna
uderzył czworonoga kilka
razy framugą okna. Kiedy
zorientował się, że pies jest
martwy, zakopał go. Policję
wezwała rodzina sprawcy.
Wczoraj w jeleniogórskim
sądzie odbyła się kolejna rozprawa.

W miniony czwartek przy ul.
Pułaskiego w Cieplicach pies
mieszaniec wypuszczony na
ulicę bez kagańca pogryzł
przechodzącego listonosza.
Kiedy wezwani na miejsce
strażnicy odnaleźli opiekuna
czworonoga, ten oznajmił,
że w dalszym ciągu będzie
wypuszczał psa, bo ten musi
się wybiegać.

Jak mówi sędzia Andrzej Wieja
sprawca najpierw przyznał się do winy,
jednak podczas sądowych rozpraw
wycofał zeznania i twierdził, że uderzył
kilka razy psa, bo ten pogryzł jego wuja
i był bardzo agresywny. W minionym
tygodniu na rozprawie tę wersję miało
potwierdzić trzech świadków zdarzenia,
w tym ojciec oskarżonego, wuj Włodzimierz C. oraz sąsiad, Wiesław N.
– Siedzieliśmy razem

Do zdarzenia doszło po godzinie
15.00. Pies rzucił się na 55-letniego
pracownika firmy InPost zajmującej
się roznoszeniem poczty i przesyłek.
Mężczyzna z pogryzioną nogą wezwał
Straż Miejską. Okazało się, że właścicielka psa mieszka kilkadziesiąt metrów od
miejsca, gdzie doszło do pogryzienia. W
chwili zdarzenia była jednak w szpitalu.

Podczas jej hospitalizacji zwierzęciem,
jak i domem, miał się zajmować 62letni opiekun. Mężczyzna zamiast
wyprowadzać czworonoga na smyczy
oraz w kagańcu, wypuszczał go luzem
na ulicę.
– Opiekun zwierzęcia przyjął mandat
w wysokości 200 zł za brak należytej
kontroli nad psem, ale twierdził, że nadal będzie wypuszczał czworonoga na
ulicę, bo ten musi się wybiegać. Chwilę
później zaczął się wulgarnie odgrażać
zarówno strażnikom, jak i poszkodowanemu. Groził, że nas pobije i poszczuje
psem. Obecnie wniosek o jego ukaranie
za znieważenie funkcjonariuszy oraz
groźby karalne kierowane również do
poszkodowanego, trafił do prokuratury
i sądu – mówi Artur Wilimek ze Straży
Miejskiej w Jeleniej Górze.
(Angela)

z oskarżonym bratankiem na ławce i
wypiliśmy po kilka piw. Chwilę później,
kiedy bratanek poszedł na ganek ten
pies wyskoczył z kojca i zaczął do mnie
lecieć z wyszczerzonymi kłami. Rzucił
się na mnie. Zacząłem się bronić szarpiąc się z nim, ale ten pogryzł mnie po
rękach i na przedramionach. Po chwili
pies uciekł, a ja ruszyłem w stronę domu
podłożyć do pieca czy coś takiego – zeznał przed sądem Włodzimierz C., wuj
oskarżonego.
– W tym czasie ten pies przybiegł
jeszcze raz, ale już nie był tak agresywny,
nie gryzł mnie już po rękach, ale miał
wyszczerzone kły. Wtedy wraz z bratankiem próbowaliśmy go zagonić do
kojca. Chcieliśmy go nawet przerzucić
za siatkę, ale był za ciężki i nie mogliśmy
go unieść. Wtedy bratanek wziął coś i
zaczął bić psa, to chyba była okienna
framuga. I stało się to co się stało – dodał
świadek.
Po zdarzeniu oskarżony zakopał psa, wrócił do domu
i oglądał telewizję,
po czym poszedł
spać. Obudziła go

policja, którą wezwali członkowie
rodziny oskarżonego.
Sędzia Karin Kot dopytywała Włodzimierza C., dlaczego mimo poważnych
obrażeń w tym samym dniu nie zgłosił
się do lekarza i nie zabandażował rany.
W odpowiedzi usłyszała, że świadkowi
wydawało się, że rany nie są „znów takie
poważne”. Włodzimierz C. poszedł do
lekarza dopiero następnego dnia po
godzinie 14.00.
Sędzia Karin Kot próbowała też
dostrzec na rękach świadka blizny po
pogryzieniu. Te były jednak niemal
niewidoczne. Oskarżony Rafał C. na
świadka powołał również sąsiada, który
podczas zajścia miał stać przy płocie.
Tej wersji sąsiad jednak nie potwierdził
mówiąc, że był w domu i nic nie widział,
a jedynie słyszał o tym, że pies pogryzł
Włodzimierza C.
– Usłyszałem o tym od ludzi, bo

Kolejny termin rozprawy sędzia Karin
Kot wyznaczyła na 9 marca br. Wówczas przesłuchany zostanie jeden z
członków rodziny oskarżonego, który
zrobił zdjęcia martwego zwierzęcia. Niewykluczone, że po jego przesłuchaniu
zapadnie wyrok w tej sprawie.
następnego dnia mówili o zabitym psie
w całym Komarnie – mówił podczas
przesłuchania Wiesław N.
Wersję oskarżonego potwierdził
natomiast jego ojciec, który twierdził,
że widział jak pies pogryzł jego brata,
Włodzimierza C. , ale nie był świadkiem
zabicia zwierzęcia. - Feralnego dnia
syn przyszedł do domu i powiedział, że
chyba za mocno uderzył psa i ten zdechł,
po czym go pogrzebał. Co ja zrobiłem?
Nic – mówił ojciec oskarżonego.
Angela
FOT. ARCHIWUM

Opiekun musiał zdawał sobie sprawę z tego, czym może grozić wypuszczenie zwierzęcia
na ulicę. Na furtce posesji wywieszona była tabliczka „Uwaga, bardzo groźny pies”.
Rodzina do celi

W ramach działań „Poszukiwany”
funkcjonariusze zatrzymali sześć
osób, poszukiwanych w większości
na podstawie nakazów doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Wśród
zatrzymanych była trzyosobowa
rodzina: rodzice w wieku 42-lat oraz
22-letni syn. Zostali oni zatrzymani na
podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział
Cywilny. Cała trójka rodzina trafiła do
Aresztu Śledczego na 10 dni za to, że
w postępowaniu cywilnym nie chciała
ujawnić swojego majątku – poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska,
rzeczniczka policji jeleniogórskiej.
(KMP)

Groźny czad

W nocy z 30 na 31 stycznia strażacy
zostali wezwani na pomoc do jednego
z mieszkań na placu Ratuszowym.
Okazało się, że w lokum na pierwszym piętrze jest młoda kobieta,
która najprawdopodobniej zatruła
się tlenkiem węgla. O tym fakcie
zaalarmował sąsiadów partner poszkodowanej, któremu udało się wyjść
z mieszkania przed utratą przytomności. Pogotowie ratunkowe zabrało
poszkodowaną do szpitala. Z kolei 29
stycznia o godz. 20.24 przy ul. Rataja 2
śmiercionośnym tlenkiem zatruła się
89-letnia jeleniogórzanka. Pogotowie
zaalarmowała najprawdopodobniej
wnuczka poszkodowanej. Kobieta
również trafiła do szpitala.
(Angela)

W Jeleniej Górze i regionie
funkcjonuje od dziewięciu
miesięcy. Jej właściciele zaczynali od samodzielnego
remontu obecnej siedziby
przy ul. Waryńskiego 16.
Jak przyznają, początki nie
były łatwe, ale zwyciężyła
determinacja. Zajmują się
sprawami nie tylko wielkich, ale i zwykłych ludzi.
Mowa o telewizji Karkonosze Play.
Twórcami i właścicielami telewizji Karkonosze Play są Tomasz
Nykiel - dziennikarz, prezenter
oraz Rafał Gieroń – operator i
montażysta. To oni w maju 2010
roku podjęli decyzję o założeniu
stacji. Przez pierwsze trzy miesiące zamienili dotychczasową
pracę dziennikarską (pracowali
w jednym z jeleniogórskich mediów) na remont siedziby swojego
nowego biznesu. Niewielu wróżyło
im świetlaną przyszłość, jednak
właściciele Karkonoszy Play poza
pomysłem i doświadczeniem mieli
jeszcze charyzmę i determinację,
którą do dzisiaj dostrzec można w
ich codziennej pracy.
– Ta telewizja powstała z naszego zamiłowania do dziennikarstwa
obiektywnego i chęci pomagania
ludziom. W poprzedniej pracy tych
dwóch elementów właśnie nam
brakowało. Wiedzieliśmy o tym, jak
realizować materiały telewizyjne, i

Skład ekipy Karkonosze Play: Tomasz
Nykiel i Rafał Gieroń (właściciele),
Maciej Bartkiewicz (operator, montażysta), dziennikarze: Małgorzata
Osiej-Gadzina (także prezenterka),
Edyta Piątek, Katarzyna Maczel, Marek
Komorowski, Bartek Wójcikiewicz,
Przemysław Kołpajew, Andrzej Więckowski, a także Kamil Kasperowicz
(operator, montażysta), Ewelina Piktel
(moderacja i serwis portalu internetowego) oraz Joanna Jaros (kreator
wizualny, fotograf).
jak informować ludzi. Brakowało
nam pokazywania całego, nie tylko
dużego świata polityków i ważnych
person, ale i zwykłych ludzi, małego światka ze wszystkich jego
stron. Chcemy pokazywać miesz-

Widzowie Karkonoszy Play oglądają
w niej zarówno aktualne wydarzenia z
życia miasta i regionu, jak i programy
publicystyczne, kulturalne, sportowe i interwencyjne. Stacja jest dostępna w sieci

Od 1 lutego serwisy Karkonoszy Play
są także dostępne na www.jelonka.com
Zapraszamy!

Karkonosze Play
na Jelonce
kańcom, jak
naprawdę wygląda sytuacja w
mieście – mówi Tomasz
Nykiel.
– Zawsze chciałam pracować w
mediach. Kiedy przyszłam do pracy
w Karkonosze Play wystarczył jeden dzień, by przekonać się, że jest
to medium dla mnie – mówi Edyta
Piątek. Na rozwój swój i firmy postawił też Przemek Kołpajew. Jego
zdaniem Karkonosze Play to młoda

kablowej TVK3, obejmującej swoim zasięgiem część jeleniogórskiego Zabobrza,
centrum i Cieplic. KarkonoszePlay można
również oglądać w sieci kablowej AzartSat
w Kowarach, Karpaczu, Piechowicach

stacja, która ma duże perspektywy. – Siłą Karkonoszy Play jest chęć otwierania
się na wszystkich, niezamykanie
się tylko na duże instytucje i ważne
osobistości – mówi.
Angela
FOT. ANGELA

i Mysłakowicach. Za pośrednictwem
„kablówek” kanał dociera do około 18
tysięcy mieszkańców. Telewizję można
oglądać również w internecie na stronie
www.karkonoszeplay.pl.

Zmarł Janusz Pezda
Były wojewoda
jeleniogórski nie żyje.
Zmarł 4 lutego w wieku
68 lat.
Związany z Kowarami Janusz
Pezda ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki
Poznańskiej. Pracował w Fabryce
Dywanów „Kowary” w Kowarach.
W latach 1995–1997 był wojewodą
jeleniogórskim. Od 1998 do 2006
przed dwie kadencje sprawował
mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku, a w latach
2001–2004 był wicemarszałkiem
tego województwa. W wyborach
samorządowych w 2006 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z
listy komitetu wyborczego Lewica
i Demokraci. Był członkiem PZPR,
w 1998 wstąpił do SdRP, od 1999
należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Cześć Jego pamięci!
(RED)
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Radni przyklepali tegoroczny budżet

Radny Krzysztof Mróz kilka razy zabierał
głos, a przedstawienie uwag do budżetu
zajęło mu kwadrans.
Przy sprzeciwie radnych Prawa i Sprawiedliwości rada
miejska uchwaliła w miniony
wtorek poprawki prezydenckie do planu miejskich finansów na ten rok.
Na szóstej sesji przegłosowano najpierw wieloletnią prognozę finansową
dla Jeleniej Góry. Później pod obrady
trafił projekt budżetu, a w zasadzie
poprawek, które na przyjęty już przez

radę poprzedniej kadencji plan finansów miasta, naniosła ekipa prezydenta
Marcina Zawiły.
– Jestem zdeterminowany, aby przyspieszyć – deklarował optymistycznie
prezydent Marcin Zawiła. Pokreślił, że
przedstawia budżet realistyczny, w którym nie ma miejsca na hipotezy, jest za
to spora rezerwa, w razie pojawienia się
możliwości dodatkowych inwestycji. –
Nie możemy robić tak, jak w przypadku
hali przy „Mechaniku”, że najpierw źle
szacujemy koszty, a potem mamy z tego

Emocje górą!

– Ten budżet jest jak jeleniogórskie ulice: na wiosnę trzeba będzie go łatać – zauważył
Oliwer Kubicki. Zaznaczył, że dzień uchwalania budżetu powinien być świętem demokracji niosąc za sobą wieści, że mieszkańcom będzie się żyło lepiej. – Jeleniogórzanom
nie będzie żyło się lepiej – podkreślił radny Kubicki zaznaczając, że aby pokryć wydatki
zaplanowane w budżecie, miasto sięgnie do kieszeni ludności.
– Powinien pan dać sobie spokój z polityką i nie wchodzić w politykę z takim pesymizmem i z taką złośliwością – skrytykował głos Kubickiego prezydent Marcin Zawiła
dodając, że jest od radnego dwa razy starszy i może sobie na taką uwagę pozwolić.
– Co do złośliwości, pokazał ją pan w dwójnasób, a od oceniania mnie są mieszkańcy,
a nie pan – ripostował Oliwer Kubicki (najmłodszy radny).
W Akademii Happy Kids odbyło się 2 lutego spotkanie
organizacyjne z dyrektorami jeleniogórskich przedszkoli dotyczące pierwszej
edycji projektu edukacyjnego wydawnictwa AD REM pod
nazwą „W Karkonosze bajki
noszę”.
Projekt przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli
publicznych i niepublicznych. Cel?
Wzbudzenie zainteresowania Kotliną
Jeleniogórską wśród najmłodszych
jeleniogórzan, a w przyszłości – dzie-

powodu problemy – uzasadnił.
Szef miasta dodał, że liczy na rozwój
Jeleniej Góry oraz na to, że realizowane
inwestycje pociągną za sobą kolejne
inwestycje (obwodnica przyciągnie inwestorów do leżących przy niej gruntów,
a to, co buduje się w Cieplicach wpłynie
na rozwój turystyki). Ogólny zarys budżetu, o który pisaliśmy już w ubiegłym
tygodniu przedstawiła Janina Nadolska,
skarbnik urzędu miejskiego.
Radni Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej podkreślali,
że nie jest to budżet nowy i nie można
się po nim zbyt wiele spodziewać. – Ten
budżet oparty jest na starym szkielecie
skonstruowanym przez ekipę poprzedniego prezydenta – zauważyli Józef
Sarzyński (SLD) i Wiesław Tomera (PO).
Chwalono prezydenta za rozsądne przebudowanie budżetu z uwzględnieniem
poprawek zgłoszonych przez komisje
merytoryczne, które – choć miały
drobne zastrzeżenia – zaakceptowały
kształt uchwały.
Suchej nitki na planie finansowym
nie pozostawili natomiast opozycyjni
radni Prawa i Sprawiedliwości. – To fiskalizm, który służy realizacji mglistych

celów – wnioskował radny Rafał
Szymański. Krzysztof Mróz,
który zarzucił prezydentowi
huraoptymizm nie poparty rzeczywistością, przez piętnaście
minut wyliczał mankamenty
planu finansów (zniesienie
dopłat za wodę, niedostatki
dla kultury i brak wsparcia dla
szpitala).
W końcu radni PiS – głosem
swojego szefa Ireneusza Łojka –
wystąpili z trzema poprawkami
do uchwały. Chcieli zwiększenia puli na budowę żłobków,
utrzymania dopłat za wodę i
nakładów na politykę mieszkaniową. Ogłoszono przerwę, po
której do takiego stanowiska
negatywnie odniósł się Marcin
Zawiła. Wywiązała się niemal
czterdziestominutowa dyskusja między radnym
Krzysztofem
Mrozem, który
poprawek
bronił i
prezydentem
oraz jego
zastępcami:
Zofią Czernow
i Hubertem Papajem,
którzy udowadniali swoje
racje.
W sprawie żłobków Marcin Zawiła
dowodził, że trzeba poczekać na tzw.
uchwałę żłobkową, która obecnie czeka
na akceptację Sejmu RP i podpis prezydenta kraju. Da możliwość samorządom sięgania po środki centralne przy
budowach placówek żłobkowych. Szef
miasta wypomniał też radnym PiS, że
z jednej strony zarzucają prezydentowi
podwyższanie podatków lokalnych,
a sami z tego samego źródła szukają
pieniędzy do zaproponowanych przez
siebie poprawek.
Kiedy na wniosek radnego Janusza
Grodzińskiego dyskusję zamknięto,
okazało się, że poprawek nie można
bez zgody prezydenta przegłosować,

PLEBISCYT PLUS ROKU 2010
Wyróżnijcie ludzi, którzy do swoich codziennych zajęć dokładają gorliwość serca i poczucie spełniania misji.
Jacek Jakubiec, kustosz z Dworu Czarne (15 kuponów), Maja Włoszczowska (14 głosów), Alicja Dusińska (sześć głosów), Agata i Wacław
Dzidowie (pięć głosów), Andrzej i Renata Marchowscy (dwa kupony)
to 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 KUPON PLEBISCYTOWY
osoby, która w minionym PLUS ROKU TO:
roku wyróżniła się w sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane głosującego:
szczególny.
Zapraszamy do udziału Imię, nazwisko, adres
e-mail...............................
w naszej zabawie!
.....................................................
zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
Redakcja Wyrażam
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
Jelonki.com z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

Joanna Peczenenko
czyta dzieciom „Bajkowy
przewodnik”. Maj
2010. Biuro Wystaw
Artystycznych.

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

bo radni PiS – zdaniem szefa miasta
popartego przez przewodniczącego
Jerzego Lenarda – nie przedstawili
konkretnych źródeł finansowania
proponowanych zmian. Takiego kroku zabrania prawo. Wreszcie: długo
oczekiwane głosowanie: cztery głosy
sprzeciwu radnych PiS, reszta – za.
Budżet uchwalono.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Honorowy Patronat nad imprezą objął
Prezydent Miasta Jeleniej Góry. Patronem
medialnym działań jest tygodnik i portal
Jelonka.com

regionu Solidarności
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

Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku,
do którego doszło 30 stycznia na stoku narciarskim
„Śnieżynka” w Szklarskiej
Porębie. Narciarz wypadł z
trasy zjazdowej i uderzył w
hydrant instalacji naśnieżającej. Zginął na miejscu.
Narciarz, który uległ wypadkowi
na nartostradzie Śnieżynka nie
miał kasku. Z relacji świadków
wynikało, że jechał bardzo szybko,
w opinii innych, że jeździł jak dobry
narciarz. Prawdopodobnie osiągnął
znaczną prędkość, w wyniku czego
wypadł z trasy i uderzył w hydrant
do instalacji naśnieżającej. Doszło
do złamania podstawy czaszki.
Warunki pogodowe i widoczność
były dobre, śnieg był twardy. Z wypowiedzi osób, które znały zmarłego
wynikało, że świetnie radził sobie
na deskach.
– Wezwanie otrzymaliśmy o 15.15
i w ciągu 10-15 minut ratownicy byli
na miejscu zdarzenia, gdzie trwała
już akcja resuscytacyjna, którą
prowadziły osoby będące na miejscu
m.in. lekarz . Ratownicy GOPR-u
przejęli akcję i przewieźli narciarza
do dolnej stacji kolei linowej w
Szklarskiej Porębie, gdzie czekało
już pogotowie. Podczas transportu

Katarzyna Janekowicz – aktorka Teatru
im. Norwida
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
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Poczekają na radiowóz
Wśród poprawek do budżetu
miasta prezydent Marcin Zawiła
nie uwzględnił zakupu nowego pojazdu dla jeleniogórskich
strażników miejskich. Choć komisja bezpieczeństwa rady budżet zaopiniowała pozytywnie,
wyraz zaniepokojenia brakiem
środków na radiowóz dla SM dał
jej przewodniczący radny Jerzy
Pleskot. – Straż ma co prawda
peugeoty, ale mają one już spory przebieg i cztery lata temu
trafiły do Jeleniej Góry już jako
używane – argumentował radny
konieczność zakupu pojazdu.
Straż Miejska w Jeleniej Górze ma
też w dyspozycji nowoczesnego
nissana zaopatrzonego w kamery
monitorujące miasto, ale pojazd
ten nie może być używany jako
zwykły radiowóz. Wyjeżdża do
miasta jedynie podczas imprez
masowych.
(tejo)

Echa śmierci
na „Śnieżynce”

W Karkonosze bajki noszą
ci spoza miasta. W tym roku przedszkolaki mają za zadanie zapoznać
się z czterema wybranymi bajkami
z przewodnika dla dzieci „Bajkowa
Jelenia Góra”. W trakcie trwania
projektu odbędą się cztery spotkania
podsumowujące zmagania dzieci.
Zakończy je 3 czerwca Bajkowa
Olimpiada Wiedzy Regionalnej w hali
sportowej przy ul. Złotniczej.
(RED)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Najwięcej emocji już w tej części obrad
wzbudzała sprawa zlikwidowania dopłat
do rachunków za wodę i odprowadzanie
ścieków (kosztowała trzy i pół miliona
złotych rocznie). O tym piszemy na
stronie 8
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cały czas prowadzona była
akcja reanimacyjna, którą
przejęły
osoby z
pogotowia.
Niestet y, lekarz
pogotowia ostatecznie
stwierdził zgon – mówi Sławomir
Ejsymont, naczelnik Karkonoskiej
Grupy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Jak podkreśla szef goprowców,
w Polsce nie ma przepisów nakazujących jazdy w kasku, natomiast
na pewno jego posiadanie zwiększa bezpieczeństwo. W górach nie
obowiązują też żadne formalne
ograniczenia co do prędkości. –
Możemy jedynie odwoływać się do
zdrowego rozsądku narciarzy aby
zachowywali kulturę jazdy na nartach nie zagrażającą innym – mówi
naczelnik.
Skąd na trasie niezabezpieczony
hydrant? Otóż, z relacji pracownika Skiareny Szrenica wynika, że
urządzenie było zabezpieczone prawidłowo specjalnymi materacami. –
Przed odcinkiem, do którego doszło
do wypadku, ustawione są znaki
ostrzegawcze o niebezpieczeństwie
i nakazujące narciarzom zwolnić
– usłyszeliśmy. Na tym odcinku
znajduje się skrzyżowanie dwóch
szlaków, nartostrady z drogą leśną
trasy turystycznej.
Wobec braku przepisów dyscyplinujących jazdę w kaskach (obowiązkowe są tylko dla osób poniżej
15 roku życia), narciarzom pozostaje
zalecenie szczególnej ostrożności.
(Agrafka)

Uśmiechu
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
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Fot. Konrad Przezdzięk

Zmagania w rytmie wierszy i piosenek

Laureaci eliminacji mają ponad miesiąc,
aby przygotować się do następnego etapu.

Jurorzy (poetka Wiesława SiemaszkoZielińska, dyrektorka MDK Danuta Sitek

Ach, ten alt!

Jadwiga Rappé dostała potrójną owację
na stojąco.

świetną interpretacją mrocznego
wiersza Załuckiego „Mścicielka”. Maja
Szarżanowicz
z Gimnazjum
przy ZSO nr 1,
jako jedna z
nielicznych
zdecydowała
się na romantyczny utwór
„Przeklęstwo”
Słowackiego.
Wielu uczestników wybrało teksty
z przebogatej spuści-

mnianej już dwójki wykonawców,
oklaskiwano reprezentantki „jedynki”
Sylwię Martyniak („Jeżeli miłość jest”),
Paulinę Bocian („Jaka róża taki cierń”),
Angelikę Soliło („Szklane domy”), Gabrielę Gostkowską („Wariatka tańczy”).
Zaśpiewały także Karolina Wiącek z
Gimnazjum przy ZSO nr 1 („Jaka róża
taki cierń”), Natalia Droń z MDK („Ucisz
serce”, akompaniament Aleksandra
Szwaj ((fortepian)) oraz Daniel Wójcik
((bęben)). Na koniec w „Piosence
drewnianych lalek” zaprezentowała się
Natasza Korneluk.
(tejo)

zny wspomnianej już Agnieszki
Osieckiej, choćby
Marcelina Solińska
(„Chłopak z drewna”).
Były też wiersze pióra
Wisławy Szymborskiej i
Zbigniewa Herberta (interesująca interpretacja
„Pana od przyrody” w
wykonaniu Pauliny Wróblewskiej z „trójki”).
W konkursie poezji
śpiewanej, prócz wspo-

Brawa dla zwycięzców

Wśród recytatorów awans do powiatowego etapu eliminacji (19 marca) wywalczyli: Anastazja Łozowska, Marcelina Solińska (pierwsze
miejsce), oraz Michał Macur i Maja Szarżanowicz (drugie miejsce). Niepremiowane awansem miejsce trzecie zajęli: Sebastian Gramsz i
Roksana Wójcik. Wyróżnienia przypadły: Iwonie Malinowskiej, Annie Tomiczek, Marii Malec, Aleksandrze Weredzie i Patrykowi Kobiałko.
Część „śpiewaną” wygrała Paulina Bocian. Dwa drugie miejsca przypadły Sylwii Martyniak i Natalii Droń, zaś trzecie – Karolinie Wiącek
oraz Sebastianowi Gramszowi i Marcie Jeziornej (wszystkie wymienione osoby awansowały do kolejnego etapu). Jury wyróżniło
Angelikę Soliło, Gabrielę Gostkowską oraz Nataszę Korneluk.

ŚMIAŁO GIĘLI CIAŁO W MDK „JELONEK”
Pirat, wampir, diabeł, anioł, księżniczka, a nawet krzyżak – te postaci
zainspirowały najmłodszych jeleniogórzan, którzy w miniony piątek
wytańczyli się na balu karnawałowym w Młodzieżowym
Domu Kultury „Jelonek”. W
zabawie, do której zaprosiła
uczestniczyli członkowie
Akademii Malucha, ale nie
tylko. Dotarły też starsze
dzieci. Wszyscy mieli okazję wyszaleć się w rytm
muzyki różnej. Radości
było wiele, a kolorowe
stroje roztańczonych
balowiczów stanowiły
jednocześnie powód do
dumy ich posiadaczy.
Dzieciom kibicowali ro- którą animowali Grzegorz Gigiel oraz
dzice. Niektórzy aktywnie Ewa Bąk.
(tejo)
włączyli się do zabawy,
Światowej sławy
śpiewaczka Jadwiga Rappé
(alt) wystąpiła 4
lutego w
Filharmonii Dolnośląskiej na
koncercie
inauguracyjnym
festiwalu
„Gwiazdy
Promują”

wykonując „Pięć pieśni do tekstów Friedricha Ruecknera” G. Mahlera. Orkiestrę FD poprowadził Tadeusz Strugała. Oklaskiwano także Joannę Reszel
(sopran) i Wandę Franek (alt). Festiwal uroczyście
otworzył patron imprezy, przewodniczący Sejmiku
Dolnośląskiego Jerzy Pokój. Wcześniej prof. Roman Lasocki, w uznaniu zasług samorządowców
dla rozwoju tej imprezy, a także wsparcia kultury
wysokiej, wręczył Jerzemu Pokojowi i Jerzemu
Łużniakowi medale 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Takie
wyróżnienie otrzymała także Zuzanna Dziedzic,
dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej.
Impreza zakończy się 11 lutego. Więcej na www.
jelonka.com
(tejo)
FOT. KONRAD PRZEZDZIĘK

Fot. Konrad Przezdzięk

Osiemnastu prezentacji poezji oraz ośmiu interpretacji
utworów muzycznych wysłuchano w minioną sobotę w
Młodzieżowym Domu Kultury
„Jelonek”, gdzie gimnazjaliści z Jeleniej Góry walczyli
o awans do kolejnego etapu
Konkursu Recytatorskiego i
Poezji Śpiewanej.

i kierowniczka
działu imprez Barbara
Kędra oraz muzyk Maciej Cytarzyński) łatwego
zadania nie mieli. Większość interpretacji tekstów była na
poziomie więcej niż solidnym, a
niektórzy uczestnicy wystąpili
dwukrotnie: raz jako recytatorzy, raz – wokaliści.
Roksana Wójcik z Gimnazjum
przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych z przekonaniem powiedziała „Balladę o Chmielnej” Agnieszki Osieckiej
oraz zaśpiewała a capella „Rozmowę
z komornikiem”. Sebastian Gramsz
z kolei (ta sama szkoła) z ekspresją
zaprezentował „Balladę o windzie”
Kaczmarskiego, oraz – z towarzyszeniem zespołu (Jerzy Sowa, gitara i Marta
Jeziorna, drugi głos) zaśpiewał jeden z
utworów tego samego autora.
Na uwagę z pewnością zasłużyła Anastazja Łozowska (z Gimnazjum nr 1)

Więcej miejsc
na Maleńczuka
Ponieważ zapowiedziany na
12 lutego 2011 koncert Macieja
Maleńczuka & Psychodancing w
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze cieszy się ogromnym
zainteresowaniem, organizatorzy imprezy zmodyfikowali plan
sprzedaży biletów.
– Postanowiliśmy wprowadzić
„bilety numerowane” oraz specjalną partię tańszych „biletów
dodatkowych”, uprawniających do
skorzystania z „dostawek” i „schodów” – mówi nam Artur Lisiński,
organizator koncertu.
Kto kupił bilety na koncert
Macieja Maleńczuka & Psychodancing, powinen wymienić
je na „bilety numerowane”.
Co zaś się tyczy zainteresowanych uczestnictwem
w imprezie dzięki wspomnianym „dostawkom”
czy, po prostu, „schodom”
– dla tych przewidziano
właśnie „bilety dodatkowe”
w cenie: 65 i 55 zł, które
można nabyć w Filharmonii Dolnośląskiej (ul.
Piłsudskiego
60) i Demo
Music (1
Maja 60).
Początek
koncertu: godz.
20.00.
(Petr)
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Balowali „pod czarnym kotem”
Bal „Pod czarnym kotem” był trzynastą z serii zabaw karnawałowych
organizowanych przez TWK, przy
wsparciu PFRON, Proinval S.A. oraz
Przedsiębiorstwa „Simet” S.A.

Do tańca balowiczom przygrywał „Duet Prestiż”

Beata Prask wygrała
konkurs na najlepsze
kocie przebranie

W Orient Expressie
bawiło się 120 osób.

– We wspólnym obcowaniu znikają wszelkie upośledzenia – pod tym tradycyjnym hasłem krzykiwał Krzysztof Langer z Kaba- przeciwności losu – potrafią cieszyć
bawiło się 120 osób (niepełnosprawni z opiekunami i dobroczyńcami) na dorocznym balu retu PAKA, który zaprezentował swój się życiem.
Podczas balu miał miejsce tradyprogram i prowadził część imprezy.
karnawałowym organizowanym przez Towarzystwo Walki z Kalectwem.
Jak podkreśla Leszek Karbowski, preImpreza w miniony piątek tra- był czarny kot, stąd balowicze do- to z ogonem, a to ze specjalnym zes miejscowego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem, impreza to
fiła do gościnnego wnętrza Orient tarli na bal w „kocim” przebraniu: makijażem.
– Witamy całą kocią wiarę! – wy- dowód, że niepełnosprawni – mimo
Expressu, a motywem przewodnim a to w maseczce, a to z uszami, a
Miniony piątek trzecioklaści
z cieplickiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida zapiszą
w pamięci jako dzień studniówki.
Miejscem tego ważnego wydarzenia był przepięknie położony
Pałac Brunów za Lwówkiem.
Przygotowania trwały do ostatniej chwili, bo przecież każda z
klas musi wypaść jak najlepiej.
Organizacją studniówki zajęli
się jak co roku rodzice uczniów,
oraz nauczyciel wychowania
fizycznego Monika Pawlak.
Sześć klas maturalnych, z
udziałem „osób towarzyszących”
oraz Jadwigi Dąbrowskiej, dyrektorki II LO, gorliwie ćwiczyło w
czwartek w sali gimnastycznej
poloneza. Prób było wiele, jednak
nikt się nie załamywał. Niektóre
klasy przygotowały również
występy artystyczne, które zaprezentowano na studniówce
tuż przed wprowadzeniem tortu.
Studniówkowy bal był zwieńczeniem ciężkiej pracy w liceum
oraz początkiem odliczania dni,
które pozostały do egzaminu
dojrzałości. Uczniowie zabawę
wspominają pysznie, co niewątpliwie osłodzi trudy przygotowań
przed pierwszym tak ważnym
doświadczeniem szkolnym.
(Coolazooch)
FOT.
BRUNOW.PL/
COOLAZOOCH
Za udostępnienie
zdjęć dziękujemy pani
Ilonie Rzeźwickiej z
Brunowa

cyjny plebiscyt na „Najlepszego Niepełnosprawnego Sportowca 2010”.
Wygrała Lucyna Kornobys przed
Zdzisławem Filipiakiem i Sebastia-

nem Parszywą. Wybrano także Królową i Króla Balu: Elżbietę i Andrzeja
Lipińskich z TWK (drugie miejsce
Hanna Bondaronok i Adam Finster,
a trzecie – Monika
i Paweł Soboniowie). Najefektowniejszy koci strój
miała pani Beata
Prask i pan Marcin
Barański. Nie zabrakło konkursów
z rozmaitymi nagrodami.
Były też
wyróżnienia
dla osób
aktywnie
wspierających
niepełnosprawnyc h ,
a także
o ko l i c z nościowe
statuetki
„Orient
Expressu”, które wręczała Alicja Dusińska,
gospodarz wieczoru.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Maturzystów z „Norwida” studniówka w Brunowie
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Woda w górę!

wzrost cen wody
uważa za skandal.
Jego zdaniem „zachłanność” Wodnika przyniesie spółce więcej strat, niż
oczekiwanych korzyści.
– Już w tej chwili nie stać

– Może się okazać, że pazerność
spółki Wodnik przyniesie jej więcej
szkody niż zaplanowanych korzyści.
Apeluję do Wodnika o zaniechanie
próby wprowadzenia podwyżek za
wodę. Po tych zmianach wiele rodzin
stanie przed wyborem, czy kupić

Wszystko ma swoje granice – denerwuje
się Jerzy Myrna.
Choć zdaniem jeleniogórzan
w tym roku podwyżek jest
za dużo, o kolejnej zwyżce
cen przesądzono w miniony wtorek: od marca ceny
wody i ścieków wzrosną o
35 procent! Trzy i pół miliona złotych, które miasto
przeznaczało na dopłaty do
rachunków, trafi do budżetu
z przeznaczeniem na inne
cele.
Reakcję na wieść na taką decyzję
rady miasta trudno nazwać spokojną. – Moim zdaniem, podwyżka
cen wody i ścieków zasadniczo
nadszarpnie portfele nie tylko osób
najuboższych, lecz także pozostałych
mieszkańców miasta. Na dzień dzisiejszy, każdy z nas ponosi ogromne
koszty z tytułu opłat za prąd, gaz
i inne podstawowe media. Teraz
jeszcze ta podwyżka! Naprawdę nie
wiem, jak poradzimy sobie z tym
wszystkim – mówi Aneta Turwanicka, która wraz z mężem zajmuje
się wychowywaniem kilkuletniego Marcela.

mnie na opłacanie za wodę, a co
dopiero po jej podwyżce. Sam za– Teraz jeszcze ta
czynam się zastanawiać, czy po
podwyżka! Naprawdę
wprowadzeniu zapowiadanych
nie wiem, jak poradzimy
podwyżek, będzie mnie stać na ich
opłacanie w całości. Mieszkam sam,
sobie z tym wszystkim –
mam to szczęście, że mam pracę i
mówi Aneta Turwanicka
jeszcze udaje mi się znaleźć środki
(z synem Marcelem)
na opłacanie wszystkich rachunków
związanych z prowadzeniem mieszkania, ale odbywa się to kosztem
wielu wyrzeczeń. Wszystko ma
swoje granice – denerwuje się jeleniogórzanin.
Zdaniem pana Jerzego próba
wprowadzenia tak drastycznych
podwyżek doprowadzi do tego, że
mieszkańcy nie będą w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań i zachleb i mleko czy zapłacić zabójczy
czną popadać
rachunek za wodę, a następnie
w długi.
umrzeć śmiercią głodową. Wodniku
opamiętaj się! – apeluje Jerzy Myrna,
mieszkaniec kamienicy przy ul. 1
Maja 58 w Jeleniej Górze.

Wyjdą na ulice?

Radźcie sobie
sami

W zamian miasto proponuje 10 procentowy ( z 70 na 80 procent) wzrost
dopłat do mieszkań dla najuboższych.
Skorzysta z nich tylko wąska grupa
ludzi, bo z tego „przywileju” automatycznie wyłączani są dłużnicy oraz
osoby, które wprawdzie nie żyją na
granicy ubóstwa, ale nie należą też
do średniozamożnych. Pozostali będą
musieli radzić sobie sami.

– Spółka dostarczająca wodę i
odbierająca ścieki ma prawo
podnieść ceny wody i ścieków, ale musi przedstawić
realne powody podwyżki.
Zgodnie z prawem rada
miasta mogła jedynie
zakwestionować wyliczenia spółki Wodnik. Trudno jednak dyskutować z
matematyką – mówi o
15 procentowym wzroście cen wody i ścieków
Jerzy Lenard, przewodniczący rady miasta w
Jeleniej Górze.

Nie mają

podwyżki, mieszkańcom nie po- pieniędzy
zostanie nic innego, jak „wyjść na
Dopłaty do wody nie
ulice miasta”.
znalazły się natomiast
– Osobiście, nie wyobrażam sobie ani w budżecie miasta
płacić za te media więcej, niż to było stworzonym pod kodotychczas. Już teraz, koszty zwią- niec minionej kadencji
zane z utrzymaniem mieszkania przez byłego prezydenoraz nas samych wiążą się dla nas ta Marka Obrębalskiez niemałym wydatkiem – dodaje go, ani w poprawkach
Turwanicka.
obecnego prezydenta
Część mieszkańców w minionym Marcina Zawiły. Stąd
tygodniu przyszła na sesję do wiadomo, że w tym roku żadnych
ratusza i długo
dopłat na pewprzekonywała
no nie będzie.
p r e z y d e n t a OD STYCZNIA BR. WZROSŁY Co więcej nowy
JUŻ CENY ŻYWNOŚCI,
Marcina Zawicennik tych mełę, by nie zga- VAT- U, PRĄDU, CZASOPISM diów zdaniem
SPECJALISTYCZNYCH,
dzał się na
zastępcy prezyUBRAŃ DLA DZIECI,
tak wysodenta miasta
PODATKÓW OD
kie podHuberta Papaj,
NIERUCHOMOŚCI,
wyżki.
jest „optymalCZYNSZU, CIEPŁA CZY
W
ny”.
OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI
odpoZ ową „optywiedzi
malnością” nie
usłyszeli: – Choć miło jest zgadzają się przede wszystkim radni z
dawać ludziom dopłaty w ramienia PIS-u, w imieniu których wykwocie 3,5 mln złotych, na powiadał się głównie Krzysztof Mróz.
dzień dzisiejszy nie możemy
– Mylić się jest rzeczą ludzką,
sobie na to pozwolić – po- tkwić w błędzie, głupotą. Czy na
wiedział w miniony wtorek pewno chce pan zaczynać swoją
Marcin Zawiła.
prezydenturę od 35 proc. podwyżki
Prezes spółki Wodnik w cen za wodę i ścieki? Jeleniogórzanie,
Jeleniej Górze, Wojciech Ja- po prostu, nie mają na to pieniędzy,
dlatego apeluję do
pana, by pan tego
nie robił – mówił Krzysztof Mróz do
prezydenta
Marcina
Zawiły,
c o
spotkało
strzębski przedstawił wyliczenia, z się z oklaskami ze strony
których wynika, że od marca ceny przybyłych na sesję mieszwody i ścieków muszą wzrosnąć kańców.
o 15 procent. Pozostałe 20 procent
podwyżki wynika z likwidacji dopłat Matematyki nie
do wody i ścieków.
oszukasz

Optymalnie?

Pani Aneta Turwanicka dodaje,
Choć na minionej sesji radni
że z chwilą, kiedy
nie podjęli uchwały w
zaczną obowiąsprawie zatwierdzenia
zywać te
taryf wody i ścieków,
Zachłanny
bo głosy rozłożyły się
„Wodnik”
po połowie, (10 za i
Te g o s a m e g o
10 przeciwko, a 1
zdania jest Jerzy
radny wstrzymał
Myrna z Jeleniej
się od głosu),
Góry, który
od 1 marca br.
tak duży
mieszkańcy
będą musieli
zapłacić za metr
sześcienny wody 4
SLD głosowało „za” budżetem. Sprzeciw w sprawie
zł i 98 gr. oraz 5 zł i
03 gr. za jeden metr
podwyższenia taryfy opłat był jedynie symboliczny. Na zjęciu –
sześcienny ścieków.
Józef Sarzyński, lider lewicy w radzie.

Jakie rachunki w regionie

W Karpaczu cena za dostawę
wody wynosi 3,70 złotych brutto
za m3. Cena za odprowadzenie
ścieków wynosi 6,62 złotych m3.
Mieszkańcy Mysłakowic za m3
wody płacą 6,6 złotych brutto, a za
odprowadzenie ścieków 4,4 złote
brutto. W Podgórzynie mieszkańcy
płacą 4,74 złote brutto za m3 wody,
natomiast za ścieki 8,31 złotych
brutto. W Szklarskiej Porębie odbiorcy wydają 5,92 złotych brutto
za m3 wody oraz 6,46 złotych
brutto za odprowadzenie m3
ścieków. – Do 23 lutego jest czas
na złożenie wniosku taryfowego
dotyczącego ceny wody i odprowadzania ścieków. Miasto chce
uniknąć podwyżek. Kowarzanie
do 13 maja będą płacić: za wodę
3,91 złotych brutto za m3 wody,
oraz 8,20 złotych brutto za m3
odprowadzanych ścieków.
(Agrafka)

nieugięta. – Nie możemy cały czas
wydawać pieniędzy z budżetu na bieżące wydatki. Te pieniądze muszą iść
na inwestycje w coś, co w przyszłości
przyniesie miastu korzyści. Jeśli nie
uzbroimy terenów pod zabudowę, nie
przyjadą do nas inwestorzy i nie będzie
miejsc pracy. Dopłacanie wszystkim
za wszystko jest może sprawiedliwe,
ale nie racjonalne. Budżet nie jest z
gumy. Żeby komuś dać, trzeba komuś
zabrać. Matematyki nie da się oszukać
– rozkłada ręce Jerzy Lenard.
Angelika Grzywacz-Dudek/
Piotr Iwaniec
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Ekipa rządząca pozostała jednak

Prezydent Marcin Zawiła, czy chce, czy nie – będzie przez mieszkańców kojarzony z
podwyżkami: najpierw własnej pensji, a później – cen wody dla jeleniogórzan. Trudno
przypuszczać, aby tłumaczenie o racjonalności likwidacji dopłat przekonało większość
klientów „Wodnika”.

ROZMAITOŒCI

Pożegnanie z „Mordą”
No wreszcie. I dzięki Bogu, i
partii. Choć do tej pory plusów
wynikających z ofensywy legislacyjnej, z którą chcąc nie chcąc
mamy do czynienia – nie chcąc,
rzecz jasna, jej takiej a nie innej
formuły, było zdecydowanie mniej
niż minusów, w miniony weekend
„plus” przeogromny znienacka się
objawił. „Plus”, który „Mordo ty
moja” zakazał, mordom rzeczonym
stając okoniem...
Choć do tej pory proces tworzenia przeróżnych, niejednokrotnie
śmiesznych, a jednak powszechnie
obowiązujących aktów prawnych,
uskuteczniany przez klasę (przez
duże „K”) rządzącą w tej naszej nieszczęsnej „ojczyźnie-polszczyźnie”
przyprawiał mnie o śmiech „pusty”,
a nie radosny i szczery – sytuacja
ta zmieniła się diametralnie w
minioną sobotę o poranku.
To właśnie wtedy, podczas kontemplacji audycji radiowej do
uszu moich dobiegła informacja
o „konieczności” pożegnania się
z „Mordą ty moją”, a także innymi
„mordami”, jak dotąd, spozierającymi na nas z najrozmaitszych
spotów wyborczych. Pożegnania,
czy może raczej rozstania, po
którym ni ubolewał, ni nawet odrobiny żalu nie przejawię wcale. Ba!
W tym przypadku, ja nawet wolę,
chcę się żegnać!
Tak czy siak, „Mordo ty moja”
oraz podobne jej „mordy” wypadły
z obiegu, to pewne. PJN zgłosił,
Platforma Obywatelska poparła,
sejm i senat przegłosowały. Pożegnaliśmy się ze spotami w radiu
i telewizji, z płatnymi „reklamówkami mord” wszelkiej maści, wokół
których rozgrywały się kampanie
wyborcze na większą czy mniejszą
skalę. „Reklamówkami”, na temat
których ciągle trwają dyskusje i to
bynajmniej nie kulturalne. Spotami, które na stałe wpisały się do
historii jako symbole propagandy
i społecznego dyskursu.
Kolejną po zakazie wielkoformatowych bilbordów legislację
czas wprowadzić w życie, koniec
i kropka. Oczywiście, ku mojej, a
także Twojej radości, drogi czytelniku, albowiem (in spe) już nigdy
(przenigdy) z naszej kieszeni nie
będą w Polsce finansowane wielomilionowe kampanie mające
skłonić nas do czegoś lub kogokolwiek, czego (lub kogo) zazwyczaj

bynajmniej nie chcemy. A to jest
bardzo krzepiące.
Tak samo krzepiące jest również
to, że paradoksalnie zakaz reklamowania „mord” w radiu i telewizji
wymyślił ktoś, kto „mordą swą”
niegdyś bezwzględnie i z pełną
premedytacją „się reklamował”.
Rzecz jasna, nie zamierzam tu
gloryfikować osoby europosła
Michała K., który jakiś czas temu
współtworzył kampanię jednej z
dzisiejszych „partii wiodących” –
PIS-u mianowicie, jednakże „akt
nawrócenia” samego posła zmusił
mnie choćby do wzmianki o ww.,
bowiem „akt” jest to nietypowy i
godny uwagi. Co ciekawe, poseł
ten „nawróceniu” się poddał bez
względu na to, że zainicjowana
przez tegoż legislacja bynajmniej
nie przysłuży się jego byłej partii.
Nie o partie się jednak rozchodzi,
lecz o nas samych, drogi czytelniku.
Czy nam legislacja uchwalona dopiero przez sejm i senat w ramach
ofensywy legislacyjnej, z której do
tej pory nie wyniknęły żadne społeczne korzyści, a jeno społeczne
frustracje, może przysłużyć się w
sposób znaczący? Może, i to nie
tylko przez wzgląd na wspomniane
„korzyści finansowe”, lecz – i to jest
najważniejsze – spokój, którego absolutnie i bezapelacyjnie potrzeba
nam wszystkim.
Społeczeństwo polskie, w tym
także społeczność jeleniogórska,
to społeczeństwo „mordami”
zmęczone, a mimo to do niedawna
„mord” tych mające pod dostatkiem. „Mord” wszędobylskich, a
przy tym nieprzyzwoicie nachalnych i z iście „mordy” wyrazem
kłapiących do nas znienacka
o rzeczach, które na chłopski
rozum nigdy nie miały, nie mają
i nie będą miały realnych szans
się ziścić.
O reformach strukturalnych,
które miały być „takie piękne”, a
jakie są w rzeczywistości – zobaczymy już wkrótce choćby obcując ze
znowelizowanym rachunkiem za
media bezwzględnie podstawowe.
I choć twierdzenie, że „mordy”
te znikną na stałe kojarzy się
raczej z myśleniem Kalego, niż
zdrowym rozsądkiem – „mord” na
szeroką skalę w radiu i telewizji
nie będzie.
Piotr Iwaniec

PLOTKI
I FAKTY

Fot. Konrad Przezdzięk

PISANE Z UKOSA

Konie droższe!

Po d c z a s w t o r ko w e j s e s j i r a d y m i a s t a r a d ny J e r zy P l e skot u b o l e wa ł n a d
niedofinansowaniem straży
miejskiej, która – póki co –
może się pożegnać z myślą o
kupnie nowych radiowozów.
Znaczy – z myślą to może
zostać, ale z kupnem – już
niekoniecznie. Z sali dało
się słyszeć, żeby strażnikom
s p r a w i ć ko n i e ! W s z a k t o
nie tylko ekologiczne, ale i
dostojne. Cóż to by były za
patrole! Strażnicy na kasztankach i arabach paradujący
ceremonialnym stępa. Pomysłodawcom jednak zrzedły
miny, kiedy okazało się, że
zak up koni nadwyrężyłby
budżet miasta bardziej niż
kupno nowego radiowozu. No
i co poza tym zrobić z łajnem?
I tak w mieście psiego g… jest
pod dostatkiem.
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Fot. Konrad Przezdzięk

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Nie rozumiem waszych
grobowych min!

– Przecież prezydent wyraźnie
dał do zrozumienia

Warszawskie wzorce

Pewne obyczaje z sejmu,
pewnie na zasadzie zupełnie
nieświadomego naśladownictwa, zakorzeniają się w
naszej sali rajców. W miniony
wtorek radny Krzysztof Mróz
zaapelował do przewodniczącego Jerzego Lenarda, aby ten
nie naśladował wicemarszałka Stefana Niesiołowskiego i
nie wyłączał radnym mikrofonów, i – co chwalebne – szef
rajców prośby usłuchał. Jednak bez połajanek i słownych
przepychanek nie obeszło
się. Jerzy Lenard po belfersku nawoływał do ścisłości
radnego Oliwera Kubickiego.
Ten mu odparował, że nie
przewodniczący nie jest od
pouczania, tylko od organizowania. Ciekawie zapowiadają
się kolejne sesje….
(anzol)

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

– że nie życzy sobie na tej sali
pesymistów i złośliwców!

Danuta Wójcik, radna Razem dla Jeleniej Góry, Oliwer Kubicki i Rafał Szymański, radni Prawa i
Sprawiedliwości

(anzol)

OKIEM NACZELNEGO 

W co się bawić
w Jeleniej Górze
Styczeń. Idzie sobie parka pustą
ulicą Konopnickiej. 18 minęła
trzydzieści minut temu i wydawać
by się mogło, że młoda jeszcze
godzina. A w Jelonce – jak w stanie
wojennym po godzinie milicyjnej
– głucho, cicho, pusto.
Kiedy kilka tygodni temu „walnąłem” sobie na facebookowy
profil (nieużywany Boże broń w
celu autopromocji typu „ślicznie
dziś wyglądam” albo „właśnie
wróciłem z Paryża”), takie właśnie
zdjęcie Jeleniej Góry wieczorową
porą, wywołałem lawinę komentarzy, której – przyznam – nie
spodziewałem się wcale. Opinie
były różne, ale zdecydowanie
przeważały negatywne, nasączone
pesymizmem, czarnowidztwem,

okraszone tumiwisizmem i podlane dodupizmem.
A przecież mamy karnawał 2011
roku dwudziestego pierwszego
stulecia! Tej skrajnie zmerkantylizowanej epoki, gdzie wszystko jest
na sprzedaż. Także wizerunek miasta, który – wciąż ozdobiony buzią
Mai Włoszczowskiej (tyle że bez
amerykańskiego wyszczerzu jak
rok temu, ale z bardziej szczerym,
prostym uśmiechem) – w moim
wydaniu zdjęciowym komentujących inspirował do wylania goryczy frustracji i zniechęcenia.
Oczywiście: pojawiły się wyklepane już przez blacharzy słów
frazesy o „Jeleniej Dziurze”, pipidówce i miejscu, skąd już nawet
gawrony zawracają, a diabeł na-

wet dobranoc nie mówi, bo sam przez parę tygodni nie zamierza
stąd zwiał. W mniejszości były odpuszczać. Gwarno może być w
wypowiedzi konstruktywne: co Karpaczu, Szklarskiej, Świeradozrobić, aby po godz. 18 miasto wie, ale u nas?
Często tak bywa, że refleksje
nie przypominało muzealnego
skansenu, ale nieco ożywiło bicie najprostsze przychodzą nam z
największym trudem, a rozwiąswego serca.
Zabrakło przy tym głosów, może zań, które są na wyciągnięcie
najbardziej logicznych, że – być ręki, szukamy tam, gdzie nie
może – taka sytuacja wcale nie mamy żadnych szans dotrzeć.
jest niczym nienormalnym. Bo Wielu krajanom trudno pogodzić
się z myślą, że
trudno przecież
Jelenia Góra nispodziewać się
LUDZIE, NIE TYLKO
JELENIOGÓRZANIE, CORAZ
gdy nie będzie
tłumów zimą na
CZĘŚCIEJ CZEKAJĄ W
tętniącą życiem
miejskim deptaBIERNOŚCI,
Warszawą, czy
ku 84-tysięcznej ZASTRASZAJĄCEJ
AŻ KTOŚ NA TACY PODA
też – choćby
stolicy KarkonoIM GOTOWY SPOSÓB NA
– takim podszy (niedawno
CIEKAWE SPĘDZENIE CZASU.
k arkonoskim
miała 86 tysięZakopanem.
cy, a bywało, że
ambitnie sięgała setki). Ludzie żyją Rzecz jasna – wieczorna martwoswoim rytmem i raczej nie jest ich ta wcale godna pochwały nie jest,
marzeniem gromadnie biegać po ale też oczekiwania, że raptem
śródmiejskim trakcie, zwłaszcza zastąpi ją harmider wielkiego
że mróz podszczypuje a zima miasta z szybkim tramwajem w
chłodem przypomina, że jeszcze tle, są kreacją fantastów.

Z drugiej strony narzekaniem,
które wydaje się jeleniogórską
domeną (i to nie tylko w wydaniu
człowieka prostego, lecz także
człowieka wybranego) jeszcze
nikt niczego nie zbudował. Z kolei
– gdyby nie wyobraźnia i wiara w
sukces założeń teoretycznie nie
do zrealizowania – wiele dokonań
nie ujrzałoby światła dziennego,
a człowiek – być może tkwiłby do
dziś w jaskini.
Choć pewnie i takie życie miało
swoje plusy, podobnie jak zalety
ma egzystencja jeleniogórska.
Nie światowa i wielkomiejska,
ale „prowincjonalna” w dobrym
znaczeniu tego słowa (nie mylić z zaściankowością). Wbrew
pozorom Jelenia Góra jest areną
wielu ciekawych zdarzeń, a często
wystarczy odrobina dobrej woli i
zejście w „ambicjach” o kilka stopni, aby móc się nimi cieszyć.
W naszym mieście nie będzie
raczej koncertów U2 czy innych

mega-gwiazd (nie zmieszczą się w
nieistniejącej jeszcze hali widowiskowej przy „Mechaniku”). Poczekamy jeszcze trochę na multiplex,
który pozwoli kinomanom opchać
się popcornem przy „Avatarze” bez
konieczności podróży do Legnicy.
Ale czy są to powody, aby załamywać ręce i narzekać na nudę?
Ludzie, nie tylko jeleniogórzanie, coraz częściej czekają w
zastraszającej bierności, aż ktoś
na tacy poda im gotowy sposób
na ciekawe spędzenie czasu. Bo
jak nie, to młodzież będzie chlała,
ćpała i przysparzała roboty straży
miejskiej, policji i sądom. A sfrustrowani wyjadą „na zmywak”
do Londynu, lub na start wyścigu
szczurów do wielkiego miasta.
Wygrać uda się nielicznym. A większość tam też będzie narzekać. I
słodko wspominać jeleniogórską
nudę.
Konrad Przezdzięk
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ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Z wysokiej półki
humoru

nie przychodziła tylko określona grupa
osób, chcemy docierać do szerokiego
grona odbiorców.
Zawsze było nam
bliżej do teatru jeśli chodzi o formę
przekazu. Kabaret
był tylko jakby formą
sceniczną, ale to co
robimy jest bliżej teatru, bliżej kreowanym postaciom do
postaci teatralnych,
gdzie jest całościowe wejście w „rolę”.
Ja nie udaję, że gram
Duszana, tylko na
tę chwilę staję się
Duszanem.
– Zaprezentowaliście etiudy,
które są znane
z tytułów, jednak ich treść
i wykonanie
okazywały się
zupełnie inne
niż można było
się spodziewać…

Występ „Mumio” odbył się w
ramach Jeleniogórskiej Sceny
Kabaretowej
Grupa Mumio (Jadwiga Basińska, Dariusz Basiński,
Jacek Borusiński, Jarosław
Januszewicz) zachwyciła w
ostatni poniedziałek stycznia publiczność smakowitymi etiudami aktorskimi.
Sami wykonawcy wolą nazywać
siebie po prostu Mumio, dalecy
są od szufladkowania w typowe
ramy teatru czy też kabaretu. Wolą
tworzyć coś pomiędzy, lecz docierać do różnorodnych odbiorców
z wielowarstwowym przekazem
oraz ironicznym dowcipem. Nie
zabrakło ogromnej dawki świetnej
i przerysowanej muzyki, wykonywanej na starym pianinie, gitarze oraz
harmonijce.

Wyjaśnienie
W nawiązaniu do spektaklu
„Wszystko o kobietach”, który
będzie miał miejsce dnia 7 lutego
2011 o godz. 19.00 na deskach
Teatru im. Cypriana Kamila
Norwida, pragnę sprostować
zawartą w ulotkach na temat
spektaklu informację. Spektakl
pt. „Wszystko o Kobietach” został
w całości wyprodukowany przez
Teatr CAPITOL z siedzibą w
Warszawie. Teatr im. Cypriana
Kamila Norwida jest w tej sytuacji jedynie wynajmującym, a nie
organizatorem.
Głównym organizatorem jest
AGENCJA Teatralna z siedzibą
w Łodzi, reprezentowana jest
przez Katarzynę Obrycką tel.
605 587 221 lub @ katarzyna.
obrycka@poczta.fm W związku
z powyższym wszystkich, którzy
zostali wprowadzeni w błąd pragnę serdecznie przeprosić mając
na względzie dobro tutejszego
Teatru, widzów oraz wieloletnią
doskonała współpracę w Teatrem
im. Cypriana Kamila Norwida w
Jeleniej Górze.
Katarzyna Obrycka

Na koniec
publiczność
stała się współautorem „improwizowanego” skeczu,
w którym musiała podać rodowite
państwo bluesa. Tak więc Dariusz
Basiński wykonujący ten „numer”
musiał wcielić się w potencjalnego
„Ahmeda”, opowiedzieć historię
przenoszenia przez wielbłądy
wody, by świętować przy rytmach,
właśnie bluesa, obchody wylania
Nilu. Z Egiptu musiał przenieść się
kolejno na Węgry, do Niemiec a
później dużym susem w kierunku
Rosji. W każdym z tych państw
blues wykonywany był na innym
instrumencie. Dużo śmiechu i
ogromne brawa!
(Agrafka)
FOT. AGRAFKA

Gramy zawsze z
świeżością
Rozmowa z Jackiem Borusińskim
– Skąd wzięła się nazwa
Mumio i co ona właściwie
oznacza?

– Zanim powstało Mumio był taki twór,
który można nazwać „Pramiumio”, czyli
grupa działająca jeszcze przed Mumiem.
Przechodzili kiedyś obok sklepu ze zdro-

wą żywnością
i zauważyli na
ladzie w woreczku czarną maź,
która nazywała się
„Mumio, krew skał”.
Preparat ten był lekiem na wszystko, a
dokładnie jest to nalot zbierany ze skał
Kaukazu o leczniczych właściwościach.
– Bliżej Wam do form teatralnych, czy też kabaretowych,
a może lawirujecie gdzieś pomiędzy?

– Uważamy, że wszelka klasyfikacja
jest ograniczająca. Chcieliśmy uniknąć
szufladkowania, aby na nasze występy

– Bardzo dużą rolę w
naszych etiudach odgrywa improwizacja,
ponieważ powoduje, że ten spektakl jest
cały czas żywy i ciągle nas cieszy, trochę
tak jak dziecko, nie wiadomo z czym
wypali w danym momencie. Nawet nas
wykonujących te skecze improwizacje
często zaskakują. Forma jest bowiem
absolutnie otwarta na to co się wydarzy,
co w danym momencie zaskoczy i to
pozwala grać nasz spektakl po raz 700
z radością i świeżością. Podchodzimy
cały czas do znanych częściowo skeczy
twórczo. Spektakl ten cały czas powstaje,
jest dynamiczny i przeobraża się. Duszan
czasem wpada w inny nastrój poprzez

napięcie jakie zachodzi między sceną a
widownią. Pozwalam sobie i postaci na
pójście w inny nastrój. Są to improwizacje nie tylko postaciowe ale również
słowne.
– Który ze skeczy jest najbardziej poddany improwizacji?

– Numer „Urządzonko” Darek jeszcze
nigdy nie zagrał w ten sam sposób, a to
dlatego, że różne wątki zanikają, nowe
postaci przychodzą, a stare odchodzą.
Dzięki temu publiczność może za każdym
razem obejrzeć ten sam skecz w nowym
wydaniu.
– Która z etiud jest Panu
najbliższa?

– Najbardziej lubię „Serwusowa” i w niej
mam największą dozę improwizacji, jest
dla mnie największą niewiadomą i daje mi
te satysfakcję, że mogę się co spektakl z
nią mierzyć. wszystkie postacie, które
kreujemy darzymy dużą sympatią. Nie
traktujemy tych postaci prześmiewczo,
nawet jeśli pokazujemy biedę, to z totalną
dozą akceptacji.
– Jakie tematy poruszacie
najczęściej, a od jakich się
dystansujecie?

Unikamy tła polityczno-społecznego, tematy czerpiemy z nas samych, z naszych
słabości i dlatego też postaci te są częścią
nas samych. Czerpaliśmy także z dzieciństwa zarówno naszego jak i z naszych
dzieci. Też przedstawiamy zachowania
ludzi ciekawych, niekonwencjonalnych,
interesują nas ludzie, których potocznie
można nazwać dziwakami, którzy mają
swoje sposoby mówienia, chodzenia,
myślenia i często egzystują poza centrum
społeczeństwa. Takie właśnie też bywają
często dzieci ze swymi ciekawymi, ale
absurdalnymi zachowaniami w różnych
ciekawych sytuacjach.
– Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Agata Galas

Zdjęcia zwykłe i niezwykłe w BWA
Czy to Jelenia Góra? Ależ odrealnienie tego, co wokół nas. nierzeczywistość poleskąd! Ale, zaraz, zaraz. A jed- Dlatego dopiero po chwili refleksji gającą na wydzieleniu
rozpoznajemy miejsca, które widzi- detalu i subiektywnym
nak tak! To nasze miasto!
Wielu z oglądających otwartą 4 lutego w Biurze Wystaw Artystycznych
wystawę „Egzystencje” autorstwa
Krzysztofa Kuczyńskiego, miało tego
rodzaju wątpliwości. Dotyczyły one
zestawu „Niewidzialne miasto”, na
który złożyły się fotografie Jeleniej
Góry wykonane w podczerwieni.
Uczulony na ten zakres światła,
którego nie widzi ludzkie oko, materiał pozwala na niemal zupełne

my na co dzień, a które w magiczny
(choć w sumie to żadna sztuczka)
sposób sfotografował Krzysztof
Kuczyński.
„Niewidzialne miasto” to jedna z
dwóch części tej wystawy, w której
autor pokazał także „Zwykłe fotografie”. Ten tytuł w zasadzie sam się
tłumaczy i nie potrzebuje rozwiniętej
eksplikacji. Jak napisał we wstępie
do katalogu wydarzenia Piotr Komorowski, to zestaw oparty o czysto
dokumentalną relację z
tego, co widoczne, zastane, dane
wprost w akcie typowego
oglądu.
Recenzent
zauważa jednak – mimo
tej zwykłości – pewną

spojrzeniu na świat
Krzysztofa Kuczyńskiego. Dodajmy, że dwie
części wystawy sumują
dwa okresy w twórczości tego utytułowanego artysty fotografika,
związanego z Jelenią
Górą.
Na wernisażu zdjęcia, które znajdują
się na piętrze BWA,
podziwiali nie tylko
ludzie związani ze śrow galeryjnej kawiarence w piwnicy
dowiskiem fotograficznym. Później placówki.
o fotografii (nie tylko tej Krzysztofa
(tejo)
Kuczyńskiego) długo rozmawiano

Krzysztof Kuczyński (ur. 1964 r.) absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (dyplom
w 1989 r., promotor Jerzy Lewczyński), członek Związku Polskich Artystów Fotografików (od
2009 r.). Autor kilku wystaw indywidualnych. Laureat Grand Prix XIV Biennale Fotografii Górskiej w
2006 r. w Jeleniej Górze. II nagroda XXVII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Krajobraz
Górski im. Jana Sunderlanda w 2007 r. w Nowym Targu.

Fot. Konrad Przezdzięk
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Zdrojowy będzie jak nowy
Prawie koniec, choć do
finału i pierwszej premiery – sporo jeszcze zostało: tak określić można stan zaawansowania
remontu i modernizacji
Teatru Zdrojowego w
Cieplicach. O inwestycji
rozmawiano w trzecim
tygodniu stycznia podczas okolicznościowego
seminarium w Sali Błękitnej Pałacu Schaffgotschów (ZOD Politechniki
Wrocławskiej).
Cała inwestycja kosztowała
2. 739. 828 euro przy wkładzie
z MFOG (Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego) 1.918.357 euro.
Zakres prac był imponujący:
pozwolił z zaniedbanego przez
lata obiektu uczynić placówkę
w swojej klasie jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Rozpoczęta jesienią ubiegłego roku
modernizacja wnętrz Teatru
Zdrojowego i przywrócenie
im XIX-wiecznego, w miarę
oryginalnego, wyglądu, dobiega powoli końca.
Zdarto płócienne malowidła z lat 60. XX
wieku (pędzla
Stanisława Brodziaka – zostaną zachowane i
będą eksponowane w innym
miejscu), aby
odsłonić dawną malaturę i
freski przedstawiające gryfy.
Zadbano o
odsłonięcie
pier wotnych
warstw
konstrukcji
drewnianej, przywrócono
pierwotną
d e ko ra c j ę
(velarium)
na plafonie,
a także inne
– ukryte
dotąd pod
warstwą
farb – malunki. To dla oka.
Wykonano przy tym szereg
prac niewidocznych dla widza:
wymiana wszystkich instalacji,
klimatyzacja i wzmocnienie
konstrukcji
balkonu

C. Hauptmann
4 lutego
przypadła
okrągła 90.
rocznica
śmierci Carla
Hauptmanna,
szklarskoporębskiego
dramaturga i
pisarza, filozofa i literata.
Był współtwórcą kolonii artystów
w Szklarskiej
Porębie, gdzie
obecnie znajduje się Muzeum Karkonoskie
Oddział Dom Carla i Gerharta Hauptmannów.

Prace przy konserwacji polichromii
wymagały niezwykłej precyzji.

kotary przy lożach i scenie. I kurtyna w górę! Kiedy? Najpewniej
na początek sezonu 2011/2012.
Wprawdzie teatr będzie gotowy
do przyjęcia widzów już wiosną,
jednak trzeba czasu, aby z nowościami oswoił się personel
techniczny.

Nie jest jednak wykluczone, że
jeszcze przed inauguracją sezonu „coś” w Teatrze Zdrojowym
będzie się działo.
O postępie prac konserwatorskich mówiła Maria Lelek-Pietrzak, szefowa Ars Fortis, firmy
konserwatorskiej, która zajmuje
się także przywróceniem blasku
Zespołowi Klasztornemu w
Krzeszowie. Jowita Jeleńska
przedstawiła raport z poszczególnych etapów modernizacji
XIX-wiecznego teatru dworskiego. W seminarium wziął
także udział Bogdan Nauka,
dyrektor Zdrojowego Teatru
Animacji.
Zaznaczono, że zmodernizowany teatr z całą pewnością zapewni nową
jakość imprez
w uzdrowiskowej dzielnicy miasta
i stanie się
magnesem dla
widzów z różnych
części regionu,
którzy przy okazji
napędzą koniunkturę
gestorom turystyki. Był
obecny Roman Jałako,
prezes Uzdrowiska Cie-

plice, Wojciech Kapałczyński,
szef delegatury Dolnośląskiego
Urzędu Ochrony Zabytków, a
także pracownicy Zdrojowego
Teatru Animacji.
(coolazooch)
FOT. TEJO/ARCHIWUM/COOLAZOOCH

Jesienne święto teatru animacji

Aktorzy ZTA przez dwa sezony pracowali
bez macierzystej sceny
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90 lat temu zmarł

oraz więźby
dachowej. Na
montaż czekają
jeszcze „przyjazne” fotele,
które zaprojektowano z myślą
o najmłodszych
widzach, do których Zdrojowy
Teatr Animacji
kieruje wiele
przedstawień.
Wszystko utrzymane w tonie
ciemnego turkusu z beżowymi akcentami.
Mokre prace w
p l a n owa ny m
tempie i bez
przestojów wykonała firma
Izery.
Ale to jeszcze
n i e

koniec modernizacji. Została jeszcze technologia sceny
(sztankiety i zapadnia), system
inspicjenta, a także montaż jednego z najnowocześniejszych w
Polsce systemów akustycznych i
oświetleniowych. Potem jeszcze

7 lutego 2011 r.

Zbliża się jubileusz 35-lecia istnienia w Jeleniej Górze Teatru Animacji.
Pierwszą siedzibą tego teatru, powstałego z inicjatywy Jeleniogórskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i założonego przez śp. Andrzeja
Dziedziula, było mieszkanie przy ul. Drzymały. Bogdan Nauka, dyrektor
ZTA, przedłożył program obchodów jubileuszu (9 – 15 X). Gościnnie
wystąpi Theater Goerlitz, będą koncerty inaugurujące cykl „Muzyczne
Uzdrowisko”. Zaproszony zostanie także jeden z lalkowych teatrów ze
Skandynawii (remont teatru został dokonany z udziałem środków z tzw.
Mechanizmu Norweskiego). Ponadto nastąpi reaktywacja „Festiwalu
Powrotów”. W programie jubileuszu nie zabraknie też premiery ZTA,
recitali, koncertów, wystaw i innych wydarzeń.
(RED)

„Nasz Karol!” - tak nazywali go w karkonoskim
dialekcie przyjaciele. Mało kto wie, że Carl Hauptmann
wystąpił przeciw bezsensowi pierwszej wojny światowej,
a dokonana przez niego (z pomocą przyjaciółki Polki)
korekta literacka tłumaczenia na język niemiecki powieści
Władysława Reymonta „Chłopi”, przyczyniła się – podobno – do wyróżnienia polskiego pisarza literacką Nagrodą
Nobla w 1924.
Niewysoki, lekko przygarbiony pisarz o koziej bródce,
pełnych żaru, niebieskich oczach, w rozwianym płaszczu
i kapeluszu z szerokim rondem, wędrował po licznych
ścieżkach i knajpach Szklarskiej Poręby – tak go opisuje
Przemysław Wiater, historyk, znawca regionu jeleniogórskiego, kustosz Muzeum Karkonoskiego i autor książek.
Najbardziej znane dzieło Carla Hauptmanna „Księga Ducha
Gór” (Rübezahlbuch) zostało przetłumaczone na język
polski i ukazało się w 2008 r. nakładem jeleniogórskiego
wydawnictwa AD REM.
Carl Hauptmann, a właściwie Carl Ferdinand Max
Hauptmann, przyszedł na świat 11 maja 1858 roku w
Szczawnie Zdroju koło Wałbrzycha jako syn Roberta
Hauptmanna, właściciela hotelu „Zur Krone”. Jego słynny
starszy brat Gerhart Hauptmann, laureat Nobla 1912, był
dramaturgiem, powieściopisarzem i przedstawicielem
nurtu naturalistycznego w teatrze.
Kiedy w 1883 r. uzyskał doktorat z dziedziny filozofii,
kontynuował karierę naukową w Zurychu. Swoją
twórczość literacką zapoczątkował opowiadaniem „Sonnenwanderer” (1890). Następnie pisał powieści (m.in.
„Mathilde” (1902), „Einhart, der Lächler” (1907), „Ismael
Friedmann” (1913)), dramaty („Die Bergschmiede” (1902),
„Des Königs Harfe” (1903), „Die armseligen Besenbinder”
(1913)), poematy („Krieg. Ein Tedeum” (1914)) i komedie
(„Tobias Buntschuh” (1916)).
Był miłośnikiem narciarstwa. W 1891 r. wraz z bratem
Gerhartem przeniósł się do Szklarskiej Poręby Średniej.
Tu bracia Hauptmann ze swoimi żonami zamieszkali w
gruntownie przebudowanym wiejskim domu położonym
w Dolinie Siedmiu Domów, gdzie obecnie przy ul. 11
Listopada 23 znajduje się Muzeum Karkonoskie Oddział
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów.
Ze swoją pierwszą żoną Marthą, Carl rozstał się w
1908 r. z powodu powtarzających się dowodów na jej
niewierność. Po rozwodzie poślubił Marię Rohne. Jednak
w przeciwieństwie do brata, który po rozpadzie swojego
małżeństwa wyprowadził się ze Szklarskiej Poręby i od
1901 r. zamieszkał w Jagniątkowie (Willa Wiesenstein,
dziś Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” przy
ul. Michałowickiej 32), Carl pozostał tutaj do końca życia.
Zmarł w wieku 63. lat - zimą 4 lutego 1921 roku w swoim
domu w Szklarskiej Porębie. Pochowany został cztery
dni potem na cmentarzu ewangelickim w Szklarskiej
Porębie Dolnej.
(Accipiter)

7 lutego 2011 r.

W minioną
sobotę w Przychodni Doktor
przy ulicy Grottgera odbyła
się pierwsza w
Jeleniej Górze
akcja rejestracji potencjalnych dawców
szpiku dla
osób chorych
na białaczkę.
Zgłosiło się
niemal 400
osób.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Tłum chciał pomóc
Angażowali się

Akcje rejestracji potencjalnych dawców
komórek macierzystych prowadzi Fundacja DKMS Polska zarejestrowana 28
listopada 2008 roku jako niezależna

Inspiracją do przeprowadzenia akcji jest konieczność znalezienia
dawcy dla 40-letniego Tomasza cierpiącego na białaczkę.
Państwo Anna i Maciej Lis z Jeżowa Sudeckiego przyszli
zarejestrować się z córkami.

– Miałam nadzieję, że ta akcja będzie
cieszyła się takim
zainteresowanie i ku mojej ogromnej
radości, nie myliłam się – mówi Małgorzata Rybicka, lekarz przychodni
Doktor w Jeleniej Górze. Zarejestrować
się jako potencjalny dawca szpiku mógł
każdy zdrowy człowiek w wieku od 18
do 55 lat ważący nie mniej niż 50 kg,
ale też bez dużej nadwagi. Rejestracja
polega na wypełnieniu formularza i
oddaniu zaledwie 4 ml krwi potrzebnej
do przeprowadzenia badania genetycznego. Trwało to około 10 minut.
Zarejestrowani dawcy po pobraniu
krwi mogli posilić się pączkami, ciasteczkami i cukierkami.
Całą rodziną zarejestrować się
w przychodni przyszli m.in. Anna

Unia da wsparcie

18 lutego w godzinach 10 – 14 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Mysłakowicach (ul. Szkolna 5)
odbędą się bezpłatne konsultacje
dotyczące możliwości pozyskania
dofinansowania z Funduszy Europejskich skierowane szczególnie do
osób chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą.
Podczas konsultacji będzie można
dowiedzieć się o możliwościach
uzyskania dofinansowania oraz
poznać zasady ubiegania się o
wsparcie. Zainteresowani dowiedzą się również do jakich instytucji
należy zgłaszać się w przypadku
aplikowania o dotacje. Konsultacje
odbędą się w godzinach 10.00 –
14.00. W tych godzinach dyżur
będzie pełnił pracownik Lokalnego
Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich- PIFE Jelenia Góra.
Osoby, które chcą skorzystać z
konsultacji proszone są o kontakt
telefoniczny z Piotrem Amborskim - Referat Inwestycji, Rozwoju
i Przedsiębiorczości pod tel. 75
643 99 86 w celu potwierdzenia
uczestnictwa.
(RED)

i Maciej Lis z Jeżowa Sudeckiego.
Obydwoje są honorowymi dawcami
krwi. Ze sobą zabrali dzisiaj swoje
córki: Julię i Gabrysię, bo od najmłodszych lat chcą w nich zaszczepiać dobre zachowania i potrzebę

Państwo Ewelina i Paweł wpadli w
pułapkę zaciąganych kredytów. Ich
sytuacja finansowa skomplikowała
się. Szukali więc rozwiązania w konsolidacyjnym kredycie. W związku
z zadłużeniem pana Pawła oraz

Wasilewska, Krzysztof Wojtyra, Beata
Janusz, Kamil Gadecki, Katarzyna Brener,
Jarosław Borecki, Ewa Wawroniak, Marta
Szydłowska i Justyna Doniec.

od trzech miesięcy do kilka lat. Może nieczność maksymalnie dużej ilości
się też okazać, że nie znajdzie się próbek.
nikt, któremu moglibyśmy pomóc,
Angela
bo prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego
„materiału” jest bardzo małe. Stąd ko-

To prawie nie boli

Pobranie szpiku następuje w 20 procentach przypadków z talerza kości biodrowej, a w 80 z krwi obwodowej. Pacjent
przez pięć dni pobiera czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki wędrują ze szpiku do krwi. Cały zabieg odbywa
się w szpitalu i trwa do czterech godzin. Pacjent w tym czasie leży, może oglądać telewizję i rozmawiać. Zabieg prawie
nic nie boli (tylko ukłucie). Szpik ulega regeneracji w ciągu dwóch tygodni. Po pobraniu szpiku można odczuwać ból
porównywalny do stłuczenia, ale tylko w przypadku, kiedy szpik był pobierany z talerza kości biodrowej. W pozostałych
przypadkach, nie odczuwamy nic

Miasto do związku

Strome schody do EURO 2012
Mecze i tak będą odbywać się we Wrocławiu, a boiskiem treningowym
może być obiekt położony na Dolnym Śląsku. Do tego dochodzą wieści, że
w Wojanowie trwają przymiarki do budowy stadionu, który mógłby służyć
sportowcom. Tak czy owak: przyjazd jednej z drużyn Euro 2012 do Jeleniej
Góry stoi pod sporym znakiem zapytania.

Miastu stadion się przyda. Czy uda się go
zmodernizować w ciągu jednego sezonu?
Drugiego rozstrzygnięto
przetarg na projekt przebudowy stadionu przy ul.
Złotniczej. Ale nawet realizacja tej inwestycji nie
gwarantuje przyjazdu zawodników na EURO 2012.

które w przyszłym roku rozegrają
w Polsce Mistrzostwa Europy w
Piłce Nożnej. Spośród 11 oferentów wygrała wrocławska firma
Biuro Obsługi Budownictwa. W
warunkach przetargu zapisano,
że projekt ma być gotowy do 31
marca, a dodatkowym obowiązkiem jest dokonanie wszystkich
Obiekt zgłoszono jako bazę uzgodnień w taki sposób, by do
treningową dla chęt- dnia 31 maja spełnić wszystkie
nych dr użyn,

W szponach
zdzierców

Pewni jeleniogórzanie
chcieli
wziąć
kredyt w
wysokości
15 tys. zł by
pospłacać wcześniejsze zobowiązania. Choć
nie mieli zdolności kredytowej, znalazła się placówka,
która bez problemu zaoferowała pożyczkę. Na swoich
warunkach.

pomagania innym. Mimo strachu
przed igłą oraz bólem zarejestrować
się dzisiaj przyszedł też Jakub Midera
z Jeleniej Góry. Jak mówi boi się
igły, ale mimo to oddaje krew i jeśli
będzie taka możliwość, odda szpik.

Motywacją dla Małgorzaty Surmy, by
przyjść i zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku, była pomoc jaką
sama otrzymała od innych ludzi po
wypadku samochodowym.
Na podstawie pobranej krwi zostaną określone cechy zgodności
antygenowej. Do przeszczepu dochodzi, gdy okaże się, że kod
genetyczny dawcy zgadza
się z kodem chorego. Od
czasu zarejestrowania się
w grupie potencjalnych
dawców na podarowanie
szpiku można czekać

organizacja non-profit. W jeleniogórskie
działania poza organizatorkami, zaangażowała się też grupa wolontariuszy, w
tym: Paulina Nyc, Agata Pawiłojć, Marta

Fot. Angela
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brakiem
historii
kredyt owej
pani
E we l i n y, ż a den bank
nie chciał im
udzielić pożyczki. Pozornie pomocną dłoń wyciągnęła
jedna z agencji bankowych, która
swoją siedzibę ma w centrum Jeleniej Góry.
Po formalnościach wstępnych zostali poinformowani, że jest zgoda na
przyznanie kredytu, ale pod jednym
warunkiem. – Musimy mieć żyranta,
lub wpłacić z góry 1200 zł prowizji.
Zastanowiło nas to, bo żaden bank
nie chciał nam udzielić nawet najmniejszego kredytu, a tu mogliśmy
bez problemu wziąć 15 tys. zł. Poza
tym przy braniu kredytów nigdy

nie wpłaca się żadnych kwot z góry.
Przez zawarciem umowy poszliśmy
do miejskiego rzecznika konsumentów – opowiada pani Ewelina.
Tam okazało się, że w tej sprawie
zgłosiły się już cztery inne osoby, w
tym starsze małżeństwo oraz dwóch
mężczyzn. Kiedy para ponownie
poszła do punktu, by podpisać umowę, ale bez
wpłacania
1200 zł, usłyszała, że albo
przyniosą pieniądze, albo
nie dostaną
pożyczki.
– Choć w
umowie było
wyraźnie napisane, że od
chwili podpisania umowy
mamy 21 dni

wymogi, by można było
otrzymać pozwolenie na
budowę.
Osiągnięta w przetargu
cena wykonania projektu
to kwota ok. 110 tys. zł.
Dopiero odebranie projektu pozwoli na ustalenie realnych kosztów przebudowy,
kosztor ysu i harmonogramu.
Wówczas okaże się dopiero, czy
kwota 10 mln zł, którą zasygnalizowała poprzednia ekipa w
ratuszu, jest odpowiednia.
Tymczasem, nawet jeśli uda się
przebudować stadion w terminie,
nie jest wcale powiedziane, że
piłkarze do Jeleniej Góry przyjadą.
Wprawdzie miasto ma wolę pod-

jęcia się inwestycji, co prezydent
Zawiła podkreślił w rozmowie z
przedstawicielem wrocławskiej
firmy zajmującej się sprawami
Euro-2012, odpowiadającym za centra pobytowo-treningowe,
ale to niczego nie
przesądza.
– Przedstawiciele dr użyn
uważanych za
faworytów rozgrywek już zaczynają
się interesować
miejscami pobytu,
drużyny uważana
za słabsze w tym
turnieju jeszcze

na wpłatę tych 1200 zł, pan, który
udzielał nam kredytu powiedział,
że tak jest w Warszawie. W Jeleniej
Górze pieniądze muszą być wpłacone
przed podpisaniem umowy – mówi
pan Paweł. To nie był koniec niespodzianej. Po dokładnym przeczytaniu
dokumentu dowiedzieli się, że muszą
zabezpieczyć spłatę kredytu przez

pobraniem pieniędzy wartością nie
niższą niż
250 procent pożyczki! Oznacza
to ryzyko znacznie
większych tarapatów
finansowych!
Angela
FOT. ANGELA

Jeszcze w pierwszej połowie
bieżącego roku Jelenia Góra ma
wstąpić do Związku Gmin Karkonoskich. To wniosek po spotkaniu
samorządowców z kierownictwem
ZGK, podczas którego wrócono do
rozmów sprzed czterech lat. Takie
rozwiązanie ma przynieść stolicy
Karkonoszy szereg profitów, w tym
obniżenie kosztów składowania
odpadów. Wprawdzie trzeba będzie wnosić składkę członkowską
w wysokości ponad 200 tys. zł
rocznie, ale większość tej kwoty
będzie niejako wracała do miasta
w różnych formach.
(Angela)

z tym zwlekają – poinformował
szefa miasta gość z Wrocławia. Dodał jednocześnie, że wybór przez
którąś z ekip np. Pałacu Wojanów
na miejsce swego pobytu, nie
oznacza wcale, wyboru stadionu jeleniogórskiego na
miejsce treningów.
(RED)
FOT. MT

– To firma, która działa na pograniczu prawa, ale jednak w umowach
wyraźnie mówi o warunkach udzielanych pożyczek. Jest to placówka
działająca bardzo podobnie, jak firma „Skarbiec” z Gdańska, która wiele
lat temu miała swoją siedzibę w Jeleniej Górze przy al. Wojska Polskiego.
Wówczas ta firma w bardzo podobny sposób oszukała setki tysięcy osób
w całej Polsce. Choć sprawa trafiła do prokuratury, nie znam nikogo, kto
odzyskałby swoje pieniądze – mówi Jadwiga Reder-Sadowska, miejska
rzeczniczka konsumentów w Jeleniej Górze.

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Chciała dać

w łapę policjantom
W nocy z 2 na 3 lutego
policjanci z Cieplic jadąc ulicą Jagiellońską
zauważyli samochód
marki VW Golf, który
przez dłuższą chwilę
stał na skrzyżowaniu.
Za kierownicą siedziała
24-letnia jeleniogórzanka.
Kobieta nie miała uprawnień
do kierowania, dowodu rejestracyjnego pojazdu, ani
ubezpieczenia OC. Była przy
tym policji znana: została zatrzymana w noc sylwestrową,
kiedy prowadziła samochód
mając 1,4 promila alkoholu w organizmie. Policjanci
za popełnione wykroczenia
zaproponowali t ym razem
mandat. Ukarana chciała tę
sprawę załatwić „inaczej”:
w zamian za przymknięcie
oka na jej występek, obiecała
mundurowym 300 zł łapówki.
Trafiła do policyjnego aresztu.
Za próbę przekupstwa policjantów grozić kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
(KMP)
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Nierówna walka o dziecko
Po ślubie długo pracował
za granicą. Żona została w Polsce i zajmowała
się synkiem. Rozpadowi
małżeństwa nie udało się
zapobiec. Kwestią czasu
był rozwód. Sąd przyznał
opiekę nad dzieckiem matce, ojcu – prawo do widzeń.
Kłopoty zaczęły się, kiedy
kobieta wyjechała z kraju
zabierając czteroletniego
Kordiana.

wyjechać do Danii za pracą: trafił
mu się intratny kontrakt. I rozstał
się z rodziną na pół roku.
– Żonie przesyłałem po dziesięć
tys. zł miesięcznie. Miała z tych
pieniędzy opłacać rachunki, żyć na
bieżąco, a pozostałą kwotę
odkładać
na zapłatę
mieszkania – opowiada

Rzeczywistość boleśnie zweryfikowała wzniosłą przysięgę
złożoną w 2006 roku w USC w
Karpaczu. Małżeństwo (Piotr
Mańkowski z żoną) zamieszkało w Jeleniej Górze, w
mieszkaniu zakupionym
z hipotecznego kredytu.
Kobieta zaszła w ciążę i – z
powodów zdrowotnych –
zrezygnowała z pracy. Po
urodzeniu syna Kordiana
zajęła się jego wychowaniem
i utrzymaniem domu. Rodzinie
zaczęło brakować pieniędzy na
rachunki i podstawowe potrzeby
dziecka. Pan Piotr zdecydował się

pan Piotr. Jednak – kiedy wrócił
– okazało się, że rachunki były
nieopłacone, a cała sytuacja stała
się zarzewiem konfliktu. Skutek:
separacja i utrata mieszkania. – W
maju minionego roku
rozwiedliśmy się sądownie – wspomina mężczyzna.
Sąd przyznał
wykonywanie
władzy rodzicielskiej nad
czteroletnim
Kordianem,
matce. Ojciec dzieck a zachował prawo
do widzeń i
wspólnych decyzji ważnych dla
chłopca. Nie było
z tym kłopotów,
ale we wrześniu
m ini
i ni o ne go ro k u
matka Kordiana
z przyjacielem
wyjechała z
kraju do Irlandii. Zabrała dziecko bez
wiedzy i zgody ojca. – Od 19 IX

2010 roku nie miałem z Kordianem żadnego kontaktu. Boję się,
że więzi po prostu wygasną. Kiedy
rozmawiam z moją żoną przez
telefon ona śmieje mi się w twarz.
Mówi, że jeśli chcę zobaczyć się z
dzieckiem, mam przyjechać do Irlandii. Pracuję obecnie w Polsce na
budowie i na taki wyjazd mnie po
prostu nie stać – mówi Pan Piotr.
Mężczyzna próbował sprawę
załatwić sądownie. Bez skutku.
Zażądał, między innymi, zawieszenia alimentów do czasu umożliwienia przez matkę kontaktów
z dzieckiem oraz ukarania byłej
żony grzywną. W odpowiedzi
otrzymał jednak informację, że

sąd nie może więc ukarać matki
(tę kwestię reguluje uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 28.08.2008
roku). Poza tym – skoro matka
dziecka jest w Irlandii, polski sąd
nic zrobić nie może. Zgodnie z
prawem brak kontaktów ojca z synem nie zwalnia też od obowiązku
płacenia alimentów. Mężczyzny nie
stać na wszczęcie postępowania w
dalekiej Irlandii.
Pozostaje więc tylko nadzieja, że
syn nie zapomni o tacie, a matka
będzie bardziej przychylna ich
wzajemnym relacjom.
Angela
FOT. ARCHIWUM

Matka jest na prawie

– Kiedy dziecko mieszka zagranicą, nasze sądy nie są właściwe do rozpoznania tego
rodzaju spraw. Ojciec dziecka może więc szukać pomocy w sądzie państwa, w którym
dziecko przebywa wraz z matką. W tym celu należy znaleźć odpowiedniego prawnika,
który wyjaśni jak dalej działać. Takich spraw trafia do nas wiele, i w każdym przypadku
musimy wydać decyzję o odrzuceniu wniosku czy pozwu z uwagi na rozporządzenia
Rady Europy. Jest to trudna sytuacja dla ojca, ale jest to konsekwencja rozwodu –
mówi sędzia Urszula Gregier, przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze.

ODWILŻ NIE PRZESZKODZIŁA W ŚNIEGOLEPACH

Dziewczynka, która zagląda z szarego świata do tajemniczego ogrodu.
Oczywiście – wszystko ze śniegu. Ta praca ujęła najbardziej jurorów zakończonych w sobotę w Szklarskiej Porębie „Śniegolepów”.
– Impreza organizowana jest już
od wielu lat. Jednak od tego roku
zmieniła się
formu-

Sarny padają jak muchy
Do straży miejskiej i pożarnej
napływają kolejne informacje
o padłych lub zagryzionych
dzikich zwierzętach. Dwie
rozszarpane sarny znaleziono na ogródkach działkowych
przy ulicy Głowackiego w Jeleniej Górze. Kolejną – na tafli
lodu przy ulicy Orkana.
Tylu padniętych dzikich zwierząt nie
było od wielu lat. W tym roku wysoki
śnieg i mróz zmusiły dziką zwierzynę
do wyjścia z lasu w poszukiwaniu je-

ła. Mamy zarówno śniegowe rzeźby
dla amatorów, jak i po raz pierwszy lodowe prace rzeźbione
przez profesjonalistów z
Polski i Czech – poinformowała Anna Januszczak
z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej.
Po dwie profesjonalne
ekipy z Polski i z Czech
zachwycały techniką rzeźbienia w twardym lodzie.
Pierwsze miejsce zdobyła
Lodowa Drużyna pracą „Zły
Duch Góry”, drugie – zajęła
ekipa Jirka „Duch Gór zjeżdżający na nartach”, trzecie
– zespół Ganzer rzeźbą pt.
„Dobry Duch Gór chroniący
narciarza”. Czwartą lokatę przyznano Grześkowi i
Maćkowi ze Szklarskiej Poręby za „Proekologicznego
Ducha Gór”.
– Rzeźba nie jest nam
obca, ale w lodzie rzeźbiliśmy po raz pierwszy i

Zbierski, rzeźbiarz-amator ze zwycię- podczas którego można było nacieskiej drużyny Jaromiry z Wrocławia. szyć oczy Multimedialnymi Pokazami
Wieczorem rzeźby zostały wieczo- Laserów.
Agrafka
rem podświetlone światłem ledowym.
FOT. AGRAFKA
Odbył się również „Spektakl Światła”,

Projekt „Z Duchem Gór Karkonoska Zimowa Rzeźba” Śniegolepy 20011 jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa. Impreza jest wspólnym projektem Szklarskiej Poręby i
Harrachova. Nie zabrakło konkursów dla publiczności. Była muzyka „mechaniczna”. zagrał również zespół „W tym sęk” i „Terne Chave”.

Z WYCIEŃCZENIA, ZAGRYZIONE

sztuk dziennie. Były to
przede wszystkim sarny
i dziki, ale zdarzały się też
przypadki przymarzniętych łabędzi i innego ptactwa. Wiele zwierząt odnajdywaliśmy utopionych w
rzekach. Z wody wyciągaliśmy kilka
nawet stukilowych łań –
mówi Eugeniusz Ragiel,
– Dzikie zwierzęta nie wchodziłyby do miasta, gdyby kierownik Schroniska
miały zabezpieczoną odpowiednią ilość jedzenia w pa- dla Małych Zwierząt w
Górze oraz prezes
śnikach oraz dostęp do wody. O to zadbać powinny koła Jeleniej
Towarzystwa Opieki nad
łowieckie i nadleśnictwa – zauważa Eugeniusz Ragiel. Zwierzętami w Polsce.

dzenia i wody. Zwierzęta szukały ich w
okolicach domów i gospodarstw. Tam
były natomiast atakowane przez psy i
często padały ich ofiarą. Inne zdychały
też z wycieńczenia.
– To wyjątkowo trudna zima dla dzikich zwierząt. W styczniu do utylizacji
zabieraliśmy 4- 5 dzikich padniętych

nie było większych trudności, mimo
niesprzyjającej pogody. Wymyśliliśmy
sobie, aby Ducha Gór pokazać przez pryzmat przyrody, dlatego jego wizerunek
zamknęliśmy w świerku – powiedział
artysta-rzeźbiarz Maciej Wokan.
W rzeźbie śniegowej dla amatorów
pierwsze miejsce zdobyli Jaromiry
rzeźbą „Tajemnica”, drugie przyznano Kolorowym Łapom („Nasza
babcia kochana”), trzecią lokatę
zajęły Zgryźlaki („Królowa Śniegu”).
Grupa Benda („Krajobraz Gór”)
zajęła czwartą pozycję. Piąta była
Ekipa na Sto dwa PTD za („Czuwający Duch Gór”), szósta lokata dla
Górocholików za „Puchar”.
– Część naszej drużyny pochodzi
z Wrocławia, a część ze Szklarskiej
Poręby. Nasza rzeźba to dziewczynka, która zagląda z szarego świata
do tajemniczego ogrodu. Najgorszy
był początek, potem poszło łatwo.
W zeszłym roku zajęliśmy pierwsze
miejsce – powiedział Radosław

Strażnicy apelują
do mieszkańców, by
dokładnie grodzili
ogrody działkowe
i posesje. W wielu
przypadkach dzika
zwierzyna wychodzi
na poszukiwania jedzenia nocą.
Kiedy robi się jasno, zwierze nie
wie, którędy ma wyjść. Właściciel
terenu, na którym padła zwierzyna ma obowiązek zapłacić za jej
utylizację.
(Angela)
FOT. SM

REKLAMA

Zwyciężyła „Tajemnica”

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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Wpadli w zasadzkę
Policjanci uzyskali informację, że z terenu budowy jednej
z dróg w Jeleniej Górze ginie
sprzęt budowlany. Mając to na
uwadze nieopodal placu budowy
przygotowali zasadzkę, w którą
w nocy z 31 stycznia na 1 lutego
wpadli sprawcy. Zatrzymano
dwóch mężczyzn w samochodzie, w którym wywozili z budowy chwilę wcześniej skradzioną
zagęszczarkę o wartości ponad
10 tysięcy złotych. Trzeci ze
sprawców, 28-letni pracownik
ochrony, także został ujęty. To
właśnie on umożliwił swoim
kolegom wjazd na budowę i
kradzież sprzętu.
(KMP)

WYDARZENIA

O tym czym skutkuje palenie papierosów, jakie są
statystyki zachorowań na
nowotwór płuc, jak z nim
walczyć? Na te i wiele innych pytań odpowiadali w
miniony czwartek uczniowie „Mechanika”.
„Mam haka na raka” to ogólnopolska akcja profilaktyczna, której
istotą jest zaangażowanie młodych
ludzi w stworzenie kampanii społecznej promującej profilaktykę
nowotworową. – Nie możemy
udawać, że tego problemu nie ma.
W naszej szkole mieliśmy przypadki osób chorych. Obecnie mamy
też jednego chorego ucznia, który
cały walczy z nowotworem. Jest to
dowód na to, że takie spotkania są
potrzebne – mówi Wanda Kozyra,

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

dyrektora ZST „Mechanik”.
W drugim etapie akcji najbardziej aktywne
grupy poszczególnych
szkół z całej Polski wezmą udział w Warsztatach
Kreatywnych, które po
raz pierwszy odbędą się
za pośrednictwem łącz
internetowych. Najlepszy
pomysł na kampanię zostanie opracowany przez
agencję reklamową i prezentowany całej Polsce.
(Angela)
FOT. ANGELA

Z HAKIEM NA RAKA!

Spotkanie uświetnił Szkolny Zespół Muzyczny w składzie: Paweł Węcłałowicz, Adam
Kulczyk, Rafał Waszkiewicz, Iza Dzierżęga, Magdalena Konieczek i Adrian Kołodziejczyk.
Opiekun to Paweł Wrocławski, nauczyciel języka polskiego.

Piękny głos to nie powód do wstydu
Eliza Niebieszczańska z
Barcinka to laureatka
i zwyciężczyni wielu
konkursów wokalnych.
Jej talent odkryto, kiedy miała jedenaście
lat. Teraz Eliza chcę się
dostać do programu TV
„Tak to leciało”.
Eliza śpiewa po kilka godzin dziennie. Należy
do parafialnej

scholi, działa w musicalowym
zespole Metrum w Starej Kamienicy. Ma również swój zespół Coma,
który założyła w styczniu tego
roku wraz z Anetą (wokalistka),
Michałem (keyboard) oraz Wojtkiem (konsola, wzmacniacze,
mixery).
Doceniono ją na wielu konkursach i przeglądach, ale nie w
głowie jej gwiazdorstwo. Po prostu
rozwija swój talent. W przyszłości
zamierza zostać nauczycielką
muzyki. Była jedną z laureatów
laureatek zaproszoną
na galę

wokalistów do Pałacu w Brunowie. Na swoim koncie ma kilka
pierwszych miejsce z przeglądów
piosenek.
W październiku minionego roku
swoich sił próbowała w programie
„Szansa na Sukces”, ale nie udało
jej się przejść przez sito eliminacji.
Teraz chce wystąpić w programie
„Tak to leciało”. Może w przyszłości że zgłosi się do kolejnych
edycji programu X Faktor. Śpiewa
bowiem bardzo dużo i w różnym
stylu. Można usłyszeć ją w wykonaniu hip-hopu,
rapu,

popu czy rocka. Swoją karierę
zaczynała natomiast od kolęd.
– Ja nigdy nie śpiewałam, zawsze wst ydziłam się swojego
głosu. W piątej klasie, kiedy zbliżał
się konkurs kolęd poproszono,
żebym zaśpiewała na eliminacjach
szkolnych. Zostałam wybrana jednogłośnie. Od tego czasu jeździłam
na różne konkursy i wiele z nich
wygrywałam – mówi dziś szesnastoletnia Eliza Niebieszczańska, na
co dzień uczennica Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Turystycznych w
Jeleniej Górze.
Angela
FOT. ARCHIWUM

W przyszłości Eliza chce mieszkać w regionie jeleniogórskim. Nie zamierza szukać
szczęścia w wielkich miastach. Będzie można ją zobaczyć i usłyszeć 12 lutego na
walentynkowej zabawie w Pasieczniku oraz w marcu na imprezie ostatkowej.

na nartach

Powrót z „Aniołami”
W ostatni weeke n d st yc z nia w Świdnicy
zakończył się doroczny przegląd chórów
szkół muzycznych z całego
Dolnego Śląska.
Podczas XII Dolnośląskiego Kolędowania Chórów Szkół Muzycznych I i II
stopnia zauważono zespoły ze stolicy
Karkonoszy. Statuetką Brązowego
Anioła nagrodzono Chór Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści „Cieplickie Trele” w Jeleniej Górze

ZAPROJEKTUJ LOGO RPK
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ogłosił konkurs na
projekt logo Rudawskiego Parku
Krajobrazowego. Celem konkursu jest
stworzenie czytelnego i zapadającego
w pamięć logo, które będzie znakiem

rozpoznawczym RPK,
a przy okazji
wypromuje jego charakterystyczne
walory.
Organizatorzy czekają na prace od
14 lutego do 15 maja 2011 r. (liczy się
data stempla pocztowego). Główna

Ant ykwariat&Galeria Pod
Arkadami (Rynek) zaprasza w
środę (9 lutego o godz. 17.30) na
kolejną „wędrówkę” po osobliwościach naszego regionu. Najnowsze przewodniki po Drodze
Św. Jakuba zaprezentuje Emil
Mendyk, przewodnik sudecki i
saksoński, filozof, dziennikarz,
tłumacz języka niemieckiego,
prezes stowarzyszenia Przyjaciół Dróg Św. Jakuba w Polsce.
Spotkanie poprowadzi kierownik oddziału jeleniogórskiego
Archiwum Państwowego Ivo
Łaborewicz, który zaprezentuje
kolejny fragment najnowszego
Rocznika Jeleniogórskiego. O
losach zbiorów rodziny Schaffgotschów opowie dyrektor Muzeum Przyrodniczego Stanisław
Firszt. Wstęp wolny.
(RED)

Koleją jak
dyliżansem

Retro

Tegoroczne zawody dla miłośników narciarstwa w dawnym
stylu w Szklarskiej Porębie będą
miały charakter międzynarodowy. Realizowane we współpracy
z partnerskim Harrachovem
otrzymały dofinansowanie z
europejskich funduszy pomocowych. Zawodom (19 lutego)
towarzyszyć będzie koncert, a
tydzień wcześniej 11 lutego o
godzinie 17.00 w Domu Carla
i Gerharta Hauptmannów w
Szklarskiej Porębie przy ul. 11
Listopada 23 odbędzie się wernisaż wystawy „Bądź retro !” dedykowanej wszystkim miłośnikom
dawnych nart.
(RED)

Europejskim
szlakiem

Cieplicach pod dyrekcją Moniki MotykiFrąckiewicz. Taki sam laur przywiózł
Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. Stanisława Moniuszki pod
dyrekcją Doroty
Oleksyk.
(RED)
FOT. W. BĄKIEWICZ
nagroda o znacznej wartości zostanie wręczona laureatowi konkursu
podczas EKOpikniku, 20 czerwca
2011 roku. Szczegółowe informacje
nt. konkursu na logo Rudawskiego
Parku Krajobrazowego dostępne są
pod nr tel.75 7553735.
(RED)

Pociągi na liniach Wałbrzych–
Jelenia Góra i Jelenia Góra–Lwówek
Śląski poruszają się z prędkością dyliżansu z powodu fatalnego stanu
szyn i wyeksploatowania taboru.
Dla miejscowości żyjącej z turystyki
połączenie kolejowe jest na wagę
złota. A tymczasem pociągi wożą
powietrze i przynoszą straty. Polskie
Linie Kolejowe bez pieniędzy na odbudowę zdegradowanych lokalnych linii
kolejowych od samorządów wojewódzkich i
środków europejskich, zapowiadają likwidację
wielu połączeń. W planach do roku 2013 są przewidziane remonty tylko głównych tras. W sprawie
zmniejszenia środków na modernizację linii Jelenia
Góra – Wrocław interpelację w Sejmie zgłosiła posłanka ziemi
jeleniogórskiej Marzena Machałek (Prawo i Sprawiedliwość).
(Accipiter)

ULUBIONY LEKARZ JELONKI!
Przemysław Baranowicz ma już 70 kuponów i pozostaje liderem w plebiscycie.

KUPON
PLEBISCYTOWY
ULUBIONY LEKARZ TO:

Drugi jest Andrzej Rojek (43), trzeci – Dariusz
Dąbrowski (12 kuponów). Dalsza kolejność: Ryszard
Kędra (10), Wiesława Wolska (6), Agnieszka Dojs (5),
Kazimierz Pichlak (4), Agnieszka Janczyszyn (2), Ewa
Koksanowicz (3), Dariusz Dąbrowski (3), Jarosław
Niziołek (2), Małgorzata Turowska (2), Agata Kreytwer
(1), Ewa Kuncewicz (1).
Chciałbyś wyróżnić Twojego lekarza? Wypełnij kupon
i przynieś go bądź wyślij na nasz adres. Zabawa potrwa
do końca lutego. Zapraszamy!
Redakcja

………………...................
........................................
Dane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
e-mail...............................

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

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Krok w niepewność

– Jest pan przekonany, że oni
tam są? – Jerzy z nadzieją
w głosie zapytał Tomasza
Rdesta. – Wie pan, pewność
to można mieć co do jednego… Po prostu przypuszczam. Drzewiecki dobrze
zna Szlachcica, a jest raczej
typem nieufnym. Do niego
często chodził na szachy.
To najbliższe mieszkanie,
gdzie mógł się ukryć uciekając przed milicją – odparł
przewodnik. Zamilkli. Ciszę
wypełnił potężny grzmot.
Burza szalała na dobre.
Przewodnik Tomasz Rdest i Jerzy
czekali na zamówione dania w ponurym wnętrzu Restauracji Myśliwska
na rogu ulic Wyczółkowskiego i Wolności. Wprawdzie Jerzy początkowo
ani myślał o wódce, jednak w końcu
uległ i wypił setkę do zamówionego
wcześniej piwa, podanego jak we
wszystkich jeleniogórskich lokalach,
w których był, w wyszczerbionych i
lepiących się kuflach.
Nie zważał jednak na higienę, choć
wychowany był w otoczeniu niemal
sterylnej czystości. Przypomniał sobie
ojca, który za każdym razem karcił go
dość boleśnie, kiedy zauważył, że nie
umył rąk przed posiłkiem. Później
jednak tę higienę na bardzo odległą,
wręcz niewidoczną perspektywę
zepchnęła wojna i konieczność przetrwania. Nikt już się nie przejmował
brudnymi palcami i klejącymi się
talerzami: najważniejsza była ich
zawartość.
Jerzy przypuszczał, że to wpłynęło
nie tylko na jego osobistą postawę,
lecz także na całą „branżę” żywieniową. Jadał w stołówkach i knajpach
często, ale bardzo rzadko bywało w
nich (na stołach, talerzach i w ubikacjach) czysto. Starał się jednak nie
myśleć, jak powstają dania. I raczej
unikał zaglądania do kuchni. Wolał
nieświadomość.

Wcześniej obejrzeli zdjęcia. Choć
tego elementu akurat Jerzy nie planował, trudno mu było schować
pospiesznie pozostałe odbitki, kiedy
jedna z nich, przedstawiająca Starzeckiego oraz Inge, przypadkowo
wypadła mu z koperty. Rdest od razu
poznał wnuczkę swego dobrego znajomego oraz faceta, którego dwa dni
wcześniej spotkał, kiedy struchlały
ze strachu obawiał się zatrzymania
przez milicję. Tomasz Rdest opowiedział zdawkowo o Drzewieckim i
jego wnuczce. Jerzy nie chciał dać po
sobie poznać, jak bardzo interesuje go
temat dziewczyny.
Zwłaszcza że jakoś nie obdarzył
pełnią zaufania dopiero co poznanego Rdesta. Szybko zauważył jednak,
że przewodnik bardzo chętnie opowiada o sobie i swoich osiągnięciach.
Rozmowa szybko zeszła na tematy
związane z regionem i turystyką. I
ograniczała się do potakiwania Jerzego, który w Jeleniej Górze i okolicach
był pierwszy raz w życiu. Przewodnik
roztoczył przed nim wizję Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej raz po raz
wtrącając, że o tym, czy też o tamtym
napisał w takim o takim artykule, czy
też w tej czy innej książce. Namiętność do gawędy i narcyzm podsycany
alkoholem szybko sprawiły, że Rdest

miał w zasadzie monolog okraszony
rozmaitymi anegdotami. Ostatnią – o
gołym milicjancie sprowadzanym
z wieży Krzywoustego w obecności

wycieczki oraz niemal „oddziału”
mundurowych – Rdest z lubością
powtórzył śmiejąc się sam z siebie.
Choć i Jerzy nie krył wesołości:
ich sprawka miała rzeczywiście
śmieszny (choć oczywiście nie dla
sprawców) finał. Przewodnik dodał
z całą stanowczością, że milicja
zabroniła mu o tym mówić. Ale on
nie zważał na ten zakaz, a nawet
planował wydanie książki, na którą
miały się złożyć zabawne sytuacje.
Na razie jednak czekał, aż uzbiera
się ich na tyle dużo, aby można było
myśleć na serio o pomyśle. Jerzy
dyplomatycznie zauważył, że chyba
wiele z takich dykteryjek nie zadowoliłoby towarzyszy trzymających
ster władzy.
– Panie Jurku – rzekł zawadiackim
głosem przewodnik, lekko już pijany
– mój przewodnicki nos mówi mi,
że wiele się wkrótce w naszym kraju
zmieni!
– Poznański Czerwiec to był dopiero pierwszy sygnał! – dodał dramatycznym szeptem. – Zobaczy pan! Pół
roku i ta władza padnie! – powiedział
niemal wsadzając usta do ucha Jerzego. Ten odsunął się nie pokazując
niesmaku. Nie lubił rozmawiać o
polityce, zwłaszcza z nieznajomymi
ludźmi.
Wiele nasłuchał się o prowokatorach, dla których trudne czasy były
szczególnie żyznym polem do popisu.
Ubeckie wtyczki przenikały przez
różne środowiska i takim
właśnie „fermentem”
rozpracowywały ludzi
wcześniej proponując im
alkohol i starając się zdobyć ich zaufanie. „Klient”
otwierał się: wylewał
swoje żale na zasadzie:
co na sercu to na widelcu.
Skarżył się na ludową
ojczyznę i towarzysza
sekretarza. A kilka dni
później smutni panowie
czekali na niego przy bramie zakładu pracy. Lub
przed drzwiami do mieszkania.
Otrząsnął się. Ten scenariusz jak
ulał pasował do tego, co robił Tomasz
Rdest. Jerzy w pewnym momencie
zaczął o nim myśleć z obrzydzeniem.
Jedynie fakt, że przewodnik mógł
pomóc mu namierzyć Starzeckiego
z Inge nie pozwalał na jednoznaczne
określenie swojego zdania. Dlatego
siedział w Restauracji Myśliwska
i w miarę grzecznie potakiwał na
przewodnickie gawędy. Zwłaszcza,
że na dworze – choć burza nieco
przycichła, lało jak z cebra! – Były trzy
miesiące upałów, teraz trzy miesiące
dżdżu – pomyślał.
Przewodnik gadał, a na sąsiednim
stoliku dwóch
łysawych
wąsaczy kończyło właśnie
kolejną flaszkę
wódki. Byli już
pod dobrą datą
i zarzekali się,
kto szybciej
ogoli „klienta”
świeżo naostrzoną brzytwą. Sądząc
po białych, a
raczej lekko
żółtawych z
brudu kitlach, byli fryzjerami. Jerzy
jak przez mgłę przypomniał sobie, że
wysiadali z tramwaju na przystanku

ulokowanym tuż przy
zakładzie fryzjerskim,
na którym widniała
kartka „Wracam za
kwadrans”. Skojarzył dwóch facetów
z tym przybytkiem.
I choć początkowo
zamierzał tam wstąpić – kiedy przestanie
nieco padać i jakoś
uwolni się od towarzystwa Rdesta – aby
się ogolić, teraz ze
zgrozą wyobraził sobie pijanego w sztok fryzjera,
z brzytwą w łapie, który – na
czas – startuje do usunięcia trzydniowego zarostu z jego twarzy. Aż
mu ciarki po grzbiecie przeszły. Mimo
uszu przelatywały mu słowa Tomasza
Rdesta, który właśnie opowiadał,
jak pewna urzędniczka z Gdańska
przyjechała na wycieczkę w Karkonosze zabierając ze sobą parawan i
leżak. Coraz intensywniej myślał o
Inge. Nieco mniej intensywnie – o
Drzewieckim i Starzeckim.
****
– Widzę korytarz, ale jestem do
pasa w wodzie! – ryknął Starzecki do
Inge i Teodora, którzy wpatrywali się
w czeluść otworu, gdzie właśnie znikł
Stefan. Jego obecność kilka metrów
niżej zdradzało mdłe światło latarki.
– Mamy ze trzydzieści metrów liny,
panie Stefanie – odkrzyknął Drze-

wiecki, którego ton głosu zdradzał,
że ani myśli wzorem Starzeckiego
ześlizgnąć się do sekretnej jamy
– Sugeruje pan, żebym szedł tam
sam? – zadudnił pogłosem Stefan.
– Nie, niczego nie sugeruje, ale mój
reumatyzm podpowiada mi, że taka
wycieczka nie będzie mu się podobała
– odparł z przekąsem Teodor.
Uzmysłowił sobie właśnie, że z
reguły o tej porze parzył sobie kawę i
siadywał z fajką w wygodnym fotelu,
aby poczytać prasę i książki. Ostatnio
wrócił do „Przygód dobrego wojaka
Szwejka”, które ubóstwiał i musiał raz
na jakiś czas ponownie zagłębić się w
świecie perypetii cwanego niezdary,
które przecież znał na pamięć. Ale
tu nie było ani fotela, ani kawy, ani
prasy, ani mocno „zmęczonej” książki
Haška. Zaklął pod nosem na całą taką
sytuację. Czuł, że jego wnuczka jest
jeszcze bardziej przestraszona niż on
sam, choć – jak się domyślał – robiła
dobrą minę do złej gry. Zresztą nigdy
nie dawała po sobie poznać, czy coś
ją boli, czy też odczuwa strach lub
niepokój. Tak było w sytuacjach
błahych.
Teraz – rzeczywiście – znaleźli się
w opałach. W piwnicy dwustuletniego
domu na ulicy Kopernika, bez gwarancji pomocy, sami, szukający – tak
naprawdę – sami nie wiedzieli czego.
Już kilka razy zamierzał uzmysłowić
Stefanowi, że lepiej pójść na milicję

7 lutego 2011 r.
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i przyznać się do tego
wygłupu. Z drugiej strony zdawał sobie sprawę, że wygłup
(ośmieszenie milicjanta) w oczach
władzy urastał do rangi poważnego
przestępstwa. A to mogło nawiać
czarnych chmur nad przyszłość
jego wnuczki, która – dziełem przypadku – się w to wszystko wplątała.
Westchnął zrezygnowany. W bladym
świetle latarki dojrzał, że w piwnicznych zakamarkach coś się rusza.
Wiedzy dopełniły charakterystyczne
popiskiwania. To szczury, które już
oswoiły się z obecnością intruzów
i pozwalały sobie na coraz bardziej
odważne harce.
– Dziadku, co to? – pisnęła Inge. Dobrze wiedziała, co za zwierzę gnieździ
się w piwniczych korytarzach, ale
– pewnie dla uspokojenia – wolała
upewnić się jak zupełnie
mała dziewczynka, którą
przecież już nie była.
– Nie bój się. One nie
atakują człowieka – odparł
Teodor. – Przynajmniej ja
się jeszcze z niczym takim
nie spotkałem – dodał
asekuracyjnie. Czuł, jak
wzrok Inge ogarnia przeraźliwym spojrzeniem łukowate sklepienia starych
piwnic.
– Uwaga, uwaga! Idę w
ten korytarz. Trzymajcie
linę! – zadudnił głos Stefana.
– Trzymamy. Pilnujemy! – odparł
Teodor udawanym opanowanym
tonem.
Lina powoli zaczęła się przesuwać
zdradzając „postęp” Strarzeckiego w
penetracji nieznanych zakamarków.
Poziom wody w korytarzu wysokim
na około dwa metry, nieco opadł:
sięgał Stefanowi do połowy łydek.
Nieco przygarbiony światłem latarki
ogarniał chaotycznie nasiąknięte
wilgocią ściany z cegieł i kamieni.
Przed sobą słyszał chlupot spłoszonych szczurów, które zestawiały z
zagłębień w murze szukając schronienia w innych zakamarkach. Starał się
przypomnieć sobie wiedzę z historii
architektury i umiejscowić w czasie
– na podstawie materiału budowlanego – powstanie tych piwnic. Wiele
wskazywało na koniec XVI wieku,
ale – oczywiście – co do tego żadnej
pewności nie miał. Korytarz raptownie skręcał, a wędrówce Starzeckiego
towarzyszył szmer kapiącej z góry
wody. Stefan przypomniał sobie
burzę, na którą się zbierało, kiedy
opuszczali mieszkanie Szlachcica. –
O cholera, to musi tam teraz nieźle
lać! – pomyślał od razu kojarząc coraz
większe krople z ulicami zalewanymi
potokami deszczówki.
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. Milicja – pozornie –
zaprzestaje poszukiwań podejrzanych
przekazując sprawę znacznie groźniejszemu Urzedowi ds. Bezpieczeństwa.
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CHRISTOPHER CROSS –
“Doctor Faith”
wydawnictwo: Mystic
Production

Należy obok Kenny Logginsa,
Marca Cohna, Jamesa Taylora
do amerykańskich nudziarzy w
dobrym tego słowa znaczeniu.

AKTUALNOŒCI

Pochodzący z Teksasu wokalista
i kompozytor zdobył międzynarodowa karierę z początkiem lat 80.
Przez wiele lat współpracował z
Michaelem Omartianem. Artysta
mający na koncie ok. 15 albumów
może pochwalić się współpracą z The Allan Parsons Project.
Ostatnia pozycja w dyskografii

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
W cieniu różowej magnolii

W Książnicy Karkonoskiej
(I i II piętro) do końca lutego można obejrzeć wystawę, na którą składają się
prace Pauliny Brelińskiej,
„Perełki” w tan
uczennicy I LO im. ŻeromWe wtorek w Szkole Podstawowej
nr 15 o godz. 14.30 odbędzie się pokaz skiego w Jeleniej Górze.

Komiks na ekranie

Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps”
zaprasza na tradycyjną wtorkową
projekcję. Tym razem będzie to
ekranizacja komiksu, czyli „Conan
Barbarzyńca”, reż. John Milius (USA,
1982). W roli tytułowej mityczny już
Arnold Schwarzeneger. Początek seansu o godz. 16 w sali konferencyjnej
Książnicy Karkonoskiej.

Mimo młodego wieku, autorka
ma już spory dorobek (warsztatowe studia martwych natur, malarstwo zarówno realistyczne jak i
abstrakcyjne). Artystka podkreśla,
że u podstaw efektów jej działań
jest ciężka praca. Swoją przy-

początek zupełnie
nowej powieści.
Zest aw trzynastu
utworów na płycie
zost ał dobrany z
typową dla wokalisty i kompozytora
dbałością z zachowaniem wyjątkowej

atmosfery i bogactwa melodii.
Na pożegnanie wokalista rozczula nas wszystkim przepiękną
liryczną kompozycją “Prayin’”.
Podobnie jak niegdyś Herbie Hancock tak teraz Christopher Cross
zadedykował ten urokliwy album
fantastycznej kobiecie, wokalistce, muzie wielu Artystów, Joni

POP ROCK & JAZZ
Mitchell. Podobna wrażliwość,
usposobienie i ogromny potencjał
twórczy łączy ich od dawna, ale
dopiero po latach objawia się to
w pełni na nowej płycie.
Andrzej Patlewicz

Zima w obiektywie
Fragment twórczości młodej nieoczekiwane kształty przedmiotom
jeleniogórskiej fotograficzki i krajobrazom, do których stałości się
mieliśmy okazję oglądać w przyzwyczailiśmy. (tejo)
FOT. KONRAD PRZEpaździerniku 2010 roku podZDZIĘK
czas inauguracji festiwalu
FOT. ORGANIZATOR
„Foto-ruszenie”. W podobnej
atmosferze, choć przy innej
okazji, Małgorzata będzie
miała swoją drugą wystawę.

szłość wiąże ze sztuką, którą
fascynuje się już od 10 lat.
Tym razem na powiększeniach
To już druga z kolei autorska
zobaczymy fotografie zjawystawa Pauliny Brelińskiej.
wiska, któremu – mimo
Pier wsza miała miejsce w
powszechnego odium ze
2010 roku w Starej Kamienicy
strony ciepłolubów – jed(„Surreal but nice”). W postęnego nie można odmówić.
pie po artystycznych ścieżkach
Fotogeniczności. Chodzi
pomaga dziewczynie Grażyna
o zimę, porę roku, która
Gierałtowska-Drozd. Uczestniczyła także w warsztatach
Książnicy Karkonoskiej, która – przynajmniej kalendarzopoznańskiego Uniwersytetu Arty- znajduje się przy ulicy Bankowej. wo będzie „obowiązywała”
stycznego.
(tejo) do 21 marca. Bywa częstą „Zima”; Małgorzata Bączek, Pub
Wystawę „Świat oczami Pauliny
FOT. SYLWIA OLSZEWSKA inspiracją dla fotografują- Alibi, wernisaż
Brelińskiej” warto zobaczyć, nie
FOT. ARCHIWUM AUTORKI cych: śnieg odrealnia świat o godz. 18, 10 lutego 2011
nadając niepowtarzalne i
t ylko „przy okazji” odwiedzin

„Papierowe kwiaty” Białe szaleństwo pod ratuszem
Premiera na studyjnej

Lidia Schneider i Robert
Dudzik, aktorzy Teatru im.
Norwida, wystąpią w nadchodzącą sobotę w trzeciej
premierze sezonu 2010/11,
kameralnej sztuce chilijZ mocą doświadczenia
skiego dramaturga Egona
W środę o godz. 17 Jeleniogórski Wolfa „Papierowe kwiaty” w
Klub Literacki zaprasza proponuje
spotkanie z poetą Andrzejem Bar- reżyserii Bogdana Kocy.
tyńskim. Ten urodzony w 1934 roku
twórca przyszedł na świat we Lwowie
i ma za sobą bolesne doświadczenia
z lat wojny (stracił wzrok).
Po 1945 roku osiedlił się we Wrocławiu. Jest autorem wielu tomików
Współautor pierwszej w Polsce
antologii poetów niewidomych. Z
gościem będzie można porozmawiać
w sali konferencyjnej Książnicy
Karkonoskiej

Christophera Crossa
to „The Cafe Carlyle Sessions” z 2008
r o k u . Na j n o w s z a
płyta „Doctor Faith”
to w pełni study jny album wokalisty
o któr ym jak sam
mówi – to niemal

ŚWIAT W OCZACH PAULINY

W poniedziałek (7 lutego) w
kawiarni Muza Osiedlowego Domu
Kultury na Zabobrzu o godz. 17
rozpoczyna się spotkanie z cyklu
„ars poetica”, podczas którego zaplanowano promocję debiutanckiego
tomiku Grażyny Domagalskiej „W
cieniu różowej magnolii”. – To debiut
kobiety dojrzałej, która spisała swoje
problemy i wzruszenia wierszem
prostym jakby chciała zrozumieć
siebie i świat – pisze we wstępie
Zofia Prysłopska ze Stowarzyszenia
w Cieniu Lipy Czarnoleskiej.

tańca grupy „Perełki” przygotowany
został przez instruktorkę tańca MDK
„Muflon” Agatę Szmigrodzką. Grupa
taneczna zawiązała się na początku
roku szkolnego. Uczestnikami zajęć
są dzieci w wieku 7-10 lat. Podczas
pokazu zaprezentują swoje pierwsze
kroki taneczne w pierwszych choreografiach.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

– Jest to sztuka o konflikcie klasowym, gdzie konfrontacja skrajnie
różnych stylów życia, różnych pojęć
miłości i śmierci, walki i przetrwania,
miłosierdzia i pożądania, prowadzą
do kataklizmu – czytamy w zapowiedzi.
Ewa, samotnie żyjąca
kobiet a,
typowa

reprezentantka tzw. klasy
średniej, z
dobroci serca
przygarnia na
chwilę ulicznego włóczęgę.
Okazuje się, że
przypadkowo
spotkany w supermarkecie Sztokfisz, konsekwentnie i z uporem pająka polującego na
ofiarę, deformuje jej życie we wszystkich jego przejawach – uczuciowych,
kulturowych i codziennych – by w
konsekwencji zredukować ją raz na
zawsze do poziomu swojej
rzeczywistości.
(RED)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

W grudniu’10, za inspiracją
naszego Czytelnika. „rzuciliśmy” pomysł, aby wykorzystać zimę i zorganizować
zawody w biegu na nartach w
Rynku jeleniogórskim. Idea
– w nieco innym kształcie –
nabrała realnych kształtów.

w „snowarkach” jak i w miastach.
Jest to jazda po różnego rodzaju
sztucznych tworach takich jak rury,
poręcze, murki, boxy, ściany tzw. wall
rid’y itp. – podają organizatorzy.
Jeleniogórskie zmagania jibbingowe odbędą się na konstrukcji
z rusztowań o imponujących
rozmiarach. Oprawą muzyczną imprezy zapewniają13 lutego (sobota) na placu Ratu- cą niezapomniane doznania
szowym, po raz pierwszy w Jeleniej słuchowe zajmie się DJ TOM
Górze, odbędą się freestylowe
TOM, natomiast za mikrofozawody snowboardowonem stanie i zabawiać punarciarskie w technice jibbliczność
bing. Do wygrania – pula
będzie
3000 zł w gotówce oraz
nagrody rzeczowe.
Tajemniczy „jibbing” to „freestylowa” technika jazdy
na snowboardzie
bądź nartach, która może być uprawiana zarówno

MC Sticky Man. Dodatkową atrakcją
imprezy, będą organizowane w przerwach, konkursy dla publiczności,
wśród których znajdzie się konkurs
na najlepsze zdjęcie z Jibbing Jam
Jelenia Góra. Organizatorem imprezy
jest firma FUN-SPORT z Jeleniej
Góry
(RED)
FOT.
ORGANIZATOR

Stachu u Mormonów

Muzeum Przyrodnicze proponuje
w nadchodzący czwartek prelekcję
ilustrowaną przeźroczami „Utah - z
wizytą u Mormonów”. Bohaterem
wieczoru będzie Stanisław Dąbrowski, jeleniogórski obieżyświat, przewodnik i fotograf. Początek o godz.
19 w Pawilonie Norweskim.

Program
imprezy:

Plakat zbliża

To tytuł wystawy, na której wernisaż (godz. 17) zaprasza 11 lutego
Muzeum Karkonoskie. Na ekspozycję
złożą się plakaty Karela Miška, Lecha
Majewskiego i Justyny Czerniakowskiej.
RED

POP ROCK & JAZZ

Egon Wolf po upadku reżimu Pinocheta
stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy chilijskich.

Afryki Zachodniej – Anansi, a
sam zespół najbardziej jest znany
dzięki wokalistce Skin. „Wonderlustre” to najnowszy album
studyjny Skunk Anansie nagrany
po latach milczenia, który odniósł
ogromny sukces na całym świecie.
Nazwa zespołu pochodzi od Pochodzące z krążka kompozycje
skunksa i legendarnego boga z „My Ugly Boy” i „Over The Love” to

SKUNK ANANSIE –
„Wonderlustre – Tour
Edition”
wydawnictwo: Metal Mind
Production

Irena Schneider (w
„Kolacji dla głupca”)
oraz Robert Dudzik (w
„Sztukmistrzu”).
już wielkie przeboje
zespołu. W ostatnim
czasie ukazała się
specjalna edycja tej
płyty „Wonderlustre
Edition” na której
mamy zestaw dwóch
krążków. Pierwszy to
cały album „Wonder-

14.00 start
14.00-15.00 sesja treningowa
15.00-15.30 przerwa techniczna (poprawki toru)
15.30-17.00 eliminacje
17.00-18.00 przerwa techniczna (poprawki toru)
18.00 finał (w formie jamu)
19.00 dekoracja zwycięzców
21.00 AFTER PARTY
lustre” zawierający
12 kompozycji („God
Loves Only You”, „My
Ugr y Boy”, „Over
T h e L ove ” , „Ta l k
To o M u c h ” , „T h e
Sweet est Thing”,
„It Doesn’t Master”,
„You’re Too Expan-

sive For Me”, „My Love Will Fall”,
„You Saved Me”, „Feeling The
Itch”, „You Can’t Always Do What
You Like”, „I Will Stay But You
Should Leave” natomiast drugi o
tytule „Made In Shoreditch” – to
pięć kompozycji zarejestrowanych
podczas trasy po Wielkiej Brytanii,
gdzie zespół zaprezentował się w

pół akustycznej odsłonie “Over
The Love”, “You Saved Me”, “Tracy’s Flaw”, “I Will Stay But You
Should Leave”, “God Loves Only
You”. Dodatkowo na bis serwują
akustyczną wersję “Because of
You”.
Andrzej Patlewicz
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

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

00

RESTAURACJA HEXA 66

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

Osiemdziesiąt cztery
osoby zagrają razem!

Wydarzenie bez precedensu
szykuje się 20 lutego (niedziela)
w sali koncertowej Filharmonii
Dolnośląskiej. Na estradzie zasiądą adepci muzyki ze Słowacji,
Czech i Polski, konkretnie Jeleniej
Góry. Koncert Międzynarodowej
Szkolnej Orkiestry Symfonicznej
to efekt współpracy w ramach
programu finansowanego ze środków unijnych Narodowej Agencji
Programu „Partnerskie Projekty
Szkół” Comenius, trzech szkół
muzycznych z trzech państw. Siły
połączyły Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. J. Garści w Jeleniej
Górze, Základná umelecká škola
J. Pöschla z Prešova (Słowacja)
oraz Základní umělecká škola
z Liberca (Czechy). Projekt pt.
„Children play symphonic music
to children ”, angażuje 84-osobową, międzynarodową, młodzieżową orkiestrę symfoniczną, która
koncertować będzie w latach 2011
– 2012. Zespół poprowadzi znany
już jeleniogórzanom Graziano
Sanvito, osiadły w Libercu Włoch.
Patronem wydarzenia jest portal i
tygodnik Jelonka.com
(tejo)

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Zimowa laba już za tydzień!
Zgodnie z rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu tegoroczne ferie zimowe w Jeleniej Górze
jak i innych miastach Dolnego Śląska zaczynają się
14 lutego (w poniedziałek)
i kończą 27 lutego (w niedzielę). Jeleniogórskie placówki kulturalne i sportowe
w regionie przygotowały
specjalne programy i mnóstwo ciekawych atrakcji dla
dzieci, które nie wyjeżdżają
na zimowy odpoczynek.

Ferie z bronią

Jeleniogórski Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju zorganizował ferie
pod nazwą „Zima z LOK 2011”. Sekretarz zarządu LOK-u Szymon Dadaczyński zaprasza
wszystkich chętnych (szczegółowe informacje pod tel. 696 862 340) na zawody,
treningi, pojedynki biathlonowe i szermiercze w poniedziałki - „Na Skałce” Wzgórze
Kościuszki 6 w godz. 10.00-16.00, we wtorki w godz. 14.00-17.00 - „Na Jaskółce”
– LO nr 1 im. Żeromskiego oraz w piątki w godz. 14.00-17.00 - „Na niebieskiej” LO
nr 3 przy Al. Jana Pawła II.

kają młodych uczestników podczas
tegorocznych ferii zimowych w Międzyszkolnym Ośrodek Sportu przy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12.
Dla uczniów szkół podstawowych
Jeleniogórskie
Centrum Kultury
Ferie niekoniecznie trzeba spędzać przed ekranem telewizora czy przygotowało artystyczne półkolokomputera. Lepiej bawić się na świe- nie zimowe „Księga pięciu zmysłów”,
a jedną z atrakcji będzie wspinaczka
żym powietrzu lub brać udział
na sztucznej ścianie. W Osiedlowym
w zawodach sportowych.
Domu Kultury w ramach
Mecze piłki koszykowej,
zimowiska dla dzieci w
gr y i zabawy
wieku 7-12
na lodowisku,
lat „Ferie
turniej hokeja
(open) to tylko niektóre
a t r a kc j e ,
które cze-

Fot. Konrad Przezdzięk

Ale orkiestra!

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

Podczas ferii będzie można wyszaleć się
na lodowiskach. Na zdjęciu – ślizgawka
przy MDK „Jelonek”.

bez nudy” przewidziano w programie m.in. zajęcia w pracowniach,
inscenizacje teatralne, wyjścia na
basen, wycieczki, przejażdżki konne, ognisko z pieczeniem kiełbasek,
kulig oraz gry i zabawy sportowe.
Ciekawy program na ferie zorganizował także Młodzieżowy
Dom Kultury „Jelonek”. Odbędzie
się tu m.in. konkurs plastyczny „W
zimowej szacie”, zajęcia manualne,
turniej gier świetlicowych
i zawody sportowe, bal
przebierańców „W karnawałowych rytmach”,

prezentacje artystyczne dzieci
„Otwarta scena”, nauka piosenek
oraz zajęcia plastyczne „Zwinne
ręce”.
Poza t ym w okresie ferii –
podobnie jak przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych
przy Al. Jana Pawła II – przy MDK
„Jelonek” udostępniony zostanie
tzw. „Biały Orlik” czyli sztuczne
lodowisko, gdzie będzie można
wypożyczyć łyżwy.
Nie będą się nudzić również ci,
którzy skorzystają z oferty zajęć
edukacyjno-rekreacyjnych w Miejskim Domu Kultury „Muflon” w
Sobieszowie. Program zajęć został
podzielony na dwa turnusy: „Na
tropie sztuki…” i „Kraina lalek”.
Natomiast Piechowicki Ośrodek
Kultury przez ferie prowadzić
będzie nieodpłatne
zajęcia plastyczne
i ko m p u t e r o w e ,
wycieczki, gry, zabawy i konkursy
dla dzieci ze
szkół podstawowych.
Accipiter

„Żelazny
filmowiec” czeka

Przed XIV Międzynarodowym Festiwalem Filmowy
„Zoom - Zbliżenia”.
15 lutego zaczyna się jedna z większych imprez filmowych w kraju: XIV
Międzynarodowy Festiwal Filmowy
„Zoom - Zbliżenia”. Ideą imprezy
jest konfrontacja dokonań twórców
oraz prezentacja wszelkich zjawisk
zachodzących w kinie niezależnym,
formuła konkursu dopuszcza udział w
nim rozmaitych form: bez ograniczeń
tematycznych. W konkursie biorą
udział filmy amatorskie, niezależne i
studenckie. W ramach festiwalu odbywają się Międzynarodowe Warsztaty
Filmowe dla Młodych Twórców (15-20
lutego), warsztaty krytyki filmowej
(17-20 lutego) oraz międzynarodowy
konkurs filmowy (17-20 lutego). Na
tegoroczny konkurs filmowy wpłynęło ponad 340 filmów z 21 krajów, z
czego do konkursu zakwalifikowano
73 tytuły, które będzie można obejrzeć
w kinie „LOT” w Jeleniej Górze od 17
do 19 lutego.
Wręczenie statuetek, nagród i
pokaz filmów nagrodzonych odbędzie się podczas Gali Festiwalowej
- w niedzielę, 20 lutego o godz. 11.00.
Laureat dostanie statuetkę „Żelaznego
filmowca”, rzeźbę dłuta Waldemara
Frąckiewicza.
(RED)
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Siatkarze spadają w kiepskim stylu
W sobotę, w samo południe
w sali SP 11 w Jeleniej Górze
stanęły naprzeciw siebie najsłabsze zespoły rozgrywek
III–ligi: Kolegium Karkonoskie oraz Pogoń Góra. Mecz
miał charakter prestiżowy,
przegrany z tego pojedynku
najprawdopodobniej zakończy zmagania w tym sezonie
z mianem najsłabszej ekipy.
Po stojącym na mizernym
poziomie spotkaniu, goście
zdeklasowali podopiecznych
Wojciecha Lary 3:0.
Od początku pojedynku widać
było ogromne zaangażowanie przyjezdnych, którzy wykorzystywali
szkolne błędy jeleniogórzan. W
całym secie zawodziło przyjęcie i
rozegranie, a gdy ta sztuka juz się
udawała miejscowym, to zawodził

atak. Siatkarze Pogoni
szybko objęli prowadzenie 15:5 i do końca partii
kontrolowali jej przebieg
wygrywając 25:15.
W drugiej odsłonie
po kiepskim początku
(1:3), gospodarze przebudzili się i starali utrzymać kontakt z rywalem.
Mimo prowadzenia 11:7,
to górzanie wkroczyli w
decydującą fazę seta na
prowadzeniu. Zdobyli 6
punktów z rzędu (11:13) i
niemal do samego końca
utrzymywali bezpieczna
przewagę. W końcówce
drugiej partii w grę gości
wkradła się nerwowość,
a Kolegium Karkonoskie
wyszło na prowadzenie
23:22. Siatkarze Pogoni
w porę opamiętali się,

zdobywając ostatnie trzy
punkty i wygrywając drugiego seta.
Kolejną partię gospodarze również rozpoczęli
słabo, przegrywali 0:3
lecz po raz drugi tego dnia
zdołali się podnieść zdobywając pięć kolejnych
punktów. Prowadzenie
jeleniogórzan 19:18, było
momentem przełomowym w tym secie i decydującym o losach całego
spotkania. Siatkarze z
Góry znowu zanotowali
pięciopunktową serię i
nie pozostawili wątpliwości, kto tego dnia, jak
i w całym sezonie, był
lepszy. Ostatnia część gry
zakończyła się zwycięstwem Pogoni 25:21, a
cały mecz 3:0.

W siedemnastu spotkaniach
siatkarze z Jeleniej Góry wygrali
tylko raz i najprawdopodobniej
opuszczą ligę z mianem najsłabszej
ekipy III-ligi. Zdobyli jednak cenne
doświadczenie w konfrontacjach
z silniejszymi rywalami, które
może zaprocentować w następnych
latach. Do rozegrania pozostała
ostatnia seria spotkań, 12 lutego
Kolegium Karkonoskie jedzie do
Głogowa na mecz z Chrobrym i tym
spotkaniem zakończy zmagania w
sezonie 2010/2011.
Kolegium Karkonoskie Jelenia
Góra - Pogoń Góra 0:3 (15:25, 23:25,
21:25)
KK: Florkowski, Lara, Tabaka,
Strzelczyk, Cisek, Zaremba, Łotocki,
Romańczyk, Piotr Gwizdek, Paweł
Gwizdek, Krężel, Pawlikowski
(Przemo)
Fot. R. Ignaciak

Kajakarski wyczyn najwyższych lotów

Aleksander Doba z Polic potrzebował 99 dni na pokonanie
specjalnym kajakiem Atlantyku. Wystartował 26 października 2010 r. z afrykańskiego wybrzeża Senegalu z Dakaru,
a do brzegu brazylijskiego w miejscowości Acaram dotarł 2
lutego 2011 r. Pokonał samotnie i bez asekuracji, używając
do napędu jedynie wioseł, trasę o długości 5394 km.

stoczni w Szczecinie. Aleksander Doba, dziś 65-letni
kajakarz, był wielokrotnie
uczestnikiem organizowanych przez nasz Oddział PTTK
Specjalny kajak z przekładko- dowwego o długości 7 m i masie „Sudety Zachodnie” spływów
wego laminatu wegowo-arami- całkowitej 550 kg wykonano w kajakowych na Bobrze i jest
znany w środowisku kajakarskim. Kilkakrotnie też brał
Trwa niechlubna seria
udział w Mistrzostwach Polski w Kajakarstwie Górskim
To nie jest wymarzony start siejszego meczu. Zawiodła przede na Kamiennej w Szklarskiej
drugiej rundy rozgrywek w wszystkim mała liczba podań otwie- Porębie, zwyciężając w 2003
wykonaniu jeleniogórskich rających drogę do zdobycia punktów, i 2004 roku.
koszykarzy. Podopieczni w całym meczu zaliczyliśmy tylko
Zawodnik jest bardzo koIreneusza Taraszkiewicza 8 asyst, przy 19 gospodarzy. Po tej leżeński, spokojny i skromporażce nasi zawodnicy wciąż są na
zapisali na swoim koncie już trzeciej pozycji w ligowej hierarchii, ny, lubiany przez środowisko
trzecią porażkę w piątym ustępując Open Florentynie Pleszew wodniackie. Ma na swoim
koncie wiele osiągnięć nie tylko w
spotkaniu serii rewanżo- i Stali Ostrów Wlkp.
dziedzinie kajakarskiej. Latał na
wej.
GTK Fluor Britam Gliwice – Fo- szybowcach, skakał ze spadochrocus Mall Sudety Jelenia Góra 75:70 nem, jeździ też na rowerze. Zdobył
Tym razem zaporą nie do przejścia (14:16, 20:22, 19:15, 22:17)
wszelkie możliwe odznaki kajakookazała się ekipa GTK Gliwice. Przez
Sudety: R. Niesobski (24), Samiec
całe spotkanie wynik oscylował w (10), Matczak (10), Kozak (7), Ł. we. Łącznie przepłynął nim ponad
granicy remisu, do przerwy jele- Niesobski (7), Czech (6), Minciel (5),
niogórzanie wygrywali 38:34. W Czekański (1), Wilusz
trzeciej kwarcie gospodarze odrobili
(MDvR)
czteropunktową stratę i przed ostatnią częścią gry
na tablicy mieli37
1.203
śmy remis po 53. 1. Florentyna Pleszew 20
Walka o zwycię- 2. Stal Ostrów Wlkp.
21
36
1.141
stwo trwała do
3.
Sudety
Jelenia
Góra
21
36
1.073
ostatnich sekund
4.
Nysa
Kłodzko
21
35
1.067
pojedynku, lepiej
tą nerwówkę wy- 5. GTK Gliwice
21
34
1.040
trzymali gracze 6. MKS Skierniewice
20
32
1.055
z Gliwic, którzy
7.
WKK
Wrocław
21
31
1.010
wygrali ostatecznie 75:70.
8. Alba Chorzów
21
31
0.979
Po raz kolejny 9. Politechnika Opole 21
30
0.962
najskuteczniej10.
Politechnika
Poznań
20
29
0.977
szym zawodnikiem Sudetów 11. Śląsk Wrocław
21
29
0.953
był Rafał Niesob- 12. Księżak Łowicz
20
29
0.951
ski, który zdobył
13.
Pogoń
Prudnik
20
28
0.972
24 punkty (64%
rzutów z gry), 14. KK Bytom
21
27
0.922
będąc przy okazji 15. Pogoń Ruda Śląska 21
25
0.900
najlepszym ko16.
Politech.
Częstochowa
20
25
0.859
szykarzem dzi-
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70 tys. km. Aleksander Doba, po
odpoczynku w Brazylii, uzupełnieniu zapasów i sprzętu zamierza
popłynąć wzdłuż wybrzeża docierając do Stanów Zjednoczonych – Waszyngton. Czeka go zatem kolejna

przeprawa licząca bagatela 6 tys.
km. Życzymy bohaterowi dalszego
hartu ducha i powodzenia w tym
ogromnym przedsięwzięciu.
(MDvR)
Fot. Andrzej Mateusiak

Wieści różnej treści
Uczcili pamięć Zygmunta
Topczewskiego

Pierwszy Memoriał Zygmunta
Topczewskiego, wieloletniego
działacza sportu amatorskiego,
miłośnika aktywnego spędzania
wolnego czasu i propagatora
narciarstwa biegowego rozegrano w niedzielę 30 stycznia
w Jakuszycach. Po uczczeniu
minutą ciszy pamięci zmarłego
w biegu na dystansie około 7 km
ze startu wspólnego wystartowało
36 przyjaciół.
W kategorii kobiet zwyciężyły:
Edyta Wojciechów (do 40 lat) oraz
Alina Pasińska (powyżej 40 lat),
wśród panów wygrali: Tomasz
Judka (do 50 lat), a także Zbigniew Dul (powyżej 50 lat), który
ponadto był najlepszy spośród
wszystkich uczestników biegu.
Zwycięzcy w dwóch kategoriach
wiekowych kobiet i mężczyzn
otrzymali nagrody rzeczowe,
pozostali drobne upominki.

Zwycięstwo SP 11
w półfinale strefy
jeleniogórskiej

Nasi młodzi szczypiorniści grający w składzie: Mateusz Prokop,
Kornel Wysocki, Paweł Pytel,
Oskar Gwizdała, Jakub Pacewicz,
Paweł Dworak, Damian Ostrowski, Damian Smerża, Szymon Statkowski, Paweł Niewiero, Kornel
Ofiarski zapewnili sobie awans
do finału strefy, który odbędzie się
9 lutego w hali przy ul. Złotniczej.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. SP 11 Jelenia Góra – opiekun:
Joanna Tortora, 2. SP 3 Zgorzelec
– opiekun: Dariusz Florek, 3. SP
Janowice – opiekun: Piotr Lesiński, 4. SP Lubawka – opiekun:
Adam Kopeć. Oprócz młodych
jeleniogórzan awans do finału
strefowego uzyskała także druga
ekipa turnieju półfinałowego – SP
3 Zgorzelec.

Badmintoniści Chojnika
w czołówce

W Solcu Kujawskim 29 i 30
stycznia odbył się ogólnopolski
turniej badmintona w kategorii
seniorów i juniorów młodszych.
Na starcie zawodów nie mogło
zabraknąć jeleniogórzan występujących w składzie: Paweł
Słomka, Wojciech Cerazy, Michał
Szymczak, Paulina Kaczorowska oraz Oliwia Socha Bardzo
dobry występ zanotowała nasza
eksportowa juniorka młodsza
Paulina Kaczorowska. Po raz
kolejny pokazała, że należy do
ścisłej czołówki kraju zdobywając
drugie miejsce, zarówno w grze
pojedynczej, jak i grze mieszanej
z Jakubem Szukałą (UKS Orkan
Przeźmierowo).

Dotkliwa porażka, IIIligowiec za mocny

Rewelacja bieżących rozgrywek III–ligi dolnośląsko–lubuskiej
ekipa Promienia Żary była drugim
przeciwnikiem piłkarzy Karkonoszy Jelenia Góra w okresie
przygotowawczym. Podopieczni
Artura Milewskiego wyraźnie ulegli w Zgorzelcu rywalom 1:4. Do
przerwy Promień prowadził już
3:0 po trafieniach Gałacha, Gada i
Czyżyka. Po zmianie stron rezultat
podwyższył Czyżyk, a honorową
bramkę dla naszej ekipy zdobył
Wichowski w 55 min. meczu.
(MDvR)

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Załoga Dul/Włoch najlepsza spośród polskich ekip
Zakończył się rajd
zaliczany do mistrzostw Litwy i
Łotwy, w którym
wystartował jeleniogórski pilot Łukasz Włoch. Była
to bardzo trudna
impreza ze względu
na zimowe warunki
jak i ukształtowanie terenu. Dużo
z a k r ę t ów p r z e z
szczyty, jazda pomiędzy wysokimi
bandami śnieżnymi
wymagała od pilota
dodatkowych umiejętności. Bardzo
duża konkurencja
miejscowych zawodników doskonale
znających trasę stawiała przed polską
załogą wysoki próg
do przeskoczenia.
– Rajd ten to wielka szkoła przede
wszystkim dla mnie, bo Łukasz już
startował na Litwie. Mieliśmy sporo
przygód, kilka wycieczek poza drogę.
Najpierw rozbiliśmy o bandę samochód z mojej strony. Później krzywo
najechałem na hopę i rozwaliłem stronę Łukasza, po której była chłodnica
oleju. Przygięło ją do okolcowanego
koła, które niczym piła zaczęło drzeć
jej obudowę. Łukasz momentalnie
po odcinku wyskoczył z samochodu
żeby obejrzeć uszkodzenia. Zanim
ja wysiadłem z samochodu on już
wracał ze sztachetą którą użyliśmy do

Były trener jeleniogórskich
szczypiornistek Zdzisław Wąs
pokonany po raz drugi, po
porażce w Stolicy Karkonoszy
32:34, tym razem prowadzony przez niego KSS Kielce
uległ na własnym parkiecie
30:34. Jeleniogórski KPR po
tym zwycięstwie wciąż liczy
się w walce o play-offy.
Mecz w Kielcach był niezwykle ważny
dla obu drużyn walczących o awans do
najlepszej „ósemki”, tym bardziej cieszy
wygrana podopiecznych Małgorzaty Jędrzejczak i Dili Samadowej. Do przerwy
na tablicy wyników było 17:12 dla naszej
ekipy, dobrze grały nasze bramkarki,
a w ataku nie do zatrzymania były

prostowania mocowania chłodnicy.
Później jeszcze raz wykazał się jako
świetny mechanik. Przy hamulcu
urwało się ograniczenie jego skoku i
przed jednym ze skrzyżowań hamulec
podskoczył do góry i po prostu go nie
znalazłem nogą. Zrobił z plastikowych
opasek patent, który wytrzymał do
końca rajdu. Trochę mu współczuje, jechał z presją, czy to wytrzyma
i czy po jakiejś hopie będziemy
mieć hamulce czy nie. Ale przecież
to jeleniogórzanin, a jak widzę
ludzie z tamtych stron mają serce
do walki i mocne charaktery –
tak podsumował rajd kierowca
Grzegorz Dul.

– Bardzo cieszę się, że po raz
kolejny mogłem ścigać się na
innym terenie. To duża szkoła,
bo co kraj to obyczaj. Na Litwie
są inne procedury, dlatego
trzeba było zachować dużą
koncentrację, żeby nie zrobić
czegoś z automatu żeby nie
zgubiła rutyna. Co do samego
startu, to szkoda pierwszej
pętli w której mieliśmy drobne problemy z ładowaniem i
baliśmy się pojechać na maxa.,
ponieważ każdy spadek mocy
mógłby skutkować wypadnięciem z drogi. Pomimo dużego mrozu nasz akumulator

bagatela ponad 100 osób, turniej podzielono na dwie Wyniki zawodów:
części, pierwsza z nich odbyła się 18 stycznia, druga
finałowa tydzień później.
Kategoria klas „4”
Dziewczęta:
kategoria klas VI (chłopcy dziewczęta).
Uczestnicy imprezy, którzy uplasowali
się na podium nagrodzeni zostali
pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizatorami mistrzostw byli nauczyciele wychowania

Ważne zwycięstwo naszych juniorek

Cały mecz miał bardzo wyrównany przebieg. Po pierwszej, przegranej
kwarcie (12:17), w drugiej jeleniogórzanki nieco odrobiły straty, a na
przerwę schodziły przy stanie 26:29.
Trzecia odsłona to już wyraźna przewaga gospodyń, które wyszły na prowadzenie, wygrywając tą część gry
różnicą dziesięciu punktów. W ich
składzie wystąpiły m.in.: Podgajna,
Szczęśniak i Pawlukiewicz, zawodniczki znane z seniorskiego zespołu
Karkonoszy walczącego w I-lidze. W
ostatniej kwarcie wrocławianki nie
podłamały się utratą prowadzenia i
do końca walczyły o wygraną, mimo
ambitnej gry i wysokiej skuteczno-

Załoga oraz Oleszczuk. Po zmianie stron
rywalki próbowały doścignąć KPR, ale
nasze zawodniczki kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku wygrywając
ostatecznie 34:30. Najwięcej bramek dla
zwyciężczyń rzuciła Joanna Załoga – 9,
dla rywalek Katarzyna Grabarczyk – 8.
Po tej wygranej nasza drużyna jest na
dziesiątym miejscu w tabeli, tracąc do
upragnionych play-offów tylko dwa
„oczka”.
KSS Kielce – KPR Jelenia Góra 30:34
(12:17)
KPR: Kozłowska, Szalek, Krajewska,
Załoga (9), Oreszczuk (8), Buklarewicz (7), Dąbrowska (5), Konsur (3),
Fursewicz (1), Odrowska (1), Muras,
Kubicka
(MDvR)

Świetne występy naszych
zawodników w Polbank Cup
wytrzymał i dojechaliśmy do
serwisu. Na drugiej pętli osiągaliśmy dobre rezultaty. Szczególnie na najtrudniejszym
odcinku udało się wywalczyć
czas w pierwszej dziesiątce
– d o d a ł n a s z p i l ot Ł u k a s z
Włoch.
W rajdzie wystartowało ponad
sto załóg, z czego osiem polskich
ekip. Grzegorz Dul i Łukasz Włoch
zostali najwyżej sklasyfikowani z
polskich załóg kończąc zawody na
dwudziestym miejscu w klasyfikacji generalnej.
(MDvR)
Fot. R. Ignaciak

W rozgrywanych w piątek i
sobotę, zawodach Polbank Cup
2011 w Zakopanem z bardzo
dobrej strony pokazali się reprezentanci ziemi jeleniogórskiej. W klasyfikacji generalnej
po sześciu biegach prowadzą
Marzena Maciulewicz i Tomasz
Jurczak.

Zawody armwrestlingu w SP 8

W rozgrywkach juniorek
starszych Dolnośląskiego
Związku Koszykówki Karkonosze Jelenia Góra pokonały
sąsiadującą w tabeli ekipę
MKS–u MOS–u Wrocław
65:61.
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Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo KPR-u

Piąty i szósty bieg w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów
Narciarskich „Bieg na Igrzyska” odbywały się przy silnym wietrze. W trudnych
warunkach bardzo dobrze spisali się:
Marzena Maciulewicz (MUKS Pod Stróżą
Miszkowice/SMS Szczyrk), Urszula
Łętocha, Karolina Mrowca, Mariusz
Dziadkowiec (KS Śnieżka Karpacz/
SMS Karpacz), Tomasz Jurczak, Norbert
Maciulewicz, Anna Kalina (MUKN Pod
Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka) oraz Róża Łyjak (MKS Karkonosze).
Następne zawody z cyklu Polbank Cup
2011 odbędą się 11 i 12 lutego 2011 r. w
Pierwsze mistrzostwa jeleniogórskiej Szkoły Podsta- fizycznego z SP 8: Andrzej Skowroński (klasa 5d)
III miejsce: Michalina Wiłun (klasa Dusznikach-Zdroju.
wowej nr 8 w siłowaniu na rękę zostały zakończone. oraz Paweł Łukaszewicz.
5c)
Z powodu wysokiej frekwencji, na starcie pojawiło się

Zawodnicy rywalizowali bardzo
zacięcie, niemal każda walka budziła
wiele emocji u kibiców. Uczniowie startowali w następujących kategoriach:
kategoria klas IV (chłopcy dziewczęta),
kategoria klas V (chłopcy dziewczęta),

7 lutego 2011 r.

ści, nie zdołały już przechylić szali
zwycięstwa na swoją korzyść, ulegając nieznacznie w Jeleniej Górze
miejscowym 61:65.
W klasyfikacji najlepszych strzelczyń prowadzi wrocławianka Aleksandra Łata (231 pkt.). W czołowej
trójce ze sporą stratą plasują się
jeleniogórzanki: Podgajna (145
pkt.) oraz Pawlukiewicz (123 pkt.).
Po zwycięstwie z wrocławską ekipą
Karkonosze są na trzeciej pozycji w
tabeli tracą trzy „oczka” do prowadzącego MKS-u Polkowice.
MKS MOS Karkonosze Jelenia
Góra - MKS MOS Wrocław 65:61
(12:17, 14:12, 17:7, 22:25)
Karkonosze: Pawlukiewicz (21),
Podgajna (16), Szczęśniak (13),
Rososińska (11), Wójtowicz (2),
Kijowska (2), Borek, Łopatka
MKS: Łata (31), Bączkowska
(16), Włodarczyk (6), Danielik (3),
Pijanowska (3), Orman (2), Gacek,
Iwanicka
(Przemo)

Chłopcy:

Wyniki:

Juniorzy B (1993-1994) 10 km F
1. Swen Rakoszek UKS Karlik Przezchlebie/SMS Szczyrk - 27:23,0
2. Konrad Motor UKS Regle Kościelisko/
SMS Zakopane - 27:35,8
3. Robert Bieda UKS Sołtysianie Stare
Bystre - 27:44,5
4.MariuszDziadkowiecMichońKSŚnieżka Karpacz/SMS Karpacz - 28:00,8
5. Patrycjusz Polok MKS Istebna /SMS
Szczyrk - 28:15,3
6. Andrzej Pradziad LKS Poroniec Poronin/SMS Zakopane - 28:41,1
Juniorki B (1993-1994) - 10 km F
1. Marzena Maciulewicz MUKS Pod StróIII miejsce: Kamil Sikora (klasa 4d)
Chłopcy:
żą Miszkowice/SMS Szczyrk - 31:51,8
I miejsce: Michał Mazurek (klasa 6c) 2. Dominika Hulawy MKS Istebna/SMS
Kategoria klas „5”
II miejsce: Andrzej Śliwka (klasa 6a)
Szczyrk - 33:09,7
Dziewczęta:
(MDvR) 3. Urszula Łętocha KS Śnieżka Karpacz/
I miejsce: Julia Gul (klasa 5c)
Fot. użyczone SMS Karpacz - 33:23,3
II miejsce: Agnieszka Damasiewicz
4. Karolina Mrowca KS Śnieżka Karpacz/SMS Karpacz - 34:11,6
5. Sabina Śpiewak MKS Wodzisław
Śląski/SMS Szczyrk - 34:13,8
6. Dorota Pilch KS Wisła Ustronianka/
SMS Szczyrk - 35:11,2
Juniorzy C (1995 -96) 5 km F
1. Kamil Bugiel UMKS Marklowice 14:49,8
2. Tomasz Jurczak MUKN Pod Stróżą
Miszkowice/Gimnazjum Lubawka 14:53,0
3. Mateusz Mitko UMKS Marklowice
- 15:00,3
4. Mateusz Hałasa MULKS Tomaszów
Lubelski - 15:08,6
5. Tomasz Skurzok NKS Trójwieś Beskidzka - 15:09,9
6. Norbert Maciulewicz MUKN Pod
I miejsce: Oliwer Grotkowski (klasa
5a)
II miejsce: Alan Wroński (klasa 5c)
III miejsce: Marcin Kapuściński (klasa
I miejsce: Dominika Jarkowiec (kla- 5b)
sa4d)
II miejsce: Karolina Karpowicz (klasa
Kategoria klas „6”
4b)
III miejsce: Natalia Dzikowska (klasa Dziewczęta:
I miejsce: Natalia Porębska (klasa 6c)
4a)
II miejsce: Marika Sadownik (klasa
Chłopcy:
6a)
I miejsce: Tomasz Piłat (klasa4b)
II miejsce: Wojciech Karpowicz (klasa III miejsce: Katarzyna Sorys (klasa
6e)
4a)

Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka - 15:17,7
Juniorki C (1995 -96) 5 km F
1. Małgorzata Żółkiewska MULKS Tomaszów Lubelski - 16:52,7
2. Sylwia Molitor UMKS Marklowice
- 16:56,1
3. Dorota Kaczmarzyk NKS Trójwieś
Beskidzka - 17:45,1
4. Anna Kalina MUKS Pod Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka - 17:49,7
5. Joanna Rysula UKS Regle Kościelisko
- 18:10,7
6. Ewelina Białoń AZS AWF Kraków
Zakopane - 18:11,9
Juniorzy D (1997-1998) 3 km F
1. Wojciech Fojcik UMKS Marklowice
- 7:23,2
2. Mateusz Siatka UKS Orliki Wiśniowa
- 7:32,4
3. Filip Kroemer UKMS Marklowice
- 7:42,4
4. Mateusz Kuruc UKS Hańczowa 7:49,1
5. Mariusz Sewastynowicz MKS Istebna
- 7:50,0
6. Arkadiusz Posiadała UKS Rawa Siedlce - 7:51,6
Juniorki D (1997-1998) 3 km F
1. Anna Bielecka UKS Rawa Siedlce 8:35,5
2. Agata Warło UMKS Marklowice 8:48,7
3. Justyna Pradziad LKS Poroniec/SMS
Zakopane - 9:06,7
4. Weronika Legierska MKS Istebna
- 9:10,2
5. Róża Łyjak MKS Karkonosze - 9:24,3
6. Paulina Mocur MKS Halicz Ustrzyki
Dolne - 9:25,8
Juniorzy E (1999 i młodsi) 2,5 km F
1. Artur Wacławiak UKS Sołtysianie Stare
Bystre - 7:36,1
2. Jan Raczkiewicz MULKS Tomaszów
Lubelski - 7:40,5
3. Jan Żółkiewski MULKS Tomaszów
Lubelski - 7:44,2
4. Kacper Guńka UKS Chochołów 7:44,5
5. Mateusz Dragon NKS Trójwieś Beskidzka - 7:44,7
6. Kacper Jarczak MULKS Tomaszów
Lubelski - 7:45,9
Juniorki E (1999 i młodsi) 2,5 km F
1. Izabela Marcisz MKS Halicz Ustrzyki
Dolne - 7:49,9
2. Joanna Jakieła BKS Kościelisko 8:08,6
3. Monika Mazurkiewicz MULKS Tomaszów Lubelski - 8:15,4
4. Magda Piczura UKS Krokus SP 1
Ciche - 8:29,7
5. Justyna Wandzel LKS Klimczok
Bystra - 8:34,3
6. Monika Skinder MULKS Tomaszów
Lubelski - 8:37,3
(Przemo)
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OG£OSZENIA

7 lutego 2011 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

28.01.2011 godz. 14:00 - 04.02.2011 godz. 13:00

OGŁOSZEŃ 840
PRACA
DAM PRACĘ
AVON - dołącz do nas - Poszukuję osób chętnych do współpracy
- prezent na powitanie. Zadzwoń
lub napisz: danutabog@wp.pl - 606
736 939
AVON-DODATKOWE pieniądze Firma proponuje dodatkowy zarobek,
prezenty, szkolenia i wiele innych
atrakcji, jeśli zdecydujesz się do
nas dołączyć. Brak opłaty wpisowej.
Napisz: GG 6402836 lub zadzwoń 692 494 164
KUCHARZ - zatrudnimy kucharza,
wymagane doświadczenie. CV kierujemy na jjacak@wp.pl - 504 995 338

PRZEDSTAWICIEL handlowy
- Grupa Polwell. Atrakcyjne
warunki finansowe, umowa
o pracę, telefon i samochód
służbowy - 663 636 349
ZATRUDNIĘ brygadę posadzkarzy - praca przy mixokrecie
- 785 195 728
ZATRUDNIĘ brygadę tynkarzy
- praca na agregacie tynkarskim - 785 195 728

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 w kraju-zagranicą
- znający się na murach, tynkach,
rozmaitych szalunkach, dociepleniach itp. - 757 814 008
DOŚWIADCZONY murarz szuka
pracy lub podejmie się budowy
domu, remontu, docieplenia,
ogrodzenia, szalowania, regispy, malowania - 757 814 008
EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny, bez nałogów, z prawem
jazdy - szuka zajęcia - 793 657
899
JAKO murarz, posadzkarz (łaciarz, zacierający), z wieloletnim doświadczeniem. Może
być cała brygada 3 osobowa.
Posiadam prawo jazdy kat. B 601 873 597

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS

WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
(PLUS, ERA, ORANGE oraz operatorzy wirtualni MVNO)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa,
przemocy, itp.
• PODAWANY BĘDZIE TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYSŁANY
ZOSTAŁ SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treści SMS nie będą
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami
oraz wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie tj.
numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

KIEROWCA - kat. C+E. 30 lat, kurs
na przewóz rzeczy. Badania ważne do
2015 r. Bez nałogów - 517 317 206
KONSERWATOR - Szklarska Poręba,
Piechowice - 783 779 767
KUCHARKA - podejmie pracę w
pensjonacie. Doświadczenie, dyspozycyjność - 798 333 781
PANI 35 lat, z grupą - podejmie pracę
do 5 godzin dziennie. Prawo jazdy
kat. B, znajomość kasy. Gastronomia,
sprzątanie lub inne - 609 627 742
PROWADZĘ własną działalność podejmę dodatkową pracę. Może być
na umowę zlecenie po za sobotami
i niedzielami. Może być to praca w
sklepie - 507 093 593
SPAWACZ mig mag tig - szuka pracy
za granicą - 663 660 634
UCZCIWA kobieta - pomoże w prowadzeniu domu, posprząta. Szukam
pracy na terenie Jeleniej Góry - 883
767 193

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
DO różnych aut - Serwis AUTO-BIG
Jelenia Góra, posiadamy części do
wszystkich typów aut w rocznikach
od 1986-2000, nowe i z demontażu,
oryginalne, możliwy montaż w naszym
serwisie, zadzwoń, zapytaj, umów się
- 604 899303/692 5339 208
DUCATO Jumper - oblachowanie,
elementy zawieszenia, lampy i inne
- 535 588 345
DWUPIŁA samochodowa - brak
silnika. Po cenie złomu użytkowego
- 691 837 144
ŁAŃCUCHY śnieżne na oponę 15 Taurus Diament, 4x4 - nowe, za pół
ceny - 515 115 032
OPEL Corsa B - części z demontażu
- 691 350 737
ORUROWANIE do Suziki Vitara przednie, z kwasiaka - ładne - 785
465 111
POMPA paliwa do Forda - EscortaMondeo o pojemności 1.6. Nowa.
Gumy Macperson do Opla, monowtrysk kompletny. Stacyjka do Mazdy
323F. Tanio - 530 376 954
RENAULT Twingo - części blacharskie i mechaniczne - 606 500 884
SEATA Toledo 2.0 - 1993 rok - 660
476 401
TYLNE lampy do Peugeota 206 cena 150 zł - 691 355 447
VW LT 2.4 D - 1993 rok, różne modele
- 535 588 345

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
LEWY tylni błotnik - w stanie bardzo
dobrym. Do VW Polo kombi, 1993
r. - 781 586 611

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
FELGI aluminiowe z oponami - do
Opla Vectry. 185/65 opony zimowe.
Cena 1000 zł, do małej negocjacji 516 319 901
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651

KOŁA do Bmw E36 - sprzedam
koła do BMW E36 195/50/15 4 szt.
zimowe stan b.dobry cena 400 zł 602 810 896
KOMPLET felg - z oponami letnimi.
Proste, niespawane. 195/65 R15.
Cena 900 zł do negocjacji - 697
200 025
OPONY Hankook Dyna pro 205/75r15 terenowe lub do busa.
Bieżnik bardzo dobry. Cena 500 zł za
4 sztuki - 515 115 032
OPONY nowe i używane - 757 893
651
PIĘKNE alufelgi - 4x100 r15 BBS.
Foto na maila, tanio - 781 012 024
TERENOWE opony Hankook Dyna
pro - 205/75r15, bieżnik bardzo dobry
- 90%. Cena 500 zł za 4 sztuki - 515
115 032

MOTORYZACJA
KUPIĘ
ANGLIKI skup - każde auto w wersji
angielskiej - w całości, na części - 535
588 345
AUTOSKUP - powypadkowe i całe
- odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
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 - własny
transport, gotówka od ręki - 511
209 408
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

SAMOCHODY powypadkowe - osobowe, dostawcze. W całości, na części. Odbieram własnym transportem.
Jelenia Góra i okolice - 535 588 345
SAMOCHÓD dostawczy - busa - VW,
Fiat, Citroen, Peugeot. 1980-2005
rok, do poprawek lub uszkodzony.
Wystawiam zaświadczenia do wyrejestrowania - 535 588 345
SKUP aut - do 5000 zł - 697 104
455
SKUP aut - kupie każde auto , stan
obojętny , gotówka od ręki - 790
303 603
SKUP całe i powypadkowe - skup całe
i powypadkowe, bez prawa rejestracji,
odbieram własnym transportem - 693
828 283
SKUP całe, powypadkowe - bez
prawa rejestracji, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
WSZYSTKIE auta - skup - całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
VW Golf II diesel - 1990 rok, drugi
właściciel. Garażowany. Cena do
negocjacji - 696 338 773
PRZYCZEPA bagażowa - stan idealny, kremowa, zamykana. Ważne
OC. Cena 1350 zł - 601 924 778
BMW 320i coupe - 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

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
BMW 320 kombi - 2000 rok, diesel.
Uszkodzona pompa paliwa. Ksenony,
nawigacja, telefon, tempomat, klimatronik. Zarejestrowana - 601 714 864
BMW 320d - 2003 - 150 KM, przebieg 160 tys., serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja, ABS, ASR,
wspomaganie, cena 26900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988
DAEWOO Tico - 1998 rok, 800 pojemności, zielony metalik, stan techniczny
i wizualny bardzo dobry, garażowany
bez korozji, czyste wnętrze, el. szyby,
c. zamek, alarm, radio, nowe zimowe
opony, cena 1900 zł - 604 899 303/692
539 208
DAEWOO Tico 98 rok - zarejestrowany, bez korozji, pojemność 800
benzyna, elektryczne szyby, ekonomiczny, cena 2100 - 604 899 303/692
539 208
FORD Transit - rok 1996, pojemność
2400 diesel, 9 cio osobowy, komplet
foteli, silnik suchy, 2 x airbag, wspomaganie kierownicy, radio, c. zamek,
hak, cena 2600 zł - 604 899 303/692
539 208
HALA - centrum - 965 m2, rampa,
plac manewrowy. Zapytaj o szczegóły.
Prowizje pokrywa sprzedający. Nieruchomości Partner (licencja 4917) - 604
906 257
MERCEDES MB 100 - blaszak,
2400 diesel, rok 1994, wspomaganie
kierownicy, hak, radio, przegroda
celna, cena 2800 zł - 604 899 303/692
539 208
PEUGEOT 405 - tanio - zarejestrowany, ważne opłaty, silnik Diesel, rok
95, kombi, wspomaganie kierownicy,
radio, wsiadać i jechać, cena 1700 604 899 303/692 539 208
TICO 950 zł - rok 1998, pojemność
800, ekonomiczne, niskie opłaty
OC, w pełni sprawne, do poprawek
blacharskich, radio, autoalarm, opony
zimowe, cena 950 zł - 604 899
303/692 539 208
BMW E36 318 - 1996 rok. Uszkodzona, nie odpala. Sprzedam lub
zamienię. Cena 2500 zł - 661 692
660
DAEWOO Matiz - 2000 rok. Pierwszy
właściciel .Przebieg 71000 km. Cena
5200 zł - 505 245 519
DAEWOO Matiz Joy - bezwypadkowy, zadbany, pierwszy właściciel.
Elektryczne szyby, centralny zamek
, radio CD. Cena 3900 zł - 607 797
977
DAEWOO Nubira II kombi - 1999 rok,
gaz. Stan dobry. Cena 3700 zł - 607
357 118
FIAT CC 700 - 1996 rok, zarejestrowany, ważny przegląd - 605 048 446
FIAT Punto - 1999 rok, oryginalny
przebieg 80 tys. km. 5 drzwi, srebrny,
2 komplety kół. Serwisowany, stan
idealny. Cena 4900 zł - 511 699 191
FORD Fiesta - 1994 rok. Stan dobry.
Wspomaganie kierownicy, 2 poduszki
powietrzne, szyberdach. Ważny
przegląd i OC. Cena 1200 zł - 531
191 655
FORD Mondeo - tanio - nowy model,
2001 rok. Stan bardzo dobry, bezwypadkowy. Cena 13000 zł do negocjacji
- 661 838 159
MERCEDES C250 TD elegance 1996 rok, biały, jasna tapicerka. Bardzo dobrze utrzymany, sprowadzony
z Niemiec, pierwszy właściciel. Cena
14500 zł - 504 258 194
MERCEDESA A170 CDI - 2000
rok, srebrny, elektryka, ABS, ESP,
4podudzki powietrzne. Ekonomiczny,
sprowadzony, do rejestracji. Cena
10800 zł. Lubomierz - 783 835 913

MOTOCYKL Honda Shadow VT600 1988 rok, zarejestrowany, stan idealny.
Cena 9900 zł - 605 853 793
MOTOROWER Simson enduro sprawny. Cena 600 zł - 662 089 547
PRZYCZEPA - 1000 kg ładowności
- z plandeką i przyczepka 500 kg
ładowności oraz laweta o wymiarach
2,20x6,00 - 691 200 395
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
RENAULT Twingo - 1995 rok, centralny zamek, elektryczne szyby,
alarm. Cena 2000 zł do negocjacji
- 669 017 071
SKUTER TMS Classic - o pojemności
50cc. 2007 rok. Cena 900 zł - 509
996 393
SPROWADZĘ każde auto - z zagranicy - pomoc w formalnościach,
autoholowanie - 888 269 123
VW Golf III - 1995 rok, składak, gaz,
alufelgi. Stan techniczny bardzo
dobry. Do poprawek lakierniczych.
Do naprawy zamki, pęknięta szyba.
Ważne opłaty. Cena 1600 zł - 794
373 778
OPEL Astra 1.4 - 1992 rok, benzyna.
Cena 2000 zł do negocjacji - 504
659 576
OPEL Astra 1.4 - 1992 rok, nowy
przegląd, ważne OC. Sprawny technicznie, 3 drzwiowy. Cena 1800 zł
- 698 858 688
FORD Escort kombi 1.4 - 1994 rok,
LPG. ważne przegląd i OC, immobiliser, relingi. Cena 3000 zł do negocjacji
lub zamienię na busa osobowego
- 723 633 205
RENAULT 19 1.8 - 1994 rok, benzyna
+ gaz, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, szyberdach. Centralny
zamek, hak. Uszkodzony rozrusznik
plus drugi sprawny .Ważne opłaty.
Cena 1000 zł - 693 675 187
OPEL Corsa 1.2 - 1995 rok, benzyna.
Stan dobry. Oryginalne radio z RDS.
Kolor niebieski. Przegląd ważny do
lutego 2012 r. Ważne OC. Cena 2790
zł - 783 032 842
RENAULT Twingo 1.2 - 1995 rok,
benzyna + gaz, stan bardzo dobry 691 795 824
OPEL Tigra 1.4 - 1995 rok, 90 KM.
Granatowy metalik - 600 458 066
FORD Mondeo kombi 1.8 - 1995
rok, elektryczne szyby, klimatyzacja,
elektryczne lusterka, 2 poduszki
powietrzne. Opłaty do sierpnia. Cena
1750 zł - 794 373 778
VW Golf III 1.8 - 1995 rok, benzyna
+ gaz. Centralny zamek + pilot,
wspomaganie kierownicy, elektryczne
lusterka. Stan dobry. Ważny przegląd i
OC. Cena 3600 zł - 724 989 953
MERCEDES C klasa W202 1.8 - 1996
rok, klimatyzacja. Zarejestrowany 601 714 864
VW Golf III 1.4 - 1997 rok, benzyna.
Ważne OC i przegląd rejestracyjny.
Cena 2000 zł - 691 434 999
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
FIAT Tipo 1.4 - 1997 rok, składak,
gaz. Zarejestrowany. Cena 850 zł 607 750 450
MAZDA 323F 1.5 - 1998 rok. Nowy
model, po liftingu. Klimatyzacja, elektryka, poduszki, ABS, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, soczewkowe reﬂektory, alufelgi. Zarejestrowany - 783 835 913

AUDI A4 1.6 - 1999 rok, benzyna,
granatowy metalik, stan bardzo dobry,
2 komplety kół i kluczyków. Wymiany
na bieżąco. Pierwszy właściciel w
kraju. Zarejestrowany. Polecam - 696
036 052
SEAT Arosa 2002 - 1.0 benzyna, przebieg 107 tys., serwisowany, bezwypadkowy, wspomaganie, elektryczne
szyby i lusterka, cena 10900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
TOYOTA Corolla 2005 - 2.0D4D,
przebieg 150 tys., serwisowany,
climatronic, ABS, ESP, elektryczne
szyby i lusterka, cena 30900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
78 835, 501 035 988
VW Passat 2007 - 2.0TDI 140KM
przebieg 213 tys., serwisowany bezwypadkowy, xsenony, klimatyzacja,
DSG, stan bardzo dobry, cena 37900
+ opłaty rejestracyjne - 75 76 788 35,
501 035 988
SKODA Fabia 2000 - 1.4MPI przebieg
98 tys., wspomaganie, ABS, elektryczne szyby i lusterka, cena 9900,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- 75 76 78 835, 501 035 988
RENAULT Scenic 2007 - 1.5DCI, 105
KM, przebieg 150 tys., serwisowany,
bezwypadkowy klimatyzacja, pełna
elektryka tempomat, cena 29900,
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej
- 75 76 78 835, 501 035 988
AUDI A4 1997 - 1.6 benzyna, przebieg
142 tys., stan bardzo dobry, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, ABS,
wspomaganie, cena 12900, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
FORD Focus 2004 - 1.6 benzyna,
przebieg 160 tys., serwisowany, polski
salon, stan bardzo dobry, cena 17900,
klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka - 75 76 788 35, 501 035 988
AUDI A4 1999 - 1.8 benzyna, przebieg
160 tys., serwisowany, bezwypadkowy, klimatyzacja, elektryczne szyby
i lusterka, stan bardzo dobry, cena
14900 - 75 76 788 35, 501 035 988
FORD Mondeo 2002 - 1.8 benzyna,
przebieg 110 tys., serwisowany bezwypadkowy ,stan idealny, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka, cena
17900 - 75 76 788 35, 501 035 988
AUDI A3 2007 - 1.9TDI 105KM DSG
przebieg 132000, serwisowany bezwypadkowy, climatronic ABS ESP
tempomat 49900 kupujący zwolniony
z opłaty skarbowej - 75 76 788 35 501035 988
VW Polo 1.0 - 2000 rok, czarny, 3
drzwiowy, 2 poduszki powietrzne,
ABS, wspomaganie kierownicy. Cena
8900 zł - 796 353 610
TRABANT 1.1- 1991 rok, przebieg
85000 km, kolor biały. Ważne OC
i przegląd do VI.2011 r. Cena do
uzgodnienia - 757 644 043
FORD Fiesta 1.1 - uszkodzony - 1992
rok. W Miłoszowie. Cena 600 zł - 604
401 394
PEUGEOT 206 1.1 - benzyna,
srebrny, 5 drzwi. Stan bardzo dobry.
Cena 10500 zł - 691 355 447
OPEL Corsa B - zarejestrowany, rok
97, pojemność 1.2, ekonomiczny,
blacharsko w dobrym stanie, 2 x
poduszka, cena 2450 zł - 604 899
303/692 539 208
SUZUKI Baleno 1.3 16V - 1999 rok,
pełna elektryka. Cena 4999 zł - 721
362 549
FIAT Brawo 1.4 - benzyna, kolor
czarny, centralny zamek, wspomaganie. Ważny przegląd i OC. Cena 2600
zł - 512 606 641
OPEL Tigra 1.4 + LPG - w bardzo
dobrym stanie. Cena 4900 zł do
negocjacji. Sprzedam lub zamienię na
Renault Megane - 721 582 562
OPEL Kadett 1.5 16V - 1991 rok, 115
KM, LPG. Opłaty ważne do sierpnia.
Dużo nowych częsci i bogato wyposażony. Tuning. Cena 1600 zł - 721
850 744
DAEWOO Nexia 1.5 hatchback
- 1997 rok, zielony. 5 drzwi, immobiliser, blokada skrzyni biegów, nowy
akumulator, Ważne opłaty. Cena 1400
zł - 605 913 724
MAZDA 323F 1.5 16V - 1995 rok, benzyna. Cena 8000 zł - 530 077 996
CITROEN Jumpy 1.6 diesel - 2007
rok, przebieg 50 tys. km - 516 840
454, 503 384 587
MAZDA 323F 1.6 16V - 1993 rok,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek. Nowe OC. Bez rdzy. Garażowana, ekonomiczna. Polecam - 530
376 954

SKODA Roomster 1.6 16V - 2007
rok, benzyna 1.6 16V. Przebieg 68
tys. km. Klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, ABS. Czarny, bezwypadkowy, serwisowany w ASO.
Cena 34000 zł. Szklarska Poręba
- 662 119 704
RENAULT 19 - zarejestrowany, rok
92,pojemność 1.7 benzyna, wspomaganie kierownicy, radio, bez korozji,
3-drzwiowa, ważne opłaty, cena 950
- 604 899 303/692 539 208
BMW E36 318 - 1996 rok, pojemność
1.8. Uszkodzony immobilizer, nie
odpala. Cena 2700 zł - 661 692 660
FORD Focus 1.8T DCi - 2004 rok, 100
KM. Przebieg 110 tys. km. Wersja FX,
2 poduszki powietrzne, elektryczne
szyby, ABS, klimatyzacja. Krajowy,
serwisowany. Cena 16000 zł - 603
505 524
PEUGEOT 406 1.8 16V kombi - gaz
sekwencja, klimatyzacja, elektryka.
Zarejestrowany - 693 639 889
VW Golf III 1.8 - benzyna + gaz, wspomaganie kierownicy, ABS, elektryczne
lusterka, elektryczny szyberdach,
centralny zamek, komputer, alufelgi,
opony zimowe - 603 586 868
VW Golf III 1.8 kombi - benzyna. Cena
3000 zł, do malej negocjacji. Pilnie 697 697 594
VW Passat 1.8 kombi - 1994 rok, benzyna, biały. Wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, ABS, poduszka
powietrzna, hak, CD, welur, szyberdach, elektryczne lusterka, relingi
dachowe. Cena 5000 zł - 723 802
099
VW Vento 1.8 - stan dobry. Cena 1600
zł. Ważne opłaty. Na mrozach pali bez
zarzutu - 665 733 258
SEAT Toledo 1.9 TDI - 1997 rok, 110
KM. Cena 8300 zł do uzgodnienia 603 236 610
AUDI A3 2007 - Sportback 1.9TDI
105KM przebieg 132 tys., serwisowany, bezwypadkowy, climatronic,
ABS, ESP, skrzynia DSG, stan idealny, cena 49900, kupujący zwolniony
z opłaty skarbowej - 75 76 78 835,
501 035 988
AUDI A4 1,9tdi sedan - sprzedam lub
zamienię audi 1,9 tdi, 2000 r. czarny
sedan, stan bardzo dobry, dwa komplety kół na felgach, w eksploatacji po
wymianie płynów i rozrządu, sprzęgła
przegląd 01.2012, AC i OC - 608
463 910
RENAULT Kangoo 1.9 D - 2001 rok,
stan dobry, przebieg 170 tys. km.
Tanio - 503 169 462
RENAULT Traﬁc 1.9 DCI-100 - 2002
rok. Przebieg 249 tys. km. Silnik po
kapitalnym remoncie. Nowa turbina,
rozrząd, piasty - 691 981 280
VW Passat FL 1.9 TDI - Comfortline,
2003 rok, 131 KM . Możliwość kupna
w kredycie - 512 170 233
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
NISSAN 100XN 2.0 - 1993 rok - 513
808 942
NISSAN Serena 2.0 16V - 1997 rok,
benzyna. Auto 7 osobowe. Elektryczne szyby i lusterka oraz klimatyzacja - 782 158 840
RENAULT Scenic 2.0 - 1998 rok,
benzyna, automat. Zarejestrowany.
Opony zima/lato - 662 089 547
FORD Probe 2.2 Turbo - pełne wyposażenie. Wersja VSA. Cena 1500
zł - 601 937 008
BUS Lublin 2.4D - 1998 rok, 9 osobowy. Cena 1200 zł - 603 540 888
VW T4 2.4 D - 1993 rok, ważne OC
i przegląd. Stan bardzo dobry. Cena
7000 zł - 791 922 005
WV T4 2.4 D - 1991 rok. Cena 6400 zł
do negocjacji - 517 804 044
CHRYSLER Stratus LX cabrio 2.5
24V - 1998 rok, skóra. Cena 10000 zł
lub zamienię - 601 937 008
FORD Tranzit 2.5 Torbo D - 1993 rok.
Cena 2000 zł do negocjacji - 603 239
673, 601 937 008
OPEL Omega kombi 2.5 TDI - 2001
rok. Cena 16500 zł - 722 065 514
BUS Peugeot Boxer 2.8 HDI - 2001
rok, wysok. Cena 8000 zł - 603 540
888
LAND Rover Freelander 2.0 D - 1998
rok, 4x4, 5 drzwi, 2 lata w Polsce - 693
203 201
AUTO laweta VW T4 2.4D - hak 2000
kg, ładowność 1600 kg, 1,85x4,95.
CD,radio, CB, wyciągarka, oświetlenie
dodatkowo. Stan bardzo dobry - 691
200 395

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
KAWALERKA 25 m2 - mała, na parterze. Ogrzewane piecem kaﬂowym.
Zamienię na większe. Może być do
remontu - 500 490 882
KAWALERKA własnościowa - ogrzewanie CO. W centrum Jeleniej Góry.
Zamienię na 2 pokojowe mieszkanie.
Może być na wsi. Bez dopłaty - 510
172 730
MIESZKANIE 28 m2 - własnościowe
na większe. Może być do remontu 667 209 919
MIESZKANIE 32 m2 - w Sobieszowie na kawalerkę w Cieplicach - 515
130 648
MIESZKANIE 39 m2 - pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój, garaż 20 m2.
Zamienię na większe - 781 562 674
MIESZKANIE 4 pokojowe - na dwupokojowe; ul. Noskowskiego. Możliwa
sprzedaż - 205 000. Polska Giełda
Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
MIESZKANIE 57 m2 - 3 pokoje.
Zamienię na mniejsze - 691 016 184
MIESZKANIE komunalne - 31 m2 w
Lubomierzu. Słoneczne, po remoncie:
glazura, panele, hydraulika, armatura łazienkowa. Tanie ogrzewanie
miejskie. Zamienię na większe - 785
473 670
MIESZKANIE tylko 110.000 - za dwupokojowe mieszkanie przy Karłowicza
na I piętrze, środkowe 38 m2 plus piwnica. Nieruchomości GRZYWIŃSCY.
Lic. 998 - 505 074 854
MIESZKANIE ul. Noskowskiego
- mieszkanie czteropokojowe na
dwupokojowe. Polska Giełda Nieruchomości Marcin Chaszczewicz
lic.14414 - 660 359 500
MIESZKANIE w budynku socjalnym
- w Karpaczu. 50 m2 na takie samo
lub większe. Może być zadłużone 660 507 984
MIESZKANIE własnościowe - 2
pokoje, w Cieplicach - na kawalerkę
na Zabobrzu - 609 692 908
MIESZKANIE własnościowe - 35 m2,
2 pokoje, na Zabobrzu I - na większe 3
lub 4 pokoje, własnościowe, z dopłatą
- 667 591 100
MIESZKANIE własnościowe - 43
m2, 3 pokoje, Zabobrze I, z niskim
czynszem - na większe ok. 64 m2,
3 pokojowe, teren Zabobrza - 501
418 766
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 na Zabobrzu - 80 m2,
wyposażony, 1400 zł + czynsz + opłaty
kaucja 2800 zł Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604 508 308
APARTAMENT w centrum - Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604
508 308
DOM 70 m2 - w okolicy Jeleniej Góry
z kominkiem na malej działce. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
DOMEK za 800 zł + liczniki - a w
nim 3 pokoje, kuchnia, łazienka - 512
459 383
DUŻE powierzchnie - Wynajmę na
atrakcyjnych warunkach powierzchnie
nawet do 1 500 m2, ścisłe centrum
Jeleniej Góry. - 697 397 297, 75 75
22 980
DWA umeblowane pokoje - z wyposażoną łazienką i kuchnią. Od zaraz
- 663 232 354
GARAŻ murowany - o pow. 13 m2,
na ul. Lwóweckiej. Wynajmę lub
sprzedam - 604 800 646
HALA 800 m2 - na terenie waga
towarowa 15t, ładowarka, widlak.
Miłków - 600 023 416
HALE magazynowa 500 m2 - z
ogrzewanym zapleczem socjalnym.
Jelenia Góra, ul. K. Miarki 18d - 601
057 718
IDEALNY dla fryzjerki - wynajmę lokal
położony przy ul. Karłowicza 1A w
Jeleniej Górze (dzielnica Zabobrze)
idealny dla fryzjerki i kosmetyczki.
50 m2, osobne wejście, witryny, na
piętrze znajduje się solarium. - 697
397 297, 75 75 22 980
KAWALERKA - piękna - super standard i lokalizacja. Do wynajęcia także
mieszkanie 2 pokojowe przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Nie przegap
okazji - 668 016 394
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KAWALERKA - umeblowana - bardzo
atrakcyjna, w spokojnej dzielnicy. Blisko do centrum - 668 016 394
KAWALERKA - umeblowana, w
willowej dzielnicy Jeleniej Góry, 700
zł plus media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
KAWALERKA 700 zł - Po remoncie.
Ogrzewanie z sieci. umeblowana.
Mieszkanie ciepłe i słoneczne. Serdecznie Polecam. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 607 797 911
KAWALERKA 700 zł - umeblowane
ok 40 m2, ogrzewanie gazowe, 700
zł plus media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
KAWALERKA na Zabobrzu - w pełni
umeblowana. Pilnie - 531 851 604
KAWALERKA na Zabobrzu III - od
marca. Dzwonić po godz. 16:00 - 517
442 479
KAWALERKA od zaraz - nowoczesna, w centrum Kowar. Umeblowana
i wyposażona, po generalnym remoncie. Atrakcyjna cena - 517 803 051
KAWALERKA w nowym budownictwie - duża, wysoki standard.
Pośrednikom zdecydowanie dziękuję
- 603 405 335
KAWALERKA w Sobieszowie - umeblowana - 660 339 568
KAWALERKA w Sobieszowie - umeblowana - 667 268 932
LOKAL 500 zł centrum - użytkowy w
centrum, po remoncie, parter, 500 zł
plus media. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
LOKAL biurowo-handlowy - 60m 2.
WC, parking - ul. 1 Maja 61. Cena 750
zł - 602 195 714
LOKAL biurowo-handlowy - w Cieplicach. 60m2, WC, parking - ul.
Krośnieńska 13. Cena 900 zł - 602
195 714
LOKAL biurowy - 60 m2 za 900 zł.
W Jeleniej Górze-Cieplicach - 757
552 114
LOKAL idealny dla fryzjerki - Na atrakcyjnych warunkach wynajmę lokal
usługowy zlokalizowany w dzielnicy
Zabobrze. Parter, osobne wejście,
witryny. 60 zł za 1 m2 - 697 397 297,
75 75 22 980
LOKAL na biuro, handel, usługi użytkowy, około 40 m2. Atrakcyjny,
wolny od zaraz. Nie wymaga remontu.
Konkurencyjna kwota najmu - 601
954 165
LOKAL na parterze - koło ﬁlharmonii,
pow. około 40 m2. Na biura, usługi,
handel - 501 167 262
LOKAL pod gabinet - bądź biuro
27 m2 przy Mickiewicza w nowym
budownictwie po kapitalnym remoncie. Istnieje możliwość przystosowania
pomieszczenia na dowolną działalność - 793 345 622
LOKAL usługowy - ul. Wolności, parter, 60 m2. Prestiż - 502 769 096
LOKAL użytkowy - 30 m2, 2 pomieszczenia po remoncie, parter od strony
ul. Drzymały. 1000 zł z mediami. bez
pośredników - 889 898 898
LOKAL użytkowy - 90 m2 po remoncie z kominkiem, parter z dużym
oknem od strony ruchliwej ulicy, w
pobliżu centrum. 2000 zł plus vat plus
media. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
LOKAL użytkowy - ok. 18 m2 w
Piechowicach - w centrum. Od marca
- 502 169 410
LOKAL użytkowy 90 m2 - po remoncie do własnego wykończenia, parter
wolno stojącego budynku w oﬁcynie,
w pobliżu centrum Jeleniej Góry. 1900
zł brutto plus media. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
LOKAL użytkowy 90 m2 - po remoncie do własnego wykończenia, parter
wolno stojącego budynku w oﬁcynie,
w pobliżu centrum Jeleniej Góry. 1900
zł brutto plus media. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
LOKAL użytkowy w centrum - 40 m2
za 1800 zł, na biuro, handel lub usługi.
Z witryną, atrakcyjny, wolny od zaraz
- 601 954 165
LOKAL w ścisłym centrum - 60 m2.
Tanio - 607 055 801
LOKAL za 1500 zł - na Zabobrzu - na
biuro, handel lub usługi. 49 m2.W
cenie centralne ogrzewanie i kilka
innych składników. Atrakcyjny, wolny
od zaraz - 601 954 165
M2 na Różyckiego - po remoncie. 2
pokoje, kuchnia, łazienka. Cena 950
zł + media - 601 491 237
MIESZKANIE - 34 m2 umeblowane
z ogrodem - 663 314 912
MIESZKANIE - 70 m2 - w centrum,
apartament. Lic. 4917 - 604 906 257
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Mieszkanie - komfortowe, duże ul. Kiepury. Umeblowane, 3 pokoje
+ aneks kuchenny. Od zaraz - 509
622 882
Mieszkanie - komfortowo odnowione - 38 m2, do zamieszkania od
zaraz. Cena do uzgodnienia - 512
269 844
Mieszkanie - umeblowane - 54 m2,
2 pokojowe, I piętro, balkon - ul. Małcużyńskiego. 950 zł (w tym czynsz) +
liczniki + kaucja - 608 134 616
Mieszkanie 2 pokoje - umeblowane
w JG do wynajęcia z ogrodem, 550 +
opłaty - 663 314 912
Mieszkanie 2 pokojowe - 35 m2,
balkon. W Parku Sudeckim - 512
695 703
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 - 55 m2,
I piętro, blisko rynku. Ciepłe, nowe.
Kuchnia, pralka. 900 zł + gaz, prąd,
woda - 664 183 462
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka + parking. 800 zł z ogrzewaniem + liczniki + kaucja. Cieplice - 502
351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
łazienka + parking. 800 zł z ogrzewaniem + liczniki + kaucja. Cieplice - 502
351 405
Mieszkanie 2 pokojowe - kuchnia,
przedpokój, łazienka. Możliwość
wykupu po dwóch latach. Chętnie
małżeństwo z dzieckiem. Tanio.
Zabobrze - 502 464 959
Mieszkanie 2 pokojowe - nowe, w
Cieplicach. 50 m2, częściowo umeblowane. 1000 zł + opłaty, spokojna
okolica - 693 356 036
Mieszkanie 2 pokojowe - okolice
„Jubilata”. Na dłuższy czas, umeblowane. Kontakt tel. po godz. 16:00
- 660 683 791
Mieszkanie 2 pokojowe - okolice
Małej Poczty. Cena do uzgodnienia
- 603 970 014
Mieszkanie 2 pokojowe - środkowe, I piętro, słoneczne, częściowo
umeblowane 850 PLN. Marles. Lic.
13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - w domku
jednorodzinnym. Osobne wejście,
kuchnia, łazienka, WC, ogród - 664
465 333
Mieszkanie 2 pokojowe - w Parku
Sudeckim, 45 m2. Parter, balkon,
umeblowane. 1100 zł + czynsz,
kaucja. Stan idealny. Spokojna, cicha
okolica - 606 381 483
Mieszkanie 3 pokojowe - kuchnia,
łazienka. W domku w Jeleniej Górze
- 512 459 383
Mieszkanie 3 pokojowe - niedaleko
centrum, umeblowane, ogrzewanie
miejskie. 1200 zł + liczniki + kaucja lub
na osobne pokoje - 783 337 123
Mieszkanie 3 pokojowe - po remoncie 64 m2, trzecie piętro w kamienicy.
Ogrzewanie gazowe. 1000 zł plus
media ul. Drzymały - 889 898 898
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze,
ul. Kiepury, V piętro - 605 533 862
Mieszkanie 3 pokojowe w centrum
- 1 Maja, umeblowane, w pełni wyposażona kuchnia i łazienka - 1100 plus
media - 605 248 253
Mieszkanie 49 m2 - na Zabobrzu
II, umeblowane i wyposażone. 800 zł
+ opłaty - 604 842 511
Mieszkanie dla małżeństwa - komfortowe. Okolice Małej Poczty - 505
070 066
Mieszkanie dla studentów - 3
pokoje, kuchnia, łazienka - w pobliżu
Uniwersytetu Ekonomicznego - 603
253 265
Mieszkanie dla studentów - w centrum miasta dla 7 lub 8 osób. Cena
200 zł od osoby - 531 912 906
Mieszkanie od zaraz - umeblowane, 2 pokojowe, w nowym bloku.
1000 zł + media - 695 435 052
Mieszkanie w centrum - 70 m2 apartament. Wyposażona kuchnia.
Zupełnie nowe! Nieruchomości PARTNER. Lic. 4917 - 604 906 257
Mieszkanie w Kowarach - 3 pokoje,
ogrzewanie centralne etażowe. Osiedle Górnicze, parter, nieumeblowane
- 606 272 863
Mieszkanie w Parku Sudeckim komfortowe, 2 pokoje, 60 m2. 880 zł
+ opłaty - 503 086 125

og£oszenia
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, ul. Kiepury - 3 pokoje
- bardzo atrakcyjne. 1000 zł + media.
Polecam. Lic. 12181 - 508 240 821
Mieszkanie, ul. Wyczółkowskiego
- pokój, kuchnia, łazienka - umeblowane - 602 395 676
Młode małżeństwo - wynajmie
kawalerkę na Zabobrzu - 665 946
201
Pawilon-kiosk - w dobrej lokalizacji, niedrogo. Wynajmę lub sprzedam
- 699 285 827
Pierwsze piętro domu - w Jeżowie,
90 m2. Kaucja 1000 zł + liczniki - 693
056 760
Pokoje 1 i 2 osobowe - w centrum
Cieplic. Tanio - 782 586 558
Pokoje dla studentki zaocznych - w
centrum - 663 226 009
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 - duży i umeblowany - z
balkonem. Internet i TV. W 2 pokojowym mieszkaniu studenckim na
Zabobrzu, koło szpitala. Od zaraz
- 796 522 796
Pokój - duży, umeblowany - z
Internetem na Zabobrzu. Dostępny
od zaraz. Dla 1 lub 2 osób - 605
383 837
Pokój - na zdrowym, spokojnym
osiedlu - 695 605 043, 757 521 595
Pokój 1 i 2 osobowy - z Internetem.
Dla studenta/studentki - 506 274 182
Pokój dla 1 lub 2 dziewczyn - pracujących lub uczących się. Umeblowany,
z możliwością korzystania z kuchni.
Rejon Małej Poczty, blisko przystanek
- 515 000 117
Pokój dla 1 lub 2 dziewczyn - w pełni
wyposażonym mieszkaniu, o bardzo
wysokim standardzie. Internet wi-fi,
TV, satelita. Koszty uzależnione od
1-2 osób - 669 549 151
Pokój dla 1 lub 2 osób - na Zabobrzu. Od zaraz - 793 764 279
Pokój dla osoby pracującej - używalność kuchni i łazienki - 781 496
470
Pokój dla pary - lub dwóch studentek, w mieszkaniu studenckim w
centrum. 300 zł od osoby + media
- 663 226 009
Pokój w centrum miasta - przy Placu
Ratuszowym w Jeleniej Górze - 509
156 658
Pokój w Cieplicach - 10 min. do centrum, dla osoby pracującej lub uczącej
się. Od zaraz - 791 509 837
Pokój w mieszkaniu studenckim - 3
pokoje, w centrum Jeleniej Góry - Plac
Ratuszowy. Cena 275 zł od osoby,
w pokoju 2 osobowym lub 400 zł
za pokój 1 osobowy + media - 669
043 262
Polowa lokalu - w gabinecie odchudzania i masażu - ul. Kopernika - 793
771 795
Pomieszczenia - na magazyn lub
działalność. Okolice centrum - 605
672 906
Pomieszczenie 31 m2 - I piętro, w
centrum - 757 526 536
Posiadam lokal - 30 m2, w centrum
Jeleniej Góry (biuro, sklep, salon fryzjerski). Cena wynajmu 2500 zł - 662
315 461
Świetny lokal w ścisłym centrum
- parter, witryny, duża powierzchnia
sprzedażowa, nie wymagający wkładu
w remonty - 600 272 831
Zakład - wyposażony w obrabiarki
do metalu lub przekażę obecną działalność usługową - remont sprężarekobrabiarek. Cieplice - 667 092 127

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Dyskretne mieszkanko - poszukuję - 530 424 003
Małżeństwo z dwójką dzieci
- 10-11 lat, poszukuje nieumeblowanego mieszkania, najchętniej na
Zabobrzu. Niedrogo - 661 366 746
Para wynajmie mieszkanie - 2
pokojowe, nieumeblowane, z ogrzewaniem z sieci (nie gazowe), najlepiej
w Cieplicach, w cenie do 900 zł - 509
083 542

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Szukam mieszkania - w cenie do
800 zł + liczniki, niekoniecznie umeblowane, centrum-okolice. Para bez
nałogów. Od marca/kwietnia. Kontakt
w godz. 10:00-22:00 - 664 213 765
Wezmę w dzierżawę lub poprowadzę
pensjonat - 511 519 511

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom - na wsi lub w mieście do 500
tys. zł Nieruchomości Partner Lic.
4917 - 604 508 308
Dom Jelenia Góra - okolice - Poszukujemy dla klienta z gotówką nowszych domów w Jeleniej Górze,
Łomnicy, Dziwiszowie, Jeżowie. Lic.
4566 EURO-DOM - 601 540 292
Działka budowlana - Bogatynia - pilnie - min. 1600 m2 - 883 434 914
Działka budowlana w Jeżowie
Sudeckim - z dobrym dojazdem od
strony Zabobrza, blisko zabudowań,
klient z gotówką. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Działka w Łomnicy - budowlana
dla zdecydowanego klienta. Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Kawalerka - na Zabobrzu, dla
zdecydowanej klientki z gotówką.
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Kawalerka na Zabobrzu I-II - na
1 lub 2 piętrze, w dobrym punkcie, z
widokiem na ulicę, w cenie do 85000
zł - 609 906 679, 723 143 567
Mieszkanie - max II piętro, okolice
Intermarche, Mała Poczta, Park
Sudecki - nie przy głównej drodze.
Cena do 150000 zł - 691 426 188
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum
Jeleniej Góry. Cena do 130000 zł - 500
063 781
Mieszkanie 2 pokojowe na Kiepury
- pilnie kupimy N.Partner Lic. 3198 693 539 968
Mieszkanie 3 pokojowe - do 75 m2.
Bez pośredników. Proszę dzwonić po
godz. 16:00 - 663 232 318
Mieszkanie 3 pokojowe - w dobrej
cenie pilnie potrzebne N.Partner Lic.
3198 - 693 539 968
Mieszkanie trzypokojowe - centrum, lub blisko. Lic. 4917 - 604 906
257
Mieszkanie trzypokojowe - dla
zdecydowanego klienta, lub dwupokojowe w ładnej dzielnicy Nieruchomości
Partner. Lic. 4917 - 604-508-308
Mieszkanie w Cieplicach - mieszkanie w Cieplicach do II piętra. Najchętniej w bloku. Lic. 4566 EURO-DOM
- 601 540 292
Parter - pilnie - szukamy mieszkania na parterze okolice centrum
Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604
508 308
Pół domku - z dwoma niezależnymi
mieszkaniami (1 pokój + 3 pokoje), z
ogródkiem. Cena do 320000 zł. Bez
pośredników - 609 563 928
Prywatnie - M2, M3 - najlepiej z
garażem lub miejscem parkingowym.
Do 150000 zł. Lokalizacja - Jelenia
Góra - 509 503 125

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
Budowa domu 100 m2 - w Jeżowie
Sudeckim. Cena 340000 zł. Dobra
lokalizacja, widok na góry. Może być
2 pokoleniowy. Działka 13 arów. Media
przy domu - opcja użytkowania poddasza. Sprzedam lub zamienię - 603
139 918
Budowlana w Jeżowie - działka
w pełni uzbrojona o pow. 1900 m2,
super lokalizacja. 120.000 zł - 509
626 989
Budynek biurowo-usługowy 120m2 przy nowo powstającym
centrum handlowym N.Partner Lic.
3198 - 693 539 968
Cieplice 2 pokoje - śliczne 41 m2,
stan idealny do wprowadzenia, rozkładowe, wszystkie pomieszczenia
niezależne, duży balkon, Zapraszam,
mieszkanie warte uwagi. Lic. 11965 509 949 961

Dom - 135 m2 powierzchni, 5 pokoi,
kominek, taras na ładnej działce
1200 m2, 6 km od Jeleniej Góry. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Dom - 160 m2 cena 499 000 zł (negocjacja), Zapytaj o szczegóły nPartner.
Lic. 4917 - 604 906 257
Dom - Czarne 380000 - bliźniak,
działka 600m, do wykończenia
wewnątrz Nieruchomości Partner.
Lic. 4917 - 604-508-308
Dom - Czarne 380000 - Działka 600
m, zabudowa bliźniacza Nieruchomości Partner Lic. 4917 - 604 508 308
Dom - ładny - 135 m2, 5 pokoi, kominek, taras na działce 1200 m2 6 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Dom - Ładny, kilkuletni dom ok 8
km od Centrum Jeleniej Góry. Przestronna działka, do zamieszkania.
Rychlewski Nieruchomości lic. 9549
- 501 736 644
Dom - nowoczesny, duży. Powierzchnia użytkowa 400 m2. Ogród, 2
garaże. Do częściowego wykończenia. Nowowybudowany, w centrum.
Cena 570000 zł - 501 726 467
Dom - ok. Jeleniej Góry - użytkowa
150 m2, działka 2600m2, pod lasem,
8 min. drogi samochodem z JG. W
rozliczeniu mogą być jedno lub dwa
mieszkania. PGN Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660 359 500
Dom - po kapitalnym remoncie w Wojcieszycach z bardzo ładną lokalizacją,
działka 290 0m2. CENA 395.000
zł. Nieruchomości GRZYWIŃSCY
Lic.998 - 505 074 854
Dom 150 m2 - ok. Jeleniej Góry,
działka 2600 m2. PILNA SPRZEDAŻ.
W rozliczeniu mogą być jedno lub dwa
mieszkania w J. Górze. Marcin Chaszczewicz Lic.14414 - 660 359 500
Dom 160 m2 - w okolicy Jeleniej Góry
na działce 3000 m2. Bardzo ładny
zadbany. Nieruchomości Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Dom 183 m2 - w ok. Jeleniej Góry,
po częściowym remoncie. Działka
1400 m2. Garaż wolnostojący. Marcin Chaszczewicz Lic.14414 - 660
359 500
Dom 199 500 zł w JG - blisko centrum. Z ogromnym potencjałem.
Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie
Polecam. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 883 797 878
Dom 199 500 zł w JG - blisko centrum. Z ogromnym potencjałem.
Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie
Polecam. Nieruchomości Marles. Lic.
1345 - 883 797 878
Dom 299 000 zł - 112 m2 powierzchni4
pokoje, na działce 230 m2, w spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom 299 000 zł - 112 m2, 4 pokoje
działka 230 m2, w spokojnej dzielnicy
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic. 9549
- 667 219 752
Dom 380000 - Czarne - Nieruchomości Partner. Lic. 4917 - 604 508 308
Dom 395 000 zł - 165 m2 5 pokoi, na
działce 3000 m2, w okolicach Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Dom 4 km od JG - poniemiecki 220
m2 na działce 2200 m2, ładnie położony z dużym potencjałem. Cena
299000 zł. Nieruchomości Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Dom 450 000 zł - nowy, do wykończenia wewnątrz. Bardzo dobra technologia budowlana. Pięknie położony.
160m2 pow. użytkowej. Bardzo atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 607 797 911
Dom do remontu - w Podgórzynie.
Lic. 5627 - 662 009 700
Dom dwurodzinny - osobne wejścia
do mieszkań. Do remontu, w Jeleniej
Górze. Pilnie - 500 247 935
Dom na wsi - do zamieszkania od
zaraz. Bez zabudowań gospodarczych. Ogrzewanie CO. miejscowość
Łupki. Cena 150000 zł do negocjacji
- 691 748 513
Dom ok. Paulinom - Działka 600m,
cena 499000 do negocjacji, wynagrodzenie pośrednika pokrywa sprzedający. Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604-906-257
Dom piętrowy - 200 m2. Działa 31
arów. Koło Jeleniej Góry - 757 675
361
Dom Sobieszów - wolno stojący 200
m2 w Sobieszowie w cichej i spokojnej
dzielnicy cena 500000 zł. POLECAMY
Lic. 7027 - 785 511 606

Dom w Cieplicach - secesyjny budynek położony blisko Parku Zdrojowego. 7 pokoi, 200 m2 pow. użytkowej,
800 m2 działka. Lic. 4566 Euro-Dom
- 601 540 292
Dom w Jeleniej Górze - 160 m2 nowa
technologia podpiwniczony na ładnym
osiedlu atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles Lic.13045 - 790 418 318
Dom w Mysłakowicach - stan surowy
zamknięty na działce 900 m2 nPartner. Lic. 4917 - 604 869 172
Dom w okolicach - Jeleniej Góry
150m2 z budynkiem gospodarczym.
Malowniczo położony. Cena 159000zł.
Nieruchomości Grzywińscy Lic .998 509 156 552
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 wolnostojący - okazyjnie - z
ogrodem, na działce ogrodzonej o
pow. 4,50 ara. Dom po remoncie w
wewnątrz, w pięknej okolicy. Cena
360000 zł - 515 128 216
Dom z działkami - Poniemiecki dom
oraz 1 hektar gruntów rolnych przy
głównej drodze na Bolesławiec.
Zapraszam. Lic. 13225 - 605 079
790
Dom za 420000 zł - uroczy, nowy, 150
m2 - w Trzcińsku - 781 902 010
Domek 80 m2 - 4 pokoje, kuchnia, 3
łazienki - na działce 16 ar + budynek
gospodarczy. Całość po generalnym
remoncie. Sprzedam lub zamienię na
„M”. Mojesz 39 - 601 167 505
Domy JG - Wojcieszyce - J.Góra dom
140 m2, 6 pokoi, garaż, taras, działka
448 m2. Wojcieszyce 4 pokoje, garaż,
120 m2- całkowite zagospodarowane
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 - 602
732 135
Działka - 50 000 zł. - budowlana,
2000 m2, 20 min drogi samochodem
od J. Góry, idealna na domek letniskowy lub całoroczny. Polska Giełda
Nieruchomości, Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 - 660 359 500
Działka - Sosnówka okazja - dostęp
do mediów, dojazd, słoneczna, widokowa. Trudno o lepszą ofertę! Zapraszam na prezentację. Nieruchomości
Rychlewski, licencja 9549 - 512 598
361
Działka 1000 m2 - budowlana z
dostępem do wszystkich mediów
dojazd drogą asfaltową, w centrum
Jeżowa Sudeckiego. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752

Działka 1000 m2 - budowlana z
dostępem do wszystkich mediów,
dojazd droga asfaltową, w Jeżowie
Sudeckim. Bez pośredników - 667
219 752
Działka 1540 m2 - pięknie położona na wzgórzu, jedna z ostatnich
w tej lokalizacji. Jeżów Sudecki. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Działka 3000 m2 - pod zabudowę,
z możliwością zagospodarowania
byłego stawu. Działka na terenie
spokojnej, niewielkiej miejscowości 605 822 721
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 - 2249m2 w
Jeleniej Górze. Spokojna i zielona
okolica z widokami na pasmo górskie.
Wszystkie media. Jeldom Lic. 14557
- 668 667 637
Działka budowlana - atrakcyjna
- jedna z ostatnich w tej lokalizacji,
z pięknymi widokami na miasto i
panoramę Karkonoszy. 1540 m2 w
Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Działka budowlana - w atrakcyjnej
cenie, w Wojcieszycach. Piękny
widok. Polecam - 608 810 644
Działka budowlana 906 m2 - z
dobrym dojazdem i dostępem do
mediów, w Jeżowie Sudeckim. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Działka budowlana w Wojcieszowie
- (4,8a.) - bez pośredników. Bardzo
dobra lokalizacja, ładne widoki, pełne
uzbrojenie, dobry dojazd - 603 410
248
Działka Mysłakowice - 1000 m2
działka budowlana, cena 84tyś zł
do negocjacji, słoneczna, w pobliżu
nowo wybudowanych domów, media
w drodze dojazdowej. Nieruchomości
Otti Lic.13225 - 603 491 335
Działka w Dziwiszowie - najpiękniejsza działka na os. Leśne Zacisze,
widokiem na Śnieżkę. Powierzchnia
1001m2. Wszystkie media - 885
342 947
Działka w Dziwiszowie. - Powierzchnia 1462m2, os. Leśne Zacisze,
wszystkie media. Spokój i cisza na
łonie natury - 885 342 947
Działka w Karpaczu - budowlana
doskonała na dom lub pensjonat
ul.Sarnia. Rychlewski nieruchomości
Lic. 9549 - 501 736 644
Działka w Karpaczu - budowlana
przy ul Sarnia 3250 m2 woda, prąd,
gaz. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 501 736 644
Działka w Karpaczu - budowlana
ul Sarnia 3250 m2 woda,prąd,gaz.
Ładna spokojna okolica. doskonała na
dom lub pensjonat. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501 736 644
Działka w Lubawce - 1400 m2, z
rozpoczętą budową - 609 855 979
Działka w Łomnicy - 1596 m2,
dobry dojazd, dostęp do mediów, 70
000 zł. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Działka w Wojcieszycach - 150
000 zł 2000 m2. Bardzo ładnie położona. Panorama Karkonoszy. Działka
znajduje się na wzniesieniu bardziej
od strony Hotelu Jan. Serdecznie
Polecam. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
Działka Wojcieszyce - bardzo
ładnie położona, widok na panoramę
Karkonoszy. 2000m2. Okazyjna cena.
Działka położona na wzniesieniu.
Serdecznie polecam. Nieruchomości
Marles. Lic. 13045 - 607 797 911
Działki 35 zł/m2 - budowlane,
pięknie położone z dostępem do
mediów, od 1500 m2 do 2200 m2,
w Radomierzu. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Działki budowlane - 1463 m2 i 1395
m2, w Ścięgnach koło Karpacza - 692
496 481
Działki budowlane - 1500 m2
położone w Gryfowie Śląskim. Atrakcyjna cena, doskonała lokalizacja.
Polecamy lic. 4566 EURO-DOM - 601
540 292
Działki budowlane - 20 ar. Cicha
spokojna okolica, widok na Karkonosze. Wodociąg, dojazd - 695 624
968
Działki Dziwiszów - od 1512m2 do
2284m2. Tanio ! Piękne widoki na całe
pasmo górskie. Zapraszam. Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
Działki min. 30 arów - usytuowane
naprzeciwko hotelu Jan - 501 054
006
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Działki w Kaczorowie - Działka
budowlana o powierzchni 30 000m2
z pięknymi widokami. Przy działce
woda, prąd. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Garaż 16 m2 - monitoring. Lic. 5627
- 662 009 700
Garaż blaszak - za 500 zł - ul. Wiejska - 883 776 677

Garaż murowany - w centrum
Jeleniej Góry - ul. Zamenhofa - 510
124 844
Hala – magazynowo - produkcyjno
- biurowa w okolicach Jelfy. Nieruchomości PARTNER (licencja 4917) - 604
906 257
Hala - Piechowice - Zapytaj o szczegóły. Nieruchomości Partner (4917)
- 604 906 257

Kamienica w Świerzawie - kamienica w centrum Świerzawy pow.
użytkowa 110 m2 z działającym
lokalem usługowym za jedyne 195000
zł. Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Karpacz 51 i 30 m2 - Karpacz-Ip
30 m2, 2 pokoje po k. remoncie
z wyposażeniem, ogródek, Ip 2
pokoje, domek gosp, garaż, ogródek
po remoncie. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerka - Duża kawalerka do
remontu ogrzewanie piec kaflowy,
możliwość założenia pieca 2 funkcyjnego gazowego. Blisko centrum!
Zaproponuj swoją cenę! Lic. 13225
- 605 079 790
Kawalerka - III piętro, Zabobrze,
do remontu. Lic. 5877 - 500 122 445
Kawalerka - na I piętrze o pow.
31,6 m2 w kamienicy w ścisłym centrum miasta. Nadaje się na mieszkanie, biuro, gabinet. Kuchnia osobna.
Czynsz 180 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - na I-piętrze o pow.
35,6 m2 w budynku wielorodzinnym.
Blisko centrum miasta. Okna nowe
PCV. Kuchnia osobna. Ogrzewanie
co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - na Zabobrzu III o
pow. 28 m2. Pokój z wyjściem na
balkon. Na podłogach panele. Mieszkanie środkowe, ciepłe, słoneczne.
Czynsz 191 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz - 669 620 071
Kawalerka - na Zabobrzu III o pow.
28 m2. Pokój z wyjściem na balkon.
Na podłogach panele. Mieszkanie
środkowe, ciepłe i słoneczne. Czynsz
191 zl/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po generalnym
remoncie w całości 27 m2. Nowa
kuchnia w zabudowie. Mieszkanie
ciepłe, środkowe, słoneczne. Blok
4-piętrowy na Zabobrzu I. Nieruchomości Szymkiewucz. Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - po generalnym
remoncie w całości, o pow. 27 m2.
Nowa kuchnia w zabudowie. Mieszkanie ciepłe, środkowe, słoneczne.
Blok 4-piętrowy na Zabobrzu I. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
Kawalerka - po kapitalnym remoncie 35 m2. Na II piętrze w zadbanej
kamienicy. Aneks kuchenny, pokój,
sypialnia, łazienka z WC. Nieruchomość Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - w Cieplicach
na I-piętrze 38,52 m2. Budynek
8-rodzinny w dobrej lokalizacji.
Mieszkanie i budynek po kapitalnym
remoncie. Ogrzewanie co-gazowe.
Nieruchomości Szymiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
Kawalerka - Zabobrze lub Sobieszów do wyboru Lic.5877 - 500 122
445
Kawalerka 40 m2 - umeblowana,
pokój, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
gazowe, 700 zł plus media. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
Kawalerka Karłowicza - Ładna
środkowa na parterze tania w utrzymaniu Lic. 2877 - 500 122 446

Kawalerka Sobieszów - Ładna
duża kawalerka w centrum Sobieszowa. Lic. 5877 - 500 122 446
Kawalerka w centrum - 32 m2
pokój, kuchnia, łazienka przedpokój,
pierwsze piętro w kamienicy przy Pl.
Ratuszowym N Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Kawalerka w centrum - duża, z
balkonem. N. City. Lic. 5908 - 695
034 321
Kawalerka w centrum - z widokiem na ratusz - 31 m2 za 120000 zł.
nPartner Lic. 4917 - 604 869 172
Kawalerka w Sobieszowie - 32
m2, po kapitalnym remoncie, pierwsze piętro w kamienicy. doskonała
lokalizacja. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Kawalerka z ogródkiem - bez
pośredników. I piętro, po remoncie,
wyposażona - 604 702 340
Kawalerki - okazja - 32 m2 Wojcieszyce 75.000 zł, 27 m2 Zabobrze
105.000 zł, 36 m2 - Centrum 123.000
zł. Lic. 7027 - 785 511 606
Lokal użytkowy - w centrum, parter
54 m2 CENA 100.000 zł. Nieruchomości GRZYWIŃSCY. Lic.998 - 505
074 854
Mazda 323F 1.6 16V - nowe OC.
Stan auta bardzo dobry. Sprzedam lub
zamienię. Polecam - 530 376 954
Mieszanie - dwupoziomowe w
centrum - 60 m2 w nowej kamienicy.
nPartner Lic. 4917 - 604 869 172
Mieszanie - Park Sudecki - atrakcyjne dwupokojowe mieszkanie w
ciekawej aranżacji. nPartner. Lic.
4917 - 604 869 172
Mieszkania - duże - 1. 80 m2, Ip.
ul. 1-go Maja ( po remoncie) 2. 79 m2
IXp. ul. Noskowskiego ( do remontu)
PGNieruchomosci, Marcin Chaszczewicz lic.14414 - 660 359 500
Mieszkania - Kiepury 3 pokoje 64
m2 - 2 mieszkania na III piętrze, 3
pokoje, słoneczne w spokojnej części
osiedla Zabobrze, czynsz 220 i 350zł.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Mieszkania Cieplice 47 m2 i 60
m2 - Podgórzyńska 2 pokoje IIp,
po remoncie do zamieszkania od
zaraz. Cieplice 3 pokoje Ip domu
czterorodzinnego po k. remoncie.
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Mieszkania i lokale użytkowe tanie, blisko centrum Jeleniej Góry .
Sprzedaż bez pośredników . Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe - 510 124 844
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 - 3 pokojowe - na II piętrze w kamienicy w ścisłym centrum.
71 m2. po remoncie. Cena 176000
zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Mieszkanie - dwupoziomowe na
jednym z osiedli w JG. Mieszkanie
całkowicie umeblowane. pow. 81m2.
Duża antresola. Bardzo atrakcyjna
oferta. Nieruchomości Marles. Lic.
13045 - 607 797 911
Mieszkanie - komfortowo odnowione - 37 m2, Zabobrze, ul. Różyckiego. Od zaraz. Wszystko do
uzgodnienia - 509 266 386
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 pokoje. 50 m2, z balkonem - ul.
Moniuszki. Garaż w podziemiu. Sprzedam bez pośredników . Właściciel.
Jelenia Góra - 600 721 484
Mieszkanie - piękne 3 pokojowe
- Po kapitalnym remoncie, niedaleko
centrum. 65m2 z ogródkiem, piwnicą,
loggia. Tel. 605079790 lic 13225 - 605
079 790
Mieszkanie - połowa domu o
powierzchni 115 m2 z działką 700
m2. Na Czarnym w Jeleniej Górze.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie - słoneczne i przestronne - 66 m2, ul. Kiepury. Salon,
2 sypialnie, osobna toaleta. Bez
pośredników. Cena 250000 zł - 785
720 519
Mieszkanie - wykończony lokal
mieszkalny o powierzchni 53,88 m2,
zlokalizowany w ścisłym centrum
Jeleniej Góry przy ul. Krótkiej 1.
Promocyjna cena brutto 190.000,00
PLN do odwołania. - 697 397 297,
75 75 22 980
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 124000 - 50 m2, po
remoncie. Lic. 998 - 606 822 694
Mieszkanie 13 km od Jeleniej Góry
- 3 pokojowe, po kapitalnym remoncie.
Do mieszkania przynależy działka 4
ary, garaż, piwnica - 502 102 230
Mieszkanie 131000 - po remoncie
kapitalnym 35,5 m2, okolice Małej
Poczty. Lic. 998 - 606 822 694
Mieszkanie 175000 - 3 pokojowe
- na Noskowskiego do zamieszkania.
Okazja. Wysoki parter Rychlewski
Nieruchomości lic 9549 - 501 736
644
Mieszkanie 2 pokoje - 42 m2 blisko
centrum w Jeleniej Górze. Mieszkanie
wyremontowane do zamieszkania.
Okazja! Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie 2 pokoje - po remoncie, parter kilkurodzinnego domu w
Jeleniej Górze. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
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 - 39 m2, po
remoncie - ul. Różyckiego. Właściciel
- 514 000 838
Mieszkanie 2 pokojowe - 42 m2,
ul. Moniuszki. Cena 140000 zł. Bezpośrednio - 501 737 086
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 na
IX piętrze, Zabobrze . Rozkładowe,
słoneczne zadbane z balkonem. Okna
nowe PCV na podłogach panele.
Kuchnia osobna. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620071
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Mieszkanie 2 pokojowe - na II
piętrze o pow. 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 III-piętrze 54,58 m2 w bloku IV-piętrowym na
Kiepury. Po gruntownym remoncie.
Przytulne, zadbane z balkonem.
Kuchnia osobna w zabudowie. Nieruchomości Szymkiewicz l.2400
- 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. Czynsz 200 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na IVpiętrze 54 m2 w bloku IV-piętrowym na
Zabobrzu III. Środkowe, rozkładowe,
bardzo funkcjonalne z balkonem.
Kuchnia osobna. Czynsz 180 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na IXpiętrze w wieżowcu o pow. 54 m2 na
Zabobrzu. Rozkładowe, środkowe,
zadbane z balkonem. Okna nowe na
podłogach panele. Nieruchomości
Szymkiewicz lic. 2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na parterze 45 m2 w budynku wielorodzinnym, I-piętrowym. Kuchnia osobna,
mieszkanie słoneczne. Doskonała
lokalizacja w okolicy Morcinka. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669-620-071
Mieszkanie 2 pokojowe - na wysokim parterze 50 m2 w budynku wielorodzinnym. Funkcjonalne i zadbane.
Wymienione wszystkie instalacje.
Nowe okna i podłogi. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu III, 52 m2 - 501 182 446
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, 50.5 m2, wieżowiec, III piętro.
Cena 169000 zł - 508 298 936
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu, II piętro, balkon, 40 m2. Prestiż
- 502 769 096
Mieszkanie 2 pokojowe - po remoncie, parter kilkurodzinnego budynku w
Jeleniej Górze. 165 000 zł N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - Pod Jeleniami - 56 m2, Ip z balkonem, kuchnia
wyposażona Nieruchomości Partner
Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - ścisłe
centrum Ip , nadające się na biuro
N.Partner Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe - w kamienicy na wysokim parterze 71 m2, blisko centrum. Wymienione instalacje.
Rozkładowe, ciepłe. Kuchnia osobna.
Czynsz 165 zł/m-c. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2 pokojowe na Kiepury
- pilnie sprzedam N.Partner Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe w Piechowicach - 45 m2, rozkładowe,
słoneczne, ciepłe blok po termomodernizacji, niskie opłaty z meblami do
zamieszkania. Marles Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 2 pokojowe w Podgórzynie - 43 m2, po remoncie pilnie
sprzedam. Nieruchomości Partner Lic.
3198 - 693 539 968
Mieszkanie 2 pokojowe Zabobrze 130000, IIIp , po remoncie sprzedamy
Nieruchomości Partner Lic 3198 - 693
539 968
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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. DOM 160m2. 450 000zł! OKAZJA!
Bardzo ładny nowy dom w podwyższonym stanie deweloperskim w niedalekiej odległości od Jeleniej Góry. Domek nowo wybudowany z bardzo
dobrych materiałów. Nie był budowany pod sprzedaż. Powierzchnia
użytkowa nieruchomości to ok . 160m2. Na parterze znajduje się duży
salon z wyjściem na taras oraz wejściem do kuchni. Dwie sypialnie,
łazienka, kuchnia, wiatrołap oraz pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze
znajdują się dwie sypialnie, korytarz oraz łazienka. Wewnątrz zostały
rozprowadzone wszystkie instalacje. Zostały położone gładzie - ściany są
gotowe do malowania. Należy wylać podłogę. Bardzo dobrej jakości okna,
drzwi antywłamaniowe. Rozprowadzona instalacja alarmowa. Garaż połączony z budynkiem. Bardzo
ładnie wykończone podbitki. Dachówka ceramiczna. Dom wykonany na bardzo wysokim poziomie.
Z okien rozciąga się bardzo ładny widok. Działka nie jest jeszcze ogrodzona ani zagospodarowana.
Dojazd drogą asfaltową. Bardzo atrakcyjna oferta w rozsądnej cenie. Serdecznie Polecam Paulina
Geremek 607 797 911
2. LUKSUSOWE MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE!
Luksusowe mieszkanie na jednym z osiedli w Jeleniej Górze. Lokal dwupoziomowy wykończony na bardzo wysokim poziomie. Powierzchnia
nieruchomości to ok. 64,45m2, składa się na nią : salon połączony z
aneksem jadalnym i kuchnią, pokój, łazienka z prysznicem i wc, korytarz
oraz duża antresola, która stanowi drugi poziom mieszkania i znajduje
się tam duża sypialnia. Mieszkanie całkowicie nowe. Bardzo ładne
podłogi. Na ścinach gładzie gipsowe. W cenie mieszkania pozostaje
bardzo ładna zabudowa kuchenna wraz z zabudowanymi sprzętami
AGD oraz umeblowanie antresoli. W łazience glazura nowe typu. Nie
duże koszta utrzymania mieszkania. Czynsz wynosi ok. 500 zł a w jego skład wchodzi : ogrzewanie,
ciepła i zimna woda, prąd, gaz, sprzątanie klatki schodowej oraz inne czynności związane z utrzymaniem
nieruchomości. Mieszkanie nie posiada osobnych liczników. W budynku jest winda. Klatka schodowa
czysta i zadbana. Teren osiedla ogrodzony. Bliskie sąsiedztwo centrum miasta, Mieszkanie dla osób
szukających komfortu. Serdecznie Polecam. Paulina Geremek 607 797 911
3. DZIAŁKA 2000m2. WOJCIESZYCE 150 000zł!
Bardzo ładnie położona działka budowlana w Wojcieszycach. Grunt
o powierzchni ok. 2049m2 położony jest na wzniesieniu z którego
rozciąga się piękny widok na panoramę Karkonoszy. Działka w cichym i
spokojnym miejscu z dala od zgiełku miasta. Do centrum Jeleniej Góry
jest ok. 10km. Dojazd drogą utwardzoną. W sąsiedztwie kilka domków
jednorodzinnych, które nie zasłaniają widoków. Bardzo atrakcyjna oferta
dla osób szukających ciszy i spokój a zarazem niedalekiej odległości
miasta. Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
4. 66m2, DWA POKOJE – MYSŁAKOWICE
Bardzo ładne mieszkanie dwupokojowe po remoncie w jednej z miejscowości niedaleko Jeleniej Góry. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze
kamiennicy i składa się z korytarza, łazienki, kuchni, dwóch pokoi oraz
małej kotłowni. Mieszkanie po kapitalnym remoncie. Zostały wymienione
wszystkie instalacje, nowe okna PCV, nowe CO z pieca na opał stały, woda
ciepła woda z bojlera. Na ścianach gładzie gipsowe. Do wykończenia
zostały tylko podłogi. W kuchni na podłodze płyta OSB. W łazience
glazura nowego typu oraz bardzo dobrej jakości armatura. Mieszkanie o
bardzo dużym potencjale. W Salonie właściciele pozostawili bardzo ładny
czynny narożny piec kaﬂowy. Wspólnota zbiera obecnie środki na remont
elewacji budynku. Miejsce parkingowe za budynkiem. Właściciel może w cenie mieszkania postawić
blaszany garaż. Do mieszkania przynależy również komórka, strych oraz wspólna część strychowa gdzie
znajduje się suszarnia. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie Polecam. Paulina Geremek 607 797 911
5. DOM OKOLICE CENTRYM. 199 500 zł!
Duży dom trzykondygnacyjny położony w atrakcyjnej lokalizacji otoczony
zielenią. Dom do kapitalnego remontu do aranżacji według własnego
uznania. Obecnie na parterze znajduje się kuchnia oraz salon w którym
kiedyś była prowadzona działalność gospodarcza. Na pierwszym piętrze
znajdują się 3 sypialnie o łącznej powierzchni 66,6m2. Na drugim piętrze
znajdują się również sypialnie o łącznej powierzchni 66,6m2. Z okien
rozciągają się piękne widoki. Działka jest bardzo dobrze nasłoneczniona.
W domu znajdują się wszystkie media. Ogrzewanie z pieca na opał
stały. Gaz jest doprowadzony w ulicy. Nieruchomość znajduje się blisko
centrum Jeleniej Góry. Atrakcyjna oferta ze względu na rozmiary nieruchomości jest położenie oraz cenę.
Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878
6.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

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

8. KAWALERKA NA ZABOBRZU III.
Kawalerka na parterze bolku na Zabobrzu III. Mieszkanie po remoncie,
składa się z dużego pokoju z aneksem kuchennym, korytarza i łazienki z
natryskiem i wc. W mieszkaniu był przeprowadzony remont. Na podłogach
płytki na ścianach gładzie. Obecnie lokal użytkowany jest jako gabinet i
idealnie nadaje się na tego typu działalność. Dużym autem nieruchomości jest jej położenie na parterze budynku. W bliskim sąsiedztwie
znajdują się sklepy oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Dużym
atutem nieruchomości jest nie wysoki czynsz oraz koszta związane z
ogrzewaniem ponieważ mieszkanie jest bardzo ciepłe. Lokal idealnie
nadaje się na prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności, gabinetu czy biura. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318
9. MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE W JELENIEJ GÓRZE - 165
000zł!
Mieszkanie trzy pokojowe na trzecim piętrze dwustronne rozkładowe, znajduje się blisko centrum w spokojnej dzielnicy miasta.Lokal
składa się: z pokoju dziennego 20m2,dwie sypialnie 14m2, kuchnia
14m2, łazienka razem z w.c. 12m2. W całym mieszkaniu podłogi
-deska drewniana, na ścianach tapety,okna nowe PCV. Ogrzewanie
piec dwu funkcyjny. Mieszkanie do odświeżenia. Z okien pokoju
widoki na panoramę Karkonoszy.Mieszkanie obecnie stoi puste
możliwość natychmiastowego zamieszkania. Blok z cegły dach
nowy po remoncie dachówka ceramiczna. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318.
10. MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE 180 00zł!
Duże mieszkanie z potencjałem na stworzenie lokalu dwupoziomowego. Obecnie mieszkanie składa się z trzech pokoi,
kuchni, łazienki z wc i korytarza. Nad mieszkaniem znajduje
się podobnych rozmiarów pomieszczenie, które w aucie notarialnym jest jednym lokalem mieszkalnym. Pierwszy poziom
jest po remoncie gotowy do zamieszkania wymaga jedynie
niewielkiego odświeżenia z kolei drugi poziom to niezagospodarowana przestrzeń, która po połączeniu mieszkań schodami
da powierzchnię ponad 125m2. Na piętrze można stworzyć
kolejny trzy pokoje. Mieszkanie położone w centrum Sobieszowa w zadbanej kamiennicy. Klatka
schodowa czysta i zadbana. Okna nowe PCV, instalacje wymienione na nowe. Ogrzewanie
piecem dwu-funkcyjnym. Bliskie sąsiedztwo sklepów i węzła komunikacyjnego. Serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318
11. DOM W STANIE DEWELOPERSKIM – 167m2 – 350
000zł!
Ładny dom w stanie surowym zamkniętym wykończony z
zewnątrz. Dom o powierzchni użytkowej ok. 147m2 plus garaż,
który znajduje się w budynku w sumie ok. 170m2. Na parterze
znajduje się duży salon z kuchnią, łazienka, pomieszczenie
gospodarcze oraz garaż. Na piętrze znajdują się trzy bardzo
ładne sypialnie, łazienka oraz garderoba, która również może
służyć jako czwarty pokój. Nieruchomość wykonana z najlepszych materiałów. Okna nowe PCV w okleinie drewnianej.
Antywłamaniowe drzwi. Wszystkie media w budynku. Woda z
własnej studni. Rozprowadzona instalacja alarmowa. Elewacja
typu baranek, dach kryty dachówką ceramiczną. Do nieruchomości przynależy działka. Z okien
domu rozciągają się piękne widoki. Dojazd drogą utwardzoną szutrową. Bardzo atrakcyjna oferta.
Serdecznie polecam Leszek Środecki 790 418 318

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE 2 pokojowe Zabobrze na parterze, 37,5 m2, do odświeżenia
NM5877 - 500 122 447
MIESZKANIE 2 poziomowe - w Cieplicach zadbane po remoncie niskie
opłaty ogrzewanie piec 2-funkcyjny i
kominek w cenie garaż. Nieruchomości Marles. Lic.13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 206.000 3 pokoje
- po kapitalnym remoncie 63 m2,
ul. Kiepury. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
MIESZKANIE 3 pokoje - w centrum,
ponad 70 m2 po remoncie. Cena to
jedyne 176000. Polecam, Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549 - 512
598 361
MIESZKANIE 3 pokoje w centrum po remoncie 71 m2. Atrakcyjne cena
i lokalizacja, tylko 176 tys. Polecam!
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 512 598 361
MIESZKANIE 3 pokojowe - 51 m2, I
piętro. Okna PCV, ocieplony budynek.
Cena 185000 zł. Bez pośredników 502 415 233
MIESZKANIE 3 pokojowe - 51m2, I
piętro, okna PCV. Ocieplony budynek.
Cena 185000 zł, bez pośredników 502 415 233
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
MIESZKANIE 3 pokojowe - 69 m2 w
domu 4-rodzinnym po remoncie ciepłe
słoneczne z garażem. Nieruchomości
Marles Lic. 13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe - 70 m2 z
ogrodem pilnie sprzedam N.Partner
Lic. 3198 - 693 539 968
MIESZKANIE 3 pokojowe - bezczynszowe. I piętro, z balkonem, CO
gazowe - w kamienicy na ul. Bankowej. Może być na biuro. Bezpośrednio
- 501 737 086
MIESZKANIE 3 pokojowe - na VIIpiętrze w wieżowcu o pow. 63 m2, na
Zabobrzu II. Rozkładowe, środkowe,
zadbane z balkonem. Okna nowe.
Na podłogach panele. Czynsz 295
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - na
wysokim parterze 62,34 m2 na Kiepury. Rozkładowe, zadbane, wysoki
standard. Blok IV-piętrowy w dobrej
lokalizacji. Czynsz 360 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Wzgórzu Roweckiego. Cena 175000 zł
- 691 694 491
MIESZKANIE 3 pokojowe - Po kapitalnym remoncie 73 m2, słoneczne,
rozkładowe, niskie opłaty do zamieszkania centrum miasta . Nieruchomości
Marles. Lic.13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe - po remoncie na II-piętrze 63 m2. Pokoje przestronne. Do wprowadzenia od zaraz.
Nowa kuchnia z meblami w zabudowie. Blisko centrum. Czynsz 290
zl/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 – 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - po remoncie, funkcjonalne 70 m2. Kuchnia
osobna meble w zabudowie. Rozkładowe, środkowe z dwoma balkonami.
Na Zabobrzu II. Czynsz 329 zł/m-c.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic.
2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 3 pokojowe - po remoncie. Bez pośredników - 609 131 450
MIESZKANIE 3 pokojowe - w Cieplicach, z ogrodem, na parterze. Cena
240000 zł - 668 677 841
MIESZKANIE 3 pokojowe - za 120000
zł. N. City. Lic. 5908 - 695 034 321
MIESZKANIE 3 pokojowe - Zabobrze,
49 m2, balkon, nowe okna. Cena
130000 zł. Lic. 12181 - 508 240 821
MIESZKANIE 3 pokojowe- 176000
- 71 m2 w centrum Jeleniej Góry.
Atrakcyjna cena - mieszkanie nie
wymaga remontu. Polecam, Nieruchomości Rychlewski, licencja 9549
- 512 598 361
MIESZKANIE 3 pokojowe Kiepury
- ładne mieszkanie po remoncie z
fantastycznym widokiem, rozkładowe,
nowe okna, instalacje. Rychlewski
Nieruchomości Lic. 9549 - 501 736
644
MIESZKANIE 3 pokojowe po remoncie - 63 m2 bardzo słoneczne, z
dwoma balkonami, w dobrej cenie
oraz 61m2 na I piętrze oryginalnie
urządzone, z dużym balkonem i
wyposażoną kuchnią. Nieruchomości
Otti. Lic.13225 - 603 491 335

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 38 m2 - 2 pokoje, bardzo ładne - ul. Różyckiego. Właściciel
- 514 000 838
MIESZKANIE 38 m2 - komfortowo
wyremontowane, Zabobrze II. Do
natychmiastowego zamieszkania.
Cena do uzgodnienia - 512 269 844
MIESZKANIE 38 m2- 100.000 - okolice Intermarche , duży pokój oddzielna
kuchnia, łazienka, przedpokój wnęka
na szafę, balkon, pełna własność. Lic.
11965 - 509 949 961
MIESZKANIE 39 m2 - 2 pokojowe
na pierwszym piętrze - Zabobrze Lic.
5877 - 515 285 788
MIESZKANIE 39 m2, Cieplice po remoncie, pierwsze piętro, balkon, CO-gaz, 0-zł czynszu. Nowa
kamienica z ogrodzonym terenem i
miejscem parkingowym. Lic. 4917,
Npartner - 604 906 257
MIESZKANIE 4 pokojowe - piękne, 97
m2. 100 m2 taras. Wysoki standard,
obrzeża Jeleniej Góry. Pośrednikom
dziękuję. Cena 250000 zł - 515 368
051
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 - po kapitalnym
remoncie, 2 pokojowe czwarte piętro
w bloku w cieplicach. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 40 m2 cena 139000
zł - wyremontowane mieszkanie
poddaszowe 2-pokojowe, po podłodze jest około 60 m2, odnowiony
budynek, wspólny ogródek, wiata na
auto. Nieruchomości Otti. Lic.13225 603 491 335
MIESZKANIE 48 m2 - w
Ł o m n i c y, z w s z y s t k i m i
mediami - 691 442 547
MIESZKANIE 50,5 m2 - 2
pokojowe po remoncie,
parter kilkurodzinnego
budynku w Jeleniej Górze.
N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
MIESZKANIE 52 m2 w
kamienicy - II piętro,
mieszkanie zadbane, o ładnym rozkładzie, atrakcyjna
cena. Nieruchomości Otti
Lic. 13225 - 603 491 335
MIESZKANIE 52 m2, cena 149000
zł - 2-pokojowe mieszkanie w kamienicy na II piętrze, zadbane, z ładnym
rozkładem, blisko centrum Jeleniej
Góry. Nieruchomości Otti Lic.13225
- 603 491 335
MIESZKANIE 53 m2 za 114 000
zł - mieszkanie 3 pokojowe, pierwsze
piętro w kamienicy, Jeżów Sudecki. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 56 m2 - I piętro, dwa
pokoje. Cena 155000 zł. Polecam okazja. Lic. 5627 - 662 009 700
MIESZKANIE 61 m2 cena 235000 - 3
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
III, w cenie wyposażenie kuchni i
duże szafy, mieszkanie po remoncie.
Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 62 m2 - I piętro, 3
pokoje. Zabobrze, polecam. Lic. 5627
- 662 009 700
MIESZKANIE 63 m2 - bardzo ładne,
rozkładowe, 2 balkony, VII piętro,
Zabobrze. Cena 225000 zł do negocjacji. Bez pośredników - 695 882
803
MIESZKANIE 63 m2 cena 225000 - 3
pokojowe mieszkanie na Zabobrzu
II z dwoma balkonami, po remoncie, słoneczne, ciepłe i środkowe.
Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 67 m2 - 3 pokojowe,
III piętro - słoneczne. Ogrzewanie
gazowe, nowe okna. Blok z cegły Jelenia Góra. Cena 160000 zł - 510
042 734
MIESZKANIE 69 m2 225.000 zł Mieszkanie 3 pokojowe, ul. Kiepury.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE 69 m2 Zabobrze 3 - 3
pokoje, 225.000 zł. Sudety. lic. 1749 509 626 989

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 69,5 m2 Szklarska
Poręba - po remoncie - do nieruchomości przynależy piwnica oraz garaż.
256.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
MIESZKANIE 70 m2 - na Zabobrzu.
Bez pośredników - 792 701 366
MIESZKANIE 76 m2 - w centrum. Własnościowe. 3 duże pokoje, łazienka,
kuchnia. Ogrzewanie gazowe. Niski
czynsz - 793 283 056

PRENUMERATA

MIESZKANIE 79 m2 na Zabobrzu - 4
pokojowe na I-piętrze. Lic.5877 - 515
285 788

MIESZKANIE 79 m2 Zabobrze 2
- 4-pokojowe, rozkładowe, kuchnia
w zabudowie. Mieszkanie położone
na I-piętrze po kapitalnym remoncie.
Lic5877 - 515 285 788
MIESZKANIE 85000 zł - tylko 4 km
od Jeleniej Góry 65 m2 w kamienicy.
Z dużym ogrodem i pomieszczeniem
gospodarczym. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
MIESZKANIE 86 m2 199000 zł - w
2 rodzinnym domu, 4 duże pokoje,
widna kuchnia i łazienka, pierwsze piętro, ogród. Centrum Kowar. KODEX
Lic.10721 - 513 060 568

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 98 m2 - 3 pokoje w
kamienicy, do remontu, cena do sporej
negocjacji Lic. 5877 - 500 122 445
MIESZKANIE apartament 69 m2 339 000 zł, pierwsze piętro + pokój na
poddaszu. Trzypokojowe. Doskonale
wyposażona kuchnia. Kamil Ż, nPartner. Lic. 4917 - 604 906 257
MIESZKANIE atrakcyjne m3 na
Zabobrzu - po remoncie, przestronne,
ładne, do zamieszkania od zaraz.
Bardzo atrakcyjna oferta, polecam!
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 512 598 361

MIESZKANIE atrakcyjne na Zabobrzu - 3 pokoje, stan bardzo dobry, do
zamieszkania od zaraz. Serdecznie
polecam. Nieruchomości Rychlewski,
licencja 9549 - 512 598 361
MIESZKANIE Cieplice - 2 pokoje
- śliczne 41m, stan idealny do wprowadzenia, rozkładowe, wszystkie
pomieszczenia niezależne, duży
balkon, Zapraszam, mieszkanie warte
uwagi. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE Cieplice - 2 pokojowe,
40 m2, I piętro w bloku. Dobra lokalizacja. Blisko centrum cieplic. 155000
zł do negocjacji Lic. 4566 Euro-Dom
- 601 540 292

Już od teraz
E
OGŁOSZENIA W RAMC
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MIESZKANIE 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
MIESZKANIE Cieplice 2 pokoje
- śliczne 41 m2, stan idealny do
wprowadzenia, rozkładowe, wszystkie pomieszczenia niezależne, duży
balkon. Zapraszam, mieszkanie warte
uwagi. Lic. 11965 - 509 949 961
MIESZKANIE Cieplice bliźniak, p.willi
- okolice centrum piętro willi 4 pokoje
105 m2 garaż, 330 m działki, pół bliźniaka 2 pietra, 6 pokoi, 212 m2, garaż
mała działka. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE deweloperskie - w
Maciejowej - 691 736 740
MIESZKANIE dla konesera - w centrum Jeleniej Góry 73 m2 odrestaurowany z zachowaniem oryginalnych
elementów z 1905 r 287.000 zł. Lic.
7027 - 785 511 606
MIESZKANIE dwupokojowe - na
wysokim parterze 41 m2, po kapitalnym remoncie, solidnie wykończone
do wprowadzenia. Plus ogród około
100 m2. N. Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
MIESZKANIE dwupokojowe - w Cieplicach, 3 6m2, ogrzewanie miejskie,
po remoncie z balkonem NM. Lic.
5877 - 500 122 447
MIESZKANIE dwupokojowe - w Cieplicach, 30 m2, II piętro w kamienicy,
czynsz 80zł, cena: 105000 zł do negocjacji NM5877 - 500 122 447
MIESZKANIE dwupokojowe Zabobrze - 54 m2, III piętro ogrzewanie i
woda z sieci, do zamieszkania NM.
Lic. 5877 - 500 122 447

MIESZKANIE dwupoziomowe - luksusowe - na jednym z osiedli w JG.
64m2. Wysoki standard. Zabudowane
meble. Bardzo atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles, Lic. 13045 - 607
797 911
MIESZKANIE dwupoziomowe 56
m2 - w kamienicy po kapitalnym
remoncie. Niskie koszty utrzymania.
Nieruchomości Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552
MIESZKANIE gmina Bolków - do
remontu 45 m2, parter, działka 420
m2. Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
MIESZKANIE jednopokojowe w
centrum - na parterze 47 m2 w kamienicy w dobrym stanie. Ogrzewanie
piecowe. Nadaje się także na biuro
lub usługi (miejsca parkingowe dla
klientów). Cena 129000 zł. Rychlewski
Nieruchomości - 602 732 135
MIESZKANIE Kiepury 3 pokoje 64 m2
- III p. 3 pokoje 64 m2 do częściowego
wykończenia, III p 3 pokoje 63 m2 do
zamieszkania, III p. 2 pokoje 55 m2 po
kap. remoncie Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE Kiepury 3 pokojowe
- atrakcyjne 3 pokojowe mieszkanie
przy Kiepury. Piękny widok, nowe
okna, instalacje. Nieruchomości Jelenia Góra Rychlewski Lic. 9549 - 501
736 644
MIESZKANIE Kiepury 3 pokojowe
- Ładne po remoncie, piękny widok,
wieżowiec. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 501 736 644
MIESZKANIE komfortowe - dwupoziomowe - ok. 81 m2. Do sprzedaży
z całym umeblowaniem. Mieszkanie
wykończone ze smakiem. 3 pokoje.
Duża antresola. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 607 797 911
MIESZKANIE Konopnickiej dwupokojowe - Nieruchomości Partner lic.
4917 - 604 508 308
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Mieszkanie Konopnickiej M2
167 000 - Nieruchomości Partner
Lic. 4917 - 604 508 308
Mieszkanie Kowary 2 pokoje 36
m2 - 2 pokojowe w bloku na IV piętrze do zamieszkania, słoneczne i
ciepłe w spokojnej okolicy blisko
centrum. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie luksusowe 2 pokojowe - w Parku Sudeckim, IIp
Nieruchomości Partner Lic. 3198
- 693 539 968
Mieszkanie ładne 3 pokojowe
- w cichej dzielnicy Jeleniej Góry
ładne 3 pokojowe do wprowadzenia. Lic. 9549 - 726 290 939
Mieszkanie M2 - 119 000 zł po remoncie, 35 m2, Zapytaj o
szczegóły. Lic. 4917, Npartner 604 906 257
Mieszkanie M2 - 139 000 zł - po
remoncie, niskie koszty utrzymania. 38 m2. Zapytaj o szczegóły
Kamil, nPartner. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie M2 115000 zł - przy
wzg. Grota Roweckiego 27m2, 2
pokoje, 1 piętro, okna częściowo
wymienione. KODEX 10721 - 513
060 568
Mieszkanie M2 na Zabobrzu 2 pokoje o powierzchni 50m2 w
nowym bloku. Winda, nowe okna
PCV, ładna klatka schodowa,
blok ocieplony. częściowo umeblowane. Jeldom Lic.14557 - 668
667 637
Mieszkanie M-2 przy Mickiewicza - w kamienicy na parterze
z kominkiem (bezczynszowe).
Wymaga jedynie kosmetyki. Nieruchomości Grzywińscy Lic 998.
- 509 156 552
Mieszkanie M3 - Cieplice Po remoncie, nowa kamienica,
Czynsz - 0zł - Miejsce parkingowe
lub garaż. Lic. 4917, Npartner 604 906 257
Mieszkanie M3 z ogródkiem - 3
pokojowe po kapitalnym remoncie,
loggia, piwnica oraz ogródek.
Obrzeża centrum. Polecam! Lic.
13225 - 605 079 790
Mieszkanie M5 Szklarka Poręba
- 5 pokojowe, 113 m2, możliwość
stworzenia 2 oddzielnych mieszkań z osobnym wejściem. Doskonała oferta pod wynajem. Lic. 4566
Euro-Dom - 601 540 292
Mieszkanie Mysłakowice 66 m2, po remoncie, wymienione wszystkie instalacje. Nowa
łazienka. Ciepłe i słoneczne. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie
polecam. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 607 797 911
Mieszkanie na Orlim - 51 m2,
3 pokoje pierwsze piętro w bloku.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie na Orlim - 51 m2,
3 pokojowe, pierwsze piętro w
bloku. N. Rychlewski Lic. 9549 667 219 752
Mieszkanie na Placu Ratuszowym - 80 m2 za 190000 zł. 3
pokoje, kuchnia, łazienka, balkon.
Po remoncie - 692 712 710
Mieszkanie na Zabobrzu - słoneczne, 3 pokojowe, po kapitalnym remoncie. Cena 200000 zł,
gratis meble. Proszę o kontakt po
6 lutym - 728 301 908
Mieszkanie na Zabobrzu II 3 pokoje, parter, 64 m2. Cena
169000 zł. Lic. 5627 - 662 009
700
Mieszkanie na Zabobrzu II
- ładne, 3 pokoje. 64m2. Cena
okazyjna - 169000 zł. Lic. 5627 662 009 700
Mieszkanie Noskowskiego 54
i 64 m2 - VII p. 3 pokoje 64 m2
po częściowym remoncie, IX p. 2
pokoje 54 m2 po remoncie, Parter
3 pokoje 70 m2 po k. remoncie,
I p. 3 pokoje 72 m2 Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962
Mieszkanie Piechowice - 2
pokoje, 51 m2, garaż, własne co,
stan do wprowadzenia. Lic. 11965
- 509 949 961
Mieszkanie Piechowice - 2
pokoje, 51m, garaż, własne co,
stan do wprowadzenia. Lic. 11965
- 509 949 961
Mieszkanie po remoncie 2-pokojowe słoneczne, rozkładowe centrum miasta do
zamieszkania, niskie opłaty. Nieruchomości Marles lic.130454
- 790 418 318

og£oszenia
Mieszkanie po remoncie - nowoczesne, 90 m2 i lokal użytkowy 50
m2, z tarasem i garażem oraz
działką 400 m2 - w Sosnowce.
Całość w atrakcyjnej cenie - 607
644 684
Mieszkanie Różyckiego 36 i 39
m2 - I piętro 2 pokoje, 39 m2, II
piętro 36 m2, 2 pokoje. Obydwa
mieszkania po kap. remoncie.
Nowe okna PCV, nowe łazienki,
panele, gładzie i drzwi. Polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie śliczne 3 pokoje
- rozkładowe, zadbane, okolice
centrum. 245.000 zł. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie trzypokojowe - w
kamienicy 70m2 położone na drugim piętrze. Do kosmetyki. Cena
176000 zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie trzypokojowe
165000 zł - rozkładowe w bloku z
cegły, w dogodnej lokalizacji, cena
do negocjacji. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie ul. Sudecka - 2
pokojowe 49 m2, I piętro w bloku
w ścisłym centrum Jeleniej Góry.
Okazja Lic. 4566 Euro-Dom - 601
540 292
Mieszkanie w centrum - 2 pokojowe na parterze i na IIp N.Partner
Lic. 3198 - 693 539 968
Mieszkanie w Cieplicach - 2
pokojowe w Cieplicach po kapitalnym remoncie, 40 m2, balkon,
piwnica. Przy Parku Norweskim
Gorąco Polecam! Lic. 13225 - 605
079 790
Mieszkanie w Janowicach - dwa
pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
ogródek+ garaż, stan bd. Tanio!
Nieruchomości Grzywińscy. Lic.
998 - 517 558 148
Mieszkanie w Pilchowicach
- duże 75 m2 z balkonem usytuowane na pierwszym piętrze.
(bezczynszowe). Z dużym ogrodem i garażem. Cena 149000
zł. N.Grzywińscy Lic. 998 - 509
156 552
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie - 63 m2, w centrum. Pilnie i
tanio - 607 055 801
Mieszkanie we Lwówku Śl. własnościowe, 45 m2, na parterze
- 669 771 826
Mieszkanie własnościowe - 82
m2, 3 pokoje w centrum miasta +
działka. Pilnie - 501 181 227
Mieszkanie Wzgórze Roweckiego 115000 - 37 m2, 2 pokoje,
I piętro. KODEX. Lic. 10721 - 513
060 568
Mieszkanie z ogrodem - Cieplice: 259 000 zł, 105 m3, 4-pokoje,
stan deweloperski. zapraszam
na prezentacje. Kamil, nPartner
Lic.4917 - 604 906 257
Mieszkanie za 114 000 zł - 53
m2, 3 pokoje pierwsze piętro w
kamienicy w Jeżowie Sudeckim.
N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie za 170000 zł - ul.
Słowackiego, 78 m2, parter - 504
159 982
Mieszkanie Zabobrze - 39 m2 139 000 zł (negocjacja). Pierwsze
piętro. Zadbany, czysty budynek.
Niski czynsz. Ogrzewanie sieciowe. Kamil Ż, nPartner. Lic. 4917
- 604 906 257
Mieszkanie Zabobrze - M2
- 137 000 zł, 37 m2, czysty,
zadbany budynek, niski czynsz
- po kapitalnym remoncie.
Zapraszam na prezentacje Lic.
4917. Kamil Ż, nPartner - 604
906 257
Mieszkanie Zabobrze 2
pokoje-tanio - X piętro 2
pokoje 48 m2, słoneczne z
widokiem na góry, 2 windy do
niewielkiego remontu. Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie Zabobrze 3 206.000 zł - po kapitalnym
remoncie, 3 pokoje, szafy typu
komandor, kuchnia w zabudowie ze sprzętem. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
Mieszkanie Zabobrze 3 - 80
m2 - 4 pokojowe mieszkanie,
80 m2, taras, balkon po kapitalnym remoncie z zabudową
kuchenną. Doskonała lokalizacja Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie Zabobrze 48
m2-138000 zł - na X piętrze, 2
pokoje 48m2, łazienka po remoncie, okna PCV, wymaga odświeżenia, godne uwagi. Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie Zabobrze 48
m2-138000 zł - X piętro 2 pokoje,
48 m2. Nowa łazienka, okna PCV,
do częściowego wykończenia. Ciekawa oferta polecam prezentację.
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Mieszkanie, ul. 1 maja - 2
pokojowe, Ip.,po remoncie, miejsca parkingowe, idealne na biura,
kancelarie lub gabinety. Marcin
Chaszczewicz. Lic.14414 - 660
359 500
Parter willi - okolica Małej
Poczty. 82 m2, 3 pokoje, duża
kuchnia, spiżarnia, 3 piwnice,
strych, garaż, ogród. Blisko szkoła,
przedszkole, MZK, apteka, sklepy
- 506 151 381
Pilnie dom na wsi - z bardzo dobrą
lokalizacją na działce 1.400m2
CENA 159.000zł. Nieruchomości
GRZYWIŃSCY Lic.998 - 505
074 854
Powierzchnie centrum - olbrzymie powierzchnie położone w
centrum Jeleniej Góry przy ul.
Klonowica. cena już od 3.900,00
PLN netto za 1 m 2 - 697 397 297,
75 75 22 980
Pół bliźniaka - Cieplice, 4 pokoje,
garaż Lic. 5877 - 500 122 445
Pół bliźniaka - w Jeleniej GórzeCieplicach, może być dwupokoleniowy. 6 pokoi, garaż. Dobra
lokalizacja, widok na góry. Cena
395000 zł. Gaz + kominek. Sprzedam lub zamienię - 603 139 918
Pół domu - 51 m2, piętro, balkon,
ogród, garaż. Bezczynszowe - 663
136 720
Pół domu - Cieplice, I piętro, poddaszowe. Lic. 5877 - 500 122 445
Pół domu Cieplice - 3 pokoje,
ogródek Nieruchomości Muraszko
Lic. 5877 - 500 122 445
Pół domu w Cieplicach - na
nowym osiedlu ładna lokalizacja
212m2 może być dla dwóch rodzin
działka 404 m2 do zamieszkania
od zaraz. Marles lic.13045 - 790
418 318
Sklep zoologiczny z wyposażeniem - w Jeleniej Górze - 722
065 514
Szeregówka Cieplice - Atrakcyjna szeregówka osiedle Panorama, z garażem, kominkiem,
ładnie utrzymana, wygodna lokalizacja świetna cena 469000. Lic.
9549 - 501 736 644
Trzy działki budowlane - po
12 arów każda, na terenie lekko
wzniesionym, 10 km od Jeleniej
Góry i Szklarskiej Poręby - 608
744 453
Willa cieplice - secesyjna o pow.
całkowitej 300 m2, działka 800 m2,
7 pokoi. 200 m do ścisłego centrum
Cieplic. Lic. 4566 Euro-Dom - 601
540 292
Willowe Cieplice - 3 pokoje z
ogrodem, parter Lic. 5877 - 500
122 445
Willowe cieplice - piętro 2
rodzinnego domu plus 500m
działki. Lic. 5877 - 500 122 446
Wojcieszów mieszkanie dwupokojowe I piętro, 68 m2 +
2 pokoje letnie na II piętrze w
centrum miasta za niewygórowaną cenę 70000 zł - polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Wzgórze Roweckiego 115000
- na 1 piętrze, 37 m2, 2 pokoje,
cicha spokojna okolica. KODEX.
Lic. 10721 - 513 060 568
Zabobrze 3 - mieszkanie dwupokojowe, 54 m2, z balkonem
gotowe do zamieszkania NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Zabobrze 48 m2-138000 zł - X
piętro 2 pokoje 48 m2 nowe okna
PCV, nowa łazienka, mieszkanie wymaga drobnego remontu.
polecam Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Zabudowania na wsi - 130 tys.
działka 6700 m 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
28 latek pozna - kobietę - 782
369 064
Dla Pań - mam 21 lat. Dla kobiety
zrobię wszystko na co ma ochotę
- bezpłatnie. Twoje lokum. Kontakt
tylko SMS. Nie odbieram połączeń.
Czekam - 724 079 486
Doświadczona koło 40 - dla
Panów po 40 - 506 370 035
Doświadczona, koło 40 lubiąca każdy sex. Dla Panów po
40 - 506 370 035
Hej kobiety - macie ochotę na
namiętność - to zapraszam. Zrobię
wszystko dyskretnie, bez sponsoringu. Dzwońcie i piszcie - odpiszę
po godz. 18 - 530 985 971
Kawaler, 34 lata - wyższe
wykształcenie, 180 cm wzrostu pozna dziewczynę z Jeleniej Góry
- 794 417 789
Latino lover dla kobiet - 100%
dyskrecji itd. - 531 366 698
Magda - lekko puszysta - 23
lata, biuścik 3, zaprosi do swojego
mieszkanka na chwileczkę zapomnienia. Dyskrecja gwarantowana
- 667 442 085
Mam 26 lat, jestem przystojny sympatyczny, miły. Szukam miłej,
wrażliwej, sympatycznej - dziewczyny, koleżanki - do 30 lat, w celu
zapoznania się i spędzenia mile
czasu - 797 817 146
Mąż do wynajęcia - dyskrecja,
stały układ, bez zobowiązań.
Jelenia Góra okolice. Stan cywilny
i wiek bez znaczenia. Zapraszam
zainteresowane - 607 468 959
Mąż do wynajęcia - dyskrecja,
stały układ, bez zobowiązań. Wiek
bez znaczenia. Mile widziane
mężatki - 607 468 959
Mąż na wieczór dla Pań - tylko
SMS - 698 135 017
Młoda, zgrabna Aga - czarnulka,,
lat 23.Francuz perfekt - 663 314
285
Moje usta i nie tylko - czekają na
Was urocze panie, panowie, pary.
Ja, chłopak. W waszym aucie i
lokum - 514 244 578
Niezapomniane chwile - u
seksownej i namiętnej pupci - 661
432 551
Oferuję miłe i namiętne chwile
- wszystkim paniom. Ja, 21 Lat.
Twoje lokum, spotkanie bezpłatne.
Kontakt SMS - 724 079 486
On, konkretny po 30-tce - szukam
zdecydowanych, bezpruderyjnych
kobiet do wspólnych spotkań. Proszę o SMS - 519 365 245
Pan dla Panów - inteligentny, miły,
w miarę przystojny - dla miłych
Panów sponsorów. Marek, lat 35
- 698 932 075
Pan dla Pań - 501 177 801
Pan pozna panią - rozwiedziony,
lat 49, z mieszkaniem - pozna
szczupłą lub średniej budowy
panią, odpowiedzialną, do 49 lat 511 595 164
Pan, 44 lata - pozna dyskretną
kochankę lub parę - 515 823 262
Pani dla panów - pragnących
rozkoszy i zmysłowych doznań 605 146 753
Piękna Partycja - 23 lata, zaprasza prywatnie miłych panów - 723
953 066
Piękna, szczupła Dagmara - 22
lata, zaprosi do siebie panów - 663
314 285
Pokoje na godziny - gustownie
urządzone, intymna atmosfera,
parking przy budynku. Co dzień
od 10-24.00. Zadzwoń zapytaj o
cenę - 600 184 444
Poszukuję Kochanki - wiek
25-40 lat. Ja mam 30 lat. Nie
odbieram telefonu, proszę pisać
- ja zadzwonię. Pełna dyskrecja w
Jeleniej Górze - 793 396 427
Poznam kobietę - do spotkań.
Bez zobowiązań, stały układ,
dyskrecja. Odp. na każdy SMS.
32 lata, przystojny. Zapraszam
zdecydowane - 607 468 959
Poznam normalnego faceta
- w wieku 26 do 32 ,do stałego
związku. Mam 24 lata i dziecko 791 753 508
Poznam Panie - do sex-spotkań.
Zrobię wszystko w zamian za
sponsoring - 796 489 564

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
147000zł. Zapraszam na prezentację. Anna Grzywińska
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-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 85000zł- do małej negocjacji. Polecam – Antoni
Safian, tel.517-558-148
Nr oferty Zeb-2154. Oferujemy Państwu dom wolnostojący w bliskiej okolicy Jeleniej Góry o pow. 166 m2.
Położony na działce 3000m2.( działka budowlana).
Budynek ocieplony po kapitalnym remoncie. Wnętrze
domu do częściowego wykończenia. Ogrzewanie na opał
stały. Jest również garaż i pomieszczenie gospodarcze.
Bardzo dobra lokalizacja.Cena 395000zł. Polecam Anna
Grzywińska Roziel- 509 156 552.
Nr oferty Zeb- 1943. Oferujemy Państwu mieszkanie przy ulicy Wyczółkowskiego o
pow. 72 m2. Usytuowane w kamienicy. Opłaty miesięczne
to 60zł. Mieszkanie bardzo słoneczne. Ogrzewanie piecami kaflowymi. Mieszkanie o dużym potencjale wymaga
pewnych nakładów finansowych. Cena 115000zł. Polecam
Anna Grzywińska Roziel 509 156 552.
Nr oferty Zeb-2159. Bardzo przestronne i wysokie mieszkanie na parterze kamienicy przy ulicy Wyczółkowskiego.
W skład mieszkania o powierzchni 71m2 wchodzi duży
salon, sypialnia, duża łazienka, kuchnia i przedpokój.
Mieszkanie rozkładowe, okna wychodzą na trzy strony
budynku. Ogrzewanie CO na piec dwufunkcyjny. Ogrzewanie podłogowe w łazience, przedpokoju i kuchni. W
pokojach podłogi z desek, wszystkie drzwi drewniane.
Cena 235000zł. Zapraszam na prezentację. Miłosz
Siudziński tel. 697 707 401
Nr oferty Zeb-2150. Atrakcja cenowa! Mieszkanie o
powierzchni 70m2 (54m2+16m2). Czwarte piętro, do
remontu. Z tarasem i możliwością adaptacji strychu. Usytuowane w pięknej, stylowej kamienicy w centrum miasta.
Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 7m2.
Cena tylko 125000zł. Zapraszam na prezentację. Antoni
Safian tel.517-558-148
Nr oferty Zeb-2123.
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwie w
Cieplicach o powierzchni użytkowej 80m2 a calłkowitej
110m2. Usytuowane na IV piętrze w bloku kilkurodzinnym.
Mieszkanie składa się z dużego słonecznego salonu,
dwóch sypialni, przestrzennej kuchni z wyposażeniem.
Stolarka drzwiowa drewniana. Okna nowe PCV, połaciowe
drewniane .Ogrzewane z sieci. Cena 320000zł. Zapraszam na prezentację. Antoni Safian tel.517-558-148
Nr oferty Zeb-2158. Mieszkanie o powierzchni użytkowej
110 m2 w miejscowości Podgórzyn w dwurodzinnym domku,
usytuowane na parterze. Mieszkanie składa się z trzech pokoi
, o łącznej powierzchni 60m2, przedpokoju 20 m2, kuchni
20 m2 ,łazienki 8m2 oraz piwnicy ok 20 m2. W mieszkaniu
zostały wymienione wszystkie instalacje. Na ścianach regipsy,
na podłogach są wylane posadzki, ogrzewanie piecem CO,
wymienione okna na PCV ,nowe parapety. Stan deweloperski.
Budynek położony w urokliwym miejscu z przepięknymi widokami. Jest również działka o pow 1600m2. Cena 208000zł.
Zapraszam na prezentację. Krzysztof Jagucki tel.606 822 694
Nr oferty Zeb-1885. Mieszkanie po remoncie. W skład
mieszkania wchodzą dwa pokoje, kuchnia i łazienka z WC.
Wymienione wszystkie instalacje - gazowa, elektryczna.
Ogrzewanie piecem dwufunkcyjnym. W pokojach i kuchni
deski cyklinowane. Mieści się na drugim piętrze kilku rodzinnej kamienicy. Do nieruchomości przynależy piwnica
i komórka na podwórku. Czynsz 170zł w tym fundusz
remontowy. Cena 124000zł. Zapraszam na prezentację.
Krzysztof Jagucki tel.606 822 694

Siudziński tel. 697 707 401

Nr oferty Zeb-2115. Mieszkanie o pow. 65m2 na
pierwszym piętrze kamienicy w Komarnie. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, dużej kuchni, łazienki z WC i
przedpokoju. Mieszkanie częściowo po remoncie - wymienione instalacje grzewcze i elektryczne. Ogrzewanie
centralne piecem węglowym. Do mieszkania przynależą
dwie piwnice, ogródek i część budynku gospodarczego
o powierzchni 70m2, który można wykorzystać na garaż. Cena 85000zł. Zapraszam na prezentację. Miłosz

Nr oferty Zeb-2165.Dwupokojowe mieszkanie do remontu
na Zabobrzu przy ulicy Karłowicza. Mieszkanie znajduje
się na pierwszym piętrze czteropiętrowego bloku. Cena
110000zł.Zapraszam na prezentację.Alicja Grzywińska
tel. 505 074 854
Nr oferty Zeb-1896.
Duże, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe z balkonem o powierzchni 67m2 z ogródkiem. Usytuowane
na pierwszym piętrze trzyrodzinnego budynku. Składa
się z dwóch pokoi , kuchni z łazienką oraz WC na półpiętrze. Ogrzewane piecami kaflowymi. Do mieszkania
przynależy piwnica. Mieszkanie wymaga remontu.Cena
125000zł.Zapraszam na prezentację. Krzysztof Jagucki
tel.606 822 694
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PRZYSTOJNY, 32 latek - tylko dla
szczupłych i ładnych Pań - 667
022 745
PRZYSTOJNY, szczery 32 latek
- szukam kobiety do spotkań bez
zobowiązań. Dyskrecja. Stały
układ, bez przygód. Mężatki mile
widziane - 607 468 959
ROKSANA zaprosi do siebie - z
ładnym, dużym biustem, lekko
puszysta - 723 075 829
ROZWIEDZIONY, lat 47 - szuka
pani do lat 45, w celu założenia poważnego związku. Tylko
poważne oferty - 603 130 438
SAMOTNY, zmotoryzowany pozna atrakcyjną panią w wieku
40-50 lat - 603 779 348
SEKS w każdej postaci - towarzystwo we dwoje. Ja chłopak 35 lat,
z ogromnym sprzętem, do dyspozycji. Sponsoring mile widziany.
Sebastian - 794 189 046
SZUKAM dyskretnej kochanki do 40-tki, do spotkań intymnych.
Ja mam 25 lat, przystojny brunet.
Odp. na każdego SMS - 691 550
389
SZUKAM kochanki - ja, w średnim
wieku, bez zobowiązań. Zadzwoń
lub wyślij SMS - 727 647 502
TOMEK, 30 latek - 185 cm wzrostu.
Pan dla kobiet, dziewczyn. Zapraszam - 603 236 937
TOMEK, 38 latek - pozna kobietę,
nawet mężatkę. Odp. na SMS po
godz. 18:00 - 607 953 101
WSPOMOGĘ, wesprę - zasponsoruję dziewczynę, kobietę, panią
- 884 294 962
WSPOMOGĘ, wesprę ﬁnansowo
- dziewczynę, kobietę, panią - 884
294 962
WYSOKA, atrakcyjna Ola - dla dojrzałych Panów - 723 953 066

ZAINTERESOWANE panie 45-70
lat - poznają miłych Panów. Zapraszam. Oferty, poważne wiadomości
w godz. 9-11 i 18-22 - 757 646
153. Jola
ZASPOKOJĘ maksymalnie
kobietę - wiek 18-60 lat. Ja 35 leni
facet - werwa, obdarzony. Sebastian - 794 189 046
ZASPONSORUJĘ młodą dziewczynę - do 25 lat, szczupłą, fajną.
Ja 33 lata, szczupły - 530 208
853
ZGRABNA - starsza - 792 902
699
ZMYSŁOWA i czuła 35 latka zaprosi do siebie zdecydowanych i
kulturalnych panów - 661 432 551

USŁUGI
BUDOWLANE
ARANŻACJE, remonty - łazienki,
mieszkania. Gładzie, regipsy,
malowanie, podłogi. Szybko i
solidnie - 880 992 649
BRUKARSTWO - układanie
kostki betonowej i granitowej - 608
658 351
BRUKARSTWO - wszelkie prace
ziemne i budowlane - 793 240
653
CENTRALNE ogrzewanie - montaż centralnego ogrzewania wodkan, gaz. Ogrzewanie podłogowe,
kominki - tanio szybko i solidnie
- 696 484 516
CERTYFIKATY (świadectwa)
energetyczne - budynków, lokali tanio, szybko, solidnie. Dojazd do
klienta - 510 240 885
CIEPŁY montaż okien i drzwi - specjalistyczna technika mocowań i
zespoleń stolarki okiennej zgodnie
z zaleceniami ITB. Obróbka tynkarska wewnętrzna - 607 720 825

CIEPŁY montaż okien i drzwi - specjalistyczna technika mocowań i
zespoleń stolarki okiennej zgodnie
z ITB, obróbka tynkarska w systemie Dry Linigng - 607 720 825
CYKLINOWANIE - kładzenie
podłóg, parkietów. Renowacja
schodów. Naprawy stolarskie 691 385 780
C Y K L I N O WA N I E , u k ł a d a n i e
parkietu - mozaiki i podłóg.
Renowacja starych podłóg - profesjonalnie - 601 313 541
D A C H Y, b u d o w a , r e m o n t y usługi budowlane, elektryczne,
hydrauliczne, wykańczanie
wnętrz - 530 820 869
DARDECOR-KOMPLEKSOWE
remonty - mieszkań, domków,
biur, hoteli. Fachowe doradztwo.
Gwarancja - 502 067 875

DEKARSTWO, blacharstwo-ciesielstwo - wykonujemy wszelkie
pokrycia dachowe od A do Z, w
tym okna obróbki i docieplenia 693 788 140
DEKARZ-BLACHARZ - wykonam tanio i solidnie wszelkiego
rodzaju prace dekarskie, obróbki
blacharskie, opierzenia komina,
rynny, okna dachowe - 697 791
853
FIRMA budowlana - wybuduje
dom, wykona adaptacje starych
budynków, aranżacje mieszkań.
Nowość na rynku. Styl rustykalny
- 661 602 582
FIRMA DOMLUX - prowadzi
zapisy na usługi budowlane - 781
288 253

FIRMA ogólnobudowlana Marko
- wykończenia wnętrz, elewacje.
Wieloletnie doświadczenie w
branży - 603 090 155
FIRMA przyjmie zlecenie budowy domu na wiosnę oraz
adaptacje, remonty od A do Z,
instalacje-elektryczne i CO - 695
112 363
FIRMA wykona - płytki, regipsy,
malowanie, tapetowanie, panele,
elektrykę, CO, budowę domu 695 112 363
GŁADŹ, malowanie - regipsy 662 868 764
GRZEJNIKI itp. - tanio - podgrzewacze wody pojemnościowe,
przepływowe. Tania armatura do
inst.c.o. Wystarczy zadzwonićprzyjadę, wycenie zamontuje
- 696-484-516
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HYDRAULIKA, kanalizacja, gaz
- montaż kuchenek, junkersów,
wodomierzy - 604 922 815
INSTALACJE CO, wodno-kanalizacyjne, gazowe. Uzgodnienia.
Wymiana podgrzewaczy, kuchni,
kotłów. Prace ogólnobudowlane,
wykończeniowe. Nadzory budowlane - 781 465 274

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

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

kuchnia polska
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Kolektory słoneczne - profesjonalny montaż, sprzedaż i serwis
gwarancyjny kolektorów słonecznych do ciepłej wody - szybko, tanio
i solidnie. Nowość! Ruszyły dotacje
można uzyskać 44% dotacji na
inwestycje - 696 484 516
Kominki - wkłady kominowe
- montaż kominków i wkładów
kominowych. Stawianie kominów
dwuściennych - 691 466 704
Kompleksowe remonty - mieszkań - 513 194 392
Kompleksowe remonty - mieszkań, biur, pensjonatów - 605 209
140
Kompleksowe remonty - mieszkań, domków, biur, hoteli. Fachowe
doradztwo. Gwarancja - 502 067
875
Kompleksowe usługi budowlane - hydraulika, składanie kabin
prysznicowych, podłogi itp. - 509
159 530
Koparko-ładowarka - z
wywrotką - 502 101 743
Koparko-ładowarka - z
wywrotką do wynajęcia - tanio i
solidnie - 793 240 653
Koparkoładowarka roboty ziemne, wykopy, równanie terenu
zbieranie humusu - 785 535 629
Kostka brukowa itd. - podjazdy,
tarasy, kostka beton i granit, ogrodzenia, mury oporowe, drenaże,
suche zabudowy, malowanie, tapetowanie itp. profesjonalne doradztwo, Faktura VAT, szybko, tanio
i solidnie - 787 210 943 lub 511
545 064
Łazienki, remonty, mieszkania gładzie, regipsy, malowanie, podłogi
i wiele innych. Szybko i solidnie - 880
992 649
Malowanie - wykonam położenie
powłok malarskich - 792 616 142
Malowanie, panele, naprawy
domowe - także prąd i hydraulika 505 313 667
Miniładowarka - do wynajęcia
minikoparka Bobcat z operatorem 793 240 653
Mini-ładowarka 2.8t - do wynajęcia miniładowarka z operatorem
- 793 240 653
Panele - solidnie i tanio - 509
376 726
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
Płytki, glazura, panele - wykończenia wnętrz. Tanio i solidnie - 509
362 908
Prace remontowo-budowalne usługi - 508 451 743
Pracowity Aleksander - naprawiam to na co mąż nie ma czasu ani
ochoty - 513 194 392
Profesjonalne remonty budowa od podstaw, tynki maszynowe, dekarstwo, rozbiórki i burzenie
obiektów budowlanych, elewacje,
ocieplenia budynków - 781 974
255
Remonty - kompleksowo, tanio i
solidnie - 886 174 031
Remonty - mieszkań, domów,
łazienek, biur - CO - 693 301 884
Remonty - szybko, tanio i solidnie
- 698 056 197
Remonty i wykończenia - czysto,
szybko i solidnie. Gładzie, tynki,
panele, malowanie, regipsy i inne
prace remontowo-wykończeniowe.
Dzwoń już dziś - 513 556 324
Remonty i wykończenia - gładzie,
tynki, płytki, malowanie, panele,
tapetowanie, regipsy, zabudowy.
Tanio, szybko i solidnie - 604 357
269
Remonty i wykończenia - malowanie, tapetowanie, gładzie bez
pyłowo, tynki, płytki, sufity podwieszane, zabudowy G-K, panele itd.
- 608 026 379
Remonty i wykończenia - ściany
działowe, sufity podwieszane, malowanie, gładzie, tynki, układanie kafli i
paneli, montaż drzwi i okien. Konkurencyjne ceny - 515 565 653
Remonty i wykończenia - ściany
działowe, sufity podwieszane, malowanie, gładzie, tynki, układanie kafli i
paneli, montaż drzwi i okien. Konkurencyjne ceny - 515 565 653
Remonty mieszkań - tanio - gładzie, regipsy, malowanie, panele
podłogowe, inne prace remontowe.
Solidnie i niedrogo - 691 936 900

og£oszenia
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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, sklepów
- tarasy, montaż bram garażowych, układanie glazury, hydraulika,
regipsy, panele, gładzie, malowanie,
tapetowanie - 501 404 098
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
Solidnie wykonamy - malowanie,
szpachlowanie, panele, gładzie,
kafelkowanie, ocieplenie, elewacje,
regipsy, hydraulika - 697 200 025
Spawanie gazowe - Spawanie
gazowe rur do gazu ,centralnego
ogrzewania itp. Uprawnienia- własny
sprzęt Montaż inst.c.o. Wszelkiego
rodzaju usługi, gdzie potrzebny
jest spawacz czy hydraulik - 696484-516
Stolarstwo - schody, podłogi,
balustrady, balkony, tarasy, podbitki,
ogrodzenia, konstrukcje ogrodowe.
Sprzedaż, montaż - 502 283 823
Tynki maszynowe - gipsowe i
cementowo-wapienne. Wysoki
standard wykonania. Konkurencyjne
ceny, faktury VAT - 502 283 823
Układanie paneli - podłogowych
i ściennych - 513 194 392
Usługi budowlane i remontowe
- mieszkań i budowa domów pod
klucz itp. Płytki, regipsy, tynki maszynowe, poddasza, elewacje i ogólnobudowlane - 663 747 793
Usługi hydrauliczne - usuwanie
awarii - 513 194 392
Usługi koparką kołową - obrotową
- 601 789 268
Usługi remontowo-budowlane układanie glazury, terakoty, sufity
podwieszane, ścianki działowe,
gładzie gipsowe, malowanie, montaż okien i drzwi. Gwarancja - 607
720 825
Usługi stolarskie - schody, drzwi,
parapety, budy, ogrodzenia, bramy
itp. Mamy najniższe ceny w regionie. Serdecznie zapraszamy - 603
170 540
Wykończenia domów i mieszkań - sufity i zabudowy z płyt G-K.
Układanie glazury, paneli i podłóg
drewnianych. Malowanie, tapetowanie. Docieplenia - 502 283 823
Wymiana okien i drzwi - Montaż,
wymiana drzwi i okien - szybko i
profesjonalnie - 509 263 111
Wynajem rusztowań - rusztowania
200m2+100m2 cena 40gr/metr - 509
263 111
Wywrotka - do wynajęcia
wywrotka, transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793 240 653
Zakład hydrauliczny - oferuje
swoje usługi w zakresie: CO, wodkan. i gazowe (uprawnienia gazowe)
- 516 089 332
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

Złota rączka - niedziela, święta i
nocą. Pomogę w sytuacjach awaryjnych - 661 411 654

EDUKACJA
Anglik - English Alive. Przygotowanie do matury, konwersacje.
Dzieci uczone przez poezję i śpiew
- 506 209 866
Język angielski - last minute - egzaminator maturalny, tłumacz-nauka,
korepetycje. Zajęcia indywidualne
lub grupy 2-3 osobowe. Możliwy
dojazd do ucznia na terenie miasta
i okolic - 662 278 025
Język niemiecki - korepetycje udzieli studentka I roku Uniwersytetu
Wrocławskiego (studia magisterskie)
- 793 421 419
Kursy dla opiekunek - osób starszych oraz opiekunek do dzieci w
Niemczech. W tym nauka j. niemieckiego - 600 153 322
Matematyka - korepetycje - także
dla studentów - 697 814 556
Matematyka - korepetycje - w
miłej atmosferze, z dojazdem do
domu. Szkoła podstawowa, gimnazjum. Mam doświadczenie pedagogiczne - 693 579 398
Matematyka na wesoło - po
angielsku, poprzez gry i zagadki.
Cały zakres prowadzi anglik BSc
maths - 506 209 866

Matematyka, fizyka, chemia korepetycje. Także matura i egzamin
gimnazjalny. Dojeżdżam - Jelenia
Góra i okolice. Doświadczenie
w szkole i jako korepetytor - 695
192 929
Wszystkie przedmioty - korepetycje - od szkoły podstawowej po
studia, kursy maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia Góra - 600
153 322
Wypracowania, prace licencjackie - magisterskie - pisanie, porady
- 660 043 978

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Awarie-elektryka-usługi
- awarie, instalacje, oświetlenie,
ogrzewanie. Modernizacja i nowe
- szeroka gama usług elektrycznych - szybko, tanio i solidnie - 608
463 910
Elektryk - instalacje elektryczne,
odbiory, pomiary, naprawy - 696
447 645
Elektryk - naprawa, modernizacja, pomiary, odbiory. Konkurencyjne
ceny - 724 521 429

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
Instalacje elektryczne - domki,
mieszkania, lokale usługowe.
Uprawnienia SEP. Tanio i rzetelnie
- 793 157 983

USŁUGI
MUZYCZNE
Ave Marie na ślubie na skrzypcach
- absolwentka szkoły muzycznej,
otwarta na współpracę z zespołami muzycznymi. Udzielam też
korepetycji gry na skrzypcach - 661
125 226
DJ na wesele - bale karnawałowe,
imprezy okolicznościowe. Od najmłodszych do seniorów - wieloletnie
doświadczenie w branży jako DJ
oraz instrumentalista - 791 295 324
Duet muzyczny Carl-Walentina profesjonalnie gramy i śpiewamy
- wszystko i dla wszystkich - 501
576 923
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 2 osobowy - damskomęski. Wesela, ogniska, bankiety.
Akordeon, saksofon klawisze, konkurencyjne. Ceny profesjonalnie
- 699 912 174
Zespół MAG-DA - wesela, bale
karnawałowe, imprezy okolicznościowe. Wokalistka (klawisze),
gitarzysta (konferansjer, vocal,
doświadczony didżej) - 791 295
324
Zespół Mercury - z Jeleniej Góry
- rzetelny, doświadczony 4 osobowy
zespół - 609 299 524
Zespół Music Party - oferuje profesjonalną oprawę muzyczną wesel
i bankietów - 605 450 117
Zespół muzyczny Fantastic zabawy, wesela, dancingi, imprezy
- 606 302 931
Zespół muzyczny R&A - wesela,
dancingi, imprezy okolicznościowe.
Cena do uzgodnienia - 609 563
928
Zespół Sunny Duo - wesela, bankiety. Wokal, keyboard + wokalistka.
Duży repertuar, doświadczenie.
Muzyka na żywo w Internecie. Ceny
łagodne - 609 851 863

USŁUGI
FOTOGRAFICZ NE
Duet profesjonalnych fotografów fotografia ślubna i okolicznościowa.
Możliwość negocjacji cen. Zapytaj o
termin, a poznasz aktualne promocje
- 667 538 000
Fotografia ślubna, okolicznościowa - niskie ceny. Dwoje fotografów. Wideo filmowanie. Dojazd
do 100 km. Wiele atrakcji - 666
198 421
Profesjonalny fotograf - ślubny
- 660 708 013

USŁUGI
OPIEKA
Małżeństwo 53-55 lat - mówiące
po niemiecku i włosku, zaopiekuje
się małżeństwem w Niemczech 757 814 156
Pani zaopiekuje się dzieckiem może być dwoje. U siebie w domu
lub dojadę - 7 dni w tygodniu - 504
159 982
Zaopiekuje się dzieckiem - u
siebie w domu. Tanio. Mysłakowice
- 661 889 385
Zaopiekuję się dzieckiem - od
2 lat, u siebie w domu. Zabobrze
I - 781 496 470
Zaopiekuję się dzieckiem - posiadam doświadczenie. 3 zł/h - 694
487 519
Zaopiekuję się starszą osobą
- najchętniej z Zabobrza I - 781
496 470

USŁUGI
RÓŻNE
AGD - naprawa - pralek, zmywarek,
piekarników, kuchenek, płyt indukcyjnych, pochłaniaczy oparów itp.
Ariston, Indesit, Beko, Candy, Amica
itp. - 605 283 735
Alarmy, kamery - profesjonalne
systemy - montaż, serwis - 669
948 093
Alicja Kowalska - Biuro Rachunkowe - KO-ALA - pełen zakres
usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace, księgi
handlowe, KPiR, PITY i wiele innych
- W. Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub
601 837 677
Antyki i współczesne - renowacja
mebli, tapicerstwo - 504 476 123

Biuro Rachunkowe - poprowadzi
księgowość firmy, posiadamy bardzo
duże doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej - 601 837
677
Biuro Rachunkowe - tanio - 605
248 272
Dancing z karaoke - Perła
Zachodu i Zespół Muzyczny Prestiż
zapraszają 05 02 na Dancing z
Karaoke - 757 523 049
Dębowa i jesionowa deska podłogowa - sprzedaż i montaż - 605
842 451
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 - awarie montaże
usterki naprawy modernizacje itp.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
Gaz serwis - junkersy, kotły,
kuchenki gazowe. Naprawa, konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po
zamarzaniu. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
Język angielski - tłumaczenia tanio, profesjonalnie i ekspresowo.
Tłumaczenia listów, wniosków,
tekstów fachowych (medycznych,
prawnych, technicznych) - 887
598 973
Kominki-rozprowadzenie ciepła - kominki z płaszczem wodnym.
Szeroki wybór obudów z piaskowca
i marmuru - 502 283 823
Konserwator na f-rę - techniczna obsługa nieruchomości
- awarie, naprawy, osuszanie,
zamrażanie rur, przeróbki hydrauliczne, elektryczne i wszystkie inne.
Podejmiemy współpracę na stałe
- tanio - 500 505 002

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

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

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

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

KONSERWUJĘ dźwigi, podnośniki
koszowe - hydroklapy, dźwigniki
warsztatowe - 502 508 265
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów
- konkurencyjne ceny - alakow@
onet.eu
KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa,
ryczałt ewidencjonowany, książka
przychodów i rozchodów - prowadzimy kompleksową obsługę ﬁrm
- 782 020 635
KSIĘGOWOŚĆ - profesjonalnie
poprowadzę księgowość - podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt, ZUS. Pomoc w
założeniu ﬁrmy. Niskie ceny - 790
715 145
MALOWANIE obrazów na szkle imitujące witraże metodą Tyffany
- 530 401 935
MEBLOZABUDOWY, szafy - garderoby itp. - 603 328 832

MONTAŻ mebli - zmontujemy i
zawiesimy każde meble Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505 002
NAPRAWA komputerów - konserwacja, modernizacja, zgrywanie
VHS na DVD. Odzyskiwanie danych.
Graﬁka komputerowa. Wizytówki,
itp. Dojazd i naprawy u klienta - 798
468 007
NAPRAWIĘ zegary mechaniczne antyczne, dorabianie części. Tanio,
gwarancja solidnej naprawy - 531
810 777
OPIEKA nad nagrobkami - renowacja, czyszczenie. Tanio i solidnie
- 782 721 723
OSTATNI dzień promocji N - telewizja n, aktywacja 0 zł ,abonament 48zł,umowa 13mcy, wyspa
n TESCO, Carrefour naprzeciw
kas nr13 i Mont-Sat (Mała Poczta),
(stary szpital Cieplice) zamów - 602
810 896
PAZNOKCIE w domu - tipsy paznokcie żelowe, w twoim domu, przyjadę
i zrobię Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny
- 500 505 012
POMOC drogowa - 506 536 136
POPROWADZĘ księgowość - solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne
ceny - 782 020 635
PROJEKTOWANIE graﬁki - materiałów reklamowych, stron internetowych. Tanio, szybko i profesjonalnie
- 887 598 973
SERVIS okien - PCV, drewno,
aluminium - wymiana uszczelek,
okuć, szyb, konserwacja, regulacja
itp. - 606 508 723
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, montaż anten
satelitarnych. Gwarancja oraz
niskie ceny. Dojazd i diagnoza gratis. Zapraszamy - 721 009 695
STERYLIZACJA narzędzi - medycznych i kosmetycznych - ul. Elsnera
3c, Jelenia Góra - 695 184 912
STUDIO Haft Komputerowy - ul.
Sobieszowska 10 - 505 155 529
SZAFY wnękowe - z drzwiami
suwanymi, meblozabudowy, meble
kuchenne, hotelowe - 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
SZYCIE i modelowanie firan i
zasłon - sklep Firaneczka - Jelenia
Góra, ul. Kiepury 60 - 604 703 165
ŚLUSARSTWO - montaż i naprawa
zamków, awaryjne otwieranie.
Spawanie stali, żeliwa, kwasoodporne USŁUGI księgowe - pełna księgowość, zasady ogólne, ryczałt, kadry
i płace - 695 449 389
USŁUGI leśne, ogrodowe - porządkowe, przygotowanie gleby pod
zasiew poprzez mielenie glebogryzarką spalinową, ciecie krzewów
itp. - 781 878 407
USŁUGI podnośnika koszowego
P-183 - wysięg 18m. Tanio, szybko,
pewnie. Na życzenie klienta wystawiam również faktury VAT - 502
508 265
WODOMIERZE i legalizacja wymiana montaż, przeróbki. Plombujemy legalizujemy, wyręczamy
z wszystkich formalności. Szybko
tanio i solidnie, pewni jakości i
dobrej ceny - 500 505 002
WYNAJEM kontenerów - na
gruz, śmieci, odpady budowlane,
komunalne. Wywóz gruzu. Zsypy
budowlane. Kontenery. Bardzo konkurencyjne ceny - 509 976 241
WYPOŻYCZALNIA sukien ślubnych - przepięknych, firmowych,
rozmiary 36-40 - 531 093 423
ZMIEŃ stare kredyty - na jeden
nowy, z niższą ratą i z niższym oprocentowaniem - 510 171 225

USŁUGI
SPRZĄTANIE
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
MAŁŻEŃSTWO posprząta biuro, dom, mieszkanie, hurtownie. Szybko, solidnie i tanio - 669
612 929
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie
dywanów - wykładzin, tapicerek.
Usługi również w firmie. Odbiórdowóz gratis. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy - 609 172
300
POSPRZĄTAM - biura lub mieszkanie - 781 496 470

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 14 lutego 2011 a od 15 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.

SPRZĄTANIE mieszkań - i mycie
okien - tylko w Jeleniej Górze 781 753 495
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STÓŁ + krzesła - do kuchni - 609
464 710

RÓŻNE
ZAMIENIĘ

USŁUGI
TRANSPORTOWE
AUTOTRANSPORT - kraj i zagranica. Sprowadzanie aut na zamówienie, pomoc w formalnościach
- 888 269 123
BERLIN, Hamburg, Bremem
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
BUS 1.1t - z miłym, uczynnym
kierowcą, przewiezie szybko i
niedrogo - 607 232 258
BUS 8 osobowy - i laweta - 601
573 558
DAR Pol - Lotniska Berlin, Drezno, Lipsk - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol - przewozy osobowe
- Niemcy środkowe - Esen, Bonsingen, Koblenz, Frankfurt okolice
- super ceny - 075 75 182 55, 607
222 369
DAR Pol Przewozy osobowe Niemcy południowe - 075 75 182
55, 607 222 369
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
LIMUZYNA BMW 5 z kierowcą
- jasna skórzana tapicerka - do
ślubu, wesela, inne. Atrakcyjna
cena - 501 181 405
LOTNISKA-PRZEWOZY - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. Faktura VAT. Door to
door - 607 763 204
MERCEDES Vito - Przewóz, przeprowadzki - 509 263 111
NIEMCY - przewozy osobowe
– super ceny, co trzeci przejazd
gratis - 075 75 182 55, 607 222
369
NURENBERGIA, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
PRZEPROWADZKI - transport
- usługi transportowe, przeprowadzki kompleksowe, ekipa do
załadunku. Mercedes sprinter
kontener. Tanio i solidnie. Faktura Vat - 509 211 282
PRZEPROWADZKI - transport
PL-UE. Sobota-niedziela - rabat
- 660 468 908
PRZEWIOZĘ, przeprowadzę
- małe-duże przeprowadzki.
Solidnie i szybko. Profesjonalnie, tanio - 511 160 252
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
SPINDLEROWY Młyn - przewozy - konieczna rezerwacja
terminu - 607 763 204
TRANSPORT - bus 8 osobowy
- 601 573 558
TRANSPORTY i przeprowadzki
- na terenie krajów Unii Europejskiej. Sprawdź naszą ofertę
- 691 157 878
USŁUGI transportowe - autem
dostawczym do 1t. Faktury VAT
- 667 556 921
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - kompleksowe 10%
taniej - 601 561 366

7 lutego 2011 r.

WIELKA wymiana odzieży 5.02.2011 r., godz. 12.00-17.00.
Wstęp 10 zł - ul. Różyckiego 21
B - obok Gimnazjum nr. 4 - 693
104 405

RÓŻNE
SPRZEDAM
ZABIORĘ do Sopotu - 16 lutego
- 609 196 190

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
CAPRI - nowe Solarium - w Gryfowie Śląskim - ul. Kolejowa 56.
Zapraszamy - 665 377 067
MASAŻ, sauna, laseroterapia magnetoterapia, elektroterapia,
ultraterapia, rehabilitacja, komputerowe odchudzanie, vibroacusticmigrena, depresja, nerwica - 600
106 329
MASAŻE i rehabilitacja - masaż
klasyczny kręgosłupa i całościowy
oraz kompleksowa rehabilitacja 605 448 574
PEDICURE leczniczy - manicure
japoński i klasyczny, stylizacja 697 994 542
PIĘKNE rzęsy, paznokcie - przedłużanie, zagęszczanie rzęs
metodą rzęsa do rzęsy - 80 zł.
Przedłużanie paznokci żelem - 50
zł - 695 081 694
POGOTOWIE fryzjerskie - pogotowie fryzjerskie - 792 607 377
PROFESJONALNE zabiegi pielęgnacji - dłoni i stop, tipsy metodą
żelową, makijaże. Dojazd. Legalnie - 507 093 593
PRZEDŁUŻANIE włosów - od
5 zł za pasmo naturalne. Mogę
doczepić włosy, które klientka
sobie sama przyniesie - w niskiej
cenie. Salon fryzjerski Glamour
zaprasza - 793 469 303
SALON fryzjerski Glamour - niskie
ceny, gwarancja zadowolenia.
Balejaż 70-100 zł, cięcie 20-40 zł,
farba 60-80 zł. Zapraszamy - 793
469 303
S PA w d o m o w y m z a c i s z u peelingi na ciało, zabiegi, masaże
ciała i twarzy - na telefon lub w
gabinecie. Oferta dla kobiet - 606
424 970
STUDIO Tatuażu „ALEX” - ul. Wojska Polskiego 26 - 728 243 005
TIPSY żelowe - profesjonalnie - 10
letnia praktyka. Naturalny wygląd.
Gwarancja 4 tygodnie. Studio
fryzur „Kinga” - ul. Poznańska
26a - 606 975 441
TIPSY żelowe za 50 zł - henna
brwi, rzęs 20 zł, przedłużanie,
zagęszczanie rzęs - 80 zł (możliwy
dojazd do klientki) - 695 081 694

ZA DARMO
ODDAM
GRUZ - na terenie Jeleniej Góry
dowiozę na miejsce - 607 744
887
PŁYTY falowane eternitowe nowe - nigdy nie zakładane - 691
559 318

ZA DARMO
PRZYJMĘ
DWULETNI piesek york - czeka
na suczki - 889 573 363

AKORDEON Weltmeister - z futerałem, w bardzo dobrym stanie. Cena
do uzgodnienia - 603 258 997
CEGŁA rozbiórkowa - ok. 1500 szt.
- 505 313 667
DREWNO na rozpałkę - świerkowe,
połupane w wiązkach. Suche. Cena
2,50 zł
DREWNO opałowe - olcha, brzoza
drobne oraz suchy świerk - 669
449 241
DRZWI wewnętrzne - białe po 50
zł - 601 386 274
FOTEL kosmetyczny - na pilota.
Uszkodzona funkcja składania.
Cena 150 zł - 500 052 695
KEYBOARD Yamaha PSR 450
- za 1200 zł. Do tego pokrowiec.
Instrument w dobrym stanie - 889
573 363
KOMPLET kilkudziesięciu sprawnych i profesjonalnych maszyn
stolarskich plus osprzęt. Jest to kompletna stolarnia - 501-726 476
KSIĄŻKI w języku polskim - z
przełomu IXI i XX w., w tym część
I wydania trylogii H. Sienkiewicza 757 462 233 - wieczorem
KULA dyskotekowa 80 cm - z
napędem + punktówki oraz inne
oświetlenia. Kostkarka do lodu.
Stoliki i krzesła klubowe. Reklama
2 m - 513 356 452
MAGNETOWID Samsung - za 100
zł i płyty winylowe LP z muzyką rozrywkową i poważną - 75 75 410 84
OKRĄGLAKI sosnowe - o długości
3 metrów. Cena 4 zł/szt. - 509 996
393
PIANINO z metalową płytą - Georg
Hofman Berlin - stan dobry. Tanio 604 609 208
STOŁY + ławki piwne - oraz parasole i płotek. Reklama duża - 513
356 452
SUKNIA ślubna - okazja - biała, 2
częściowa, pięknie zdobiona. Rozmiar 38, wzrost ok. 170 cm. Gratis
rękawiczki i białe futerko. Cena 400
zł do negocjacji - 785 182 698
SZCZENIĘTA Shihtzu - sprzedam
- 502 101 448
SZLIFIERKA do kamienia - (kolanówka). Mysłakowice - 512 600
552
UBRANKA dla dziewczynki - 0-1
rok (prawie nowe) oraz wózek,
nosidełko i inne akcesoria. Bardzo
tanio - 507 254 323
UŻYWANY piec CO - 21 kW na
wszystko. Cena do uzgodnienia 601 578 247
WYPOSAŻENIE do sklepu odzieżowego - wieszaki, torsy męskie
i żeńskie, manekin-postać - 606
404 710
ZWISY oświetleniowe - w kolorze
zielonym + kinkiety, przyczepę
gastronomiczną na agregat prądotwórczy 4,5 kW. Rolbar - 513
356 452

RÓŻNE
KUPIĘ
ANTYKI - meble, obrazy, srebra,
szkło, broń - 695 702 259
KAŻDE zboże - łubin min. 23t.
Zapewniam transport oraz 100%
przedpłaty - 501 459 374
MEBLE kuchenne w dobrym stanie
- kuchenkę gazową - za nieduże
pieniądze. Jestem ze Świerzawy
- 601 168 395
STAROCIA - obrazy, grafika,
szkło, porcelana, srebra, monety,
militaria, biała broń, ordery i odznaczenia, dokumenty wojskowe i inne
rzeczy - 609 443 235
ZNALEZIONO klucz - na osiedlu
Widok w Cieplicach - 889 573
363
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Tak z pokładu samolotu wygląda jeleniogórskie „imperium sprawiedliwości” w al. Wojska Polskiego i przy ul. Grottgera. Widoczny na małym zdjęciu, wybudowany z kontrybucji francuskich pod koniec XIX wieku budynek sądu, przez lata rozrósł się do sporych
rozmiarów kompleksu, zawierającego także areszt śledczy. Już w latach 20. XX wieku sąd przebudowano – likwidując wieńczące dach placówki kamienne orły – i powiększono o całe skrzydło. Na przełomie XX i XXI stulecia rozbudowano areszt śledczy o pion administracyjny i budynek penitencjarny. Rzadko jest okazja, aby zobaczyć, jak to wygląda od środka. My uchylamy „rąbka” tajemnicy. „Imperium” ma za sobą przykre incydenty (strzelanina w marcu 2000 roku oraz kryzys ze strażnikiem więziennym w kwietniu 2006).
I – choć ostatnio wyremontowano tam drzwi – ich przekroczenie tylko dla niewielu osób stanowi przyjemność. Mimo to warto zwrócić uwagę na detale zdobiące gmach: herby Śląska i Jeleniej Góry.
(tejo)
FOT. MT
FOT. TEJO
FOT. KC
FOT. ARCHIWUM
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Paniom Mariom najlepszego!
W muzyce, książce
i na ﬁlmie

Było wiele hitów muzycznych, gdzie bohaterką
była Maria, a jeden z nich pochodzi ze słynnego
musicalu „West Side Story” (1957). Utwór
austriackiego kompozytora ery klasycznej i
romantycznej Franciszka Szuberta „Ave Maria”
(Ellens dritter Gesang) z 1825 roku stał się częstą
oprawą muzyczną uroczystości ślubnych. W 1968
roku Czerwone Gitary wylansowały szlagier „Anna
Maria”. Potem pojawiały się kolejne przeboje o
Marii: „Ballada o Marii Magdalenie” zespołu Happy
End (1979), „Maria” grupy Redgum (1980), „(I’ll
Never Be) Maria Magdalena” Sandry (1985),
„Maria” Davida Sylviana (1987), „Maria” formacji
The Jacksons (1989), „María” Rickyego Martina
(1995), „Maria” zespołu Blondie (1999), „Marie”
Johnnyego Hallydaya (2002) i „Maria (I Like It
Loud)” formacji Scooter (2003). Swego czasu
do kanonu lektur szkolnych należała książka Marii
Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.
Opowiadanie Tadeusza Borowskiego „Pożegnanie z
Marią” (1947) doczekało się swobodnej ekranizacji
w reżyserii Filipa Zylbera (1993). Historia burzliwego romansu Marii Walewskiej i Napoleona zainspirowała Hollywood do powstania kinowej produkcji
„Pani Walewska” (1937) z udziałem Grety Garbo i
Charlesa Boyera, a Andrzeja Jarockiego i Leonarda
Buczkowskigo do napisania scenariusza do filmu
„Marysia i Napoleon” (1966) z Beatą Tyszkiewicz
i Gustawem Holoubkiem.

31

Maria obchodzi imieniny dwadzieścia
osiem razy w roku,
m.in. dziś - 11 lutego. To trzecie co do
popularności imię w
Polsce, noszone przez
ponad 750 t ysięcy
osób.
Wprawdzie nie
wszystkie Marie
ś więtują
imieniny 11
lutego (część
miała swoje
święto w minioną środę, 2
lutego), warto
wspomnieć o
kilku paniach
noszących to
piękne imię.
Oczywiście –
jest ich więcej,
ale liczymy na
wyrozumiałość – bo z
obiektywnych przyczyn
o wszystkich napisać nie
jesteśmy w stanie.
Znane w naszym w naszym regionie Marie to
m.in. Maria Głuszała – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza
Puchalskiego, Maria Koralewska - wiolonczelistka,
Maria Kucharska - wieloletnia pracowniczka Urzędu
Miasta Karpacz, Honorowa

Od lewej: Maria Nienartowicz, Maria
Żmuda, Maria Guszała, Maria Suchecka,
Maria Szubart, Maria Koralewska
Obywatelka Gminy Karpacz, Maria
Nienartowicz – pisarka książek dla
dzieci,, Maria Sobków - nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych,
Maria Staroszczuk – nauczycielka
edukacji wczesnoszkolnej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Bolesława
Chrobrego, Maria Domagała, nauczycielka I LO im. Żeromskiego
(rusycystka i polonistka), Maria
Suchecka – dziennikarka, pisarka
i poetka, Maria Szubart – instruktor plastyki Jeleniogórskiego Cen-

trum Kultury, Maria Śliwińska –
katechetka Szkoły Podstawowej
nr 7 im. Adama Mickiewicza,
Maria Wójtowicz – koszykarka
Finepharm Karkonosze oraz
Maria Żmuda – autorka książki
„Bo mój chłopak piłkę kopie”,
była żona legendarnego piłkarza Władysława Żmudy.
(tejo)
FOT. ARCHIWUM
JELONKI

PO VII EDYCJI GITAROMANII
syfikowali się gitarzyści
urodzeni po 31 grudnia
1998 r. oraz „grupie starszej” – wśród gitarzystów
urodzonych po 31 grudnia 1992 r.
Należy podkreślić, iż
poziom muzyczny każdego z uczestników VII edycji GI-

W Sali Błękitnej Pałacu do któSchaffgotschów (siedziba r e j
Zamiejscowego Ośrodka klaDydaktycznego Politechniki
Wrocławskiej) w Cieplicach odbył się w trzecią niedzielę stycznia
koncert laureatów VII
Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu im.
Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA.
Podobnie jak to było w latach
ubiegłych, VII edycja GITAROMANII zrzeszyła prawdziwych, młodych wirtuozów
gitary klasycznej, którym
talentu możemy jedynie pozazdrościć. Tradycyjnie, w
ramach festiwalowego konkursu
oceniano umiejętności uczniów
wszystkich typów szkół muzycznych,
nie tylko z Polski, lecz z całej Europy.
Co charakterystyczne, „szranki”
rozgrywały się w dwóch kategoriach
wiekowych: tzw. „grupie młodszej” –
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Tytuł WIELKIEGO GITAROMANIAKA
otrzymała Anna Chorążyczewska z
PSM I i II st. im. M. Karłowicza w
Zielonej Górze. Gratulujemy!

TAROMANII był,
d o p r a w d y,
imponujący!
Mistrzowskie
wykonania
Preludiów Francisco Tarregi,
zaprezentowa-

Decyzją jury w składzie: Piotr
Pałac – przewodniczący, Marcin
Dylla, Christiane Spannhof, Tomasz
Zawierucha oraz Wojciech Lipiński,
które przesłuchało w „grupie młodszej” 9 osób, zaś w „grupie starszej”
osób 16 – absolutnymi „liderami” VII
edycji GITAROMANII zostali: „grupa
młodsza”, I nagroda ex – aequo:
Kinga Barańczak – PSM I st. im. G.
Bacewicz w Nowej Soli, Dominika
Dawidowska – SM I i II st. im. Z.
Noskowskiego w Gdyni; II nagroda:
Jan Jakub Mielziuk – PSM I i II st. w
Suwałkach; III nagroda: Agnieszka
Rau – PSM I i II st. w Zielonej Górze;
wyróżnienie: Julia Wołyniak – SM I
st. w Miliczu.
Z kolei jeśli chodzi o „grupę starszą”, I nagrodę otrzymał Mariusz
Kozłowski – OSM I i II st. im. K.
Szymanowskiego we Wrocławiu; II nagrodę ex – aequo
przyznano Joannie
Zawiślak – OSM
II st. im. H. Wieniawskiego w
Poznaniu oraz
Annie Chorążyczewska – PSM
I i II st. im. M.
Karłowicza w
Zielonej Górze; III
nagrodę otrzymał
Daniel Egielman – OSM
I i II st. im. F. Nowowiejskiego
w Gdańsku. Wyróznienie ex – aequo
przypadło Maciejowi Krupskiemu –
OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego
w Łodzi, Wiktorowi Wilgockiemu
– OSM II st. im. H. Wieniawskiego w
Poznaniu i Małgorzacie Jarosz – OSM
I i II st. w Gdańsku.
(Petr)
FOT. PETR

Szarpali struny
na medal!
ne przez
„grupę młodszą”, przepięknie odgrywane, wybrane
części Suity “Platero y Yo”
Eduardo Sainz de la Mazy –
oto czego doświadczyliśmy
podczas tegorocznego festiwalu
„gitary”, którego zwycięzcy wystąpili przed nami wczoraj.

Wszystkim Mariom, Marysiom i Marysieńkom
składamy życzenia jak najmniej kłopotów i zmartwień
oraz spełnienia wszystkich
marzeń, zamierzeń i planów! Niech się spełniają
w każdy dzień!

Gdzie te chłopy!?
W restauracji Orient
Express w
Jeleniej Gór z e o d by ł a
się „Randka
w ciemno”,
czyli bal dla
s i n g l i . Pa ń
było sporo,
zawiedli natomiast – panowie.
– Na „Randce
w ciemno” (31
stycznia) zabrakło tylko jednego – panów. Być
może, przyczyną
tak niskiej frekwencji ze strony płci męskiej
był mecz piłki
ręcznej, który zaczął się w telewizji o tej samej porze co nasza
impreza – mówi Alicja Dusińska,
właścicielka restauracji Orient
Express oraz Karkonoskiego Salonu Sztuki. – Tak czy owak, zabawa
była przednia, choć nie da się

O klimat muzyczny „Randki w ciemno” zadbał zespół Guru Band, który
niewątpliwie sprostał oczekiwaniom
nawet najbardziej wybrednych „melomanek”. Pochwała należy się również kilku obecnym panom – jak się
okazuje, tancerzom jakich mało.

ukryć, że zdominowana przez
„singielki” – dodaje.
Istotnie bowiem na „Randce w
ciemno” licznie przybyłe panie
udowodniły, że potrafią się bawić
i to bez względu na to, iż panowie faktycznie „się nie spisali”.
Było hucznie, niekiedy wyjątkowo
radośnie i, co najważniejsze, bardzo integracyjnie. Bawiono się
wspólnie, razem przystępowano
też do konkursów tanecznych oraz
innych atrakcji, które na pierwszej
z cyklicznych imprez dla singli –
takie jest bowiem założenie organizatora – przygotowano z myślą
o jej uczestnikach.
(Petr)
FOT. PETR
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