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Czy przez nieprzemyślaną decyzję urzędników
pacjenci „Wysokiej Łąki”, w tym Stanisław
Antonów i Roman Młynarczyk (na zdjęciu),
stracą szansę na skuteczną terapię, a personel
wyląduje na bruku?
str. 8
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Jak niszczono nasze miasto
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Demolka przy cerkwi
str. 14
Z PIERWSZEJ STRONY

Skrzypce jeleniogórskie!
Fenomenalna Małgorzata Wasiucionek zagrała
w Filharmonii Dolnośląskiej
str. 6-7

Miłosny magnes walentynkowego święta wykorzystują
organizatorzy imprez różnych,
którzy – niemal w tym samym
czasie (miniony weekend) – zapraszają zainteresowanych na
wernisaże, koncerty, spektakle i
festyny. Świetnie! Teraz nikt nie
powie, że u nas nic się nie dzieje.
Z drugiej strony jest tego tyle, że
nie sposób wszystkiego ogarnąć.
Zwłaszcza wobec faktu, że miasto
przestało wydawać drukiem
informator z harmonogramem
imprez i trudno teraz cokolwiek
sobie zaplanować. Cóż, odetchniemy w kolejne weekendy,
kiedy zawita do miasta i Kotliny
Jeleniogórskiej tak wyklinana
cisza i pustka. Szkoda, że nikt z
koordynatorów (chyba tacy są)
nie pomyśli, że zdarzeniami z
jednego weekendu można by
obdzielić co najmniej miesiąc.
Konrad Przezdzięk

14 lutego 2011 r.

ROZMAITOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

O NIM SIĘ MÓWI

Ryszard Zając
Artysta

Paweł Zasada
fotografik

Debiutancką wystawę tego młodego mieszkańca Mysłakowic, na co dzień studenta Wyższego Studium Fotograficznego AFA we Wrocławiu, otwarto w miniony piątek w
Galerii pod Brązowym Jeleniem w Jeleniogórskim Centrum
Kultury. Autor od kilku lat zajmuje się fotografią i wiąże z
nią swoją przyszłość zawodową. Prace zaprezentowane na
wystawie przedstawiają głównie skromne sprawy z życia
zwykłych ludzi, pozostające na marginesie wielkiego
świata. Można stwierdzić, że taka fotografia
jest niezwykle potrzebna, ponieważ „zbliża”
zjawiska i wydarzenia znajdujące się blisko
nas, a nie zawsze potrafimy je dostrzec.
Dodajmy, że zdjęcia Pawła Zasady
obrazujące czyszczenie wagonów kolejowych ze sprejowych bohomazów
wandali, można było niedawno
temu oglądać na wygaszaczach
monitorów w czytelni Książnicy
Karkonoskiej.
(Coolazooch)
FOT. COOLAZOOCH

„Supertorpeda”
w marzeniach

Fot. Tejo

O korytarzach dla linii dużych
prędkości była w miniony piątek
mowa w siedzibie Urzędu Marszałkow skiego Woje wództwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu.
Celem spotkania było przedstawienie proponowanego przebiegu pierwszej polskiej linii dużych
prędkości przez teren województwa dolnośląskiego określonego
w ramach trasowania wstępnego,
opisu przeprowadzonych analiz
w zakresie trasowania oraz poznanie opinii w tym zakresie.
Wprawdzie tr udno liczyć, że
taki polski TGV dotrze do węzła
jeleniogórskiego, ale pomarzyć
zawsze można. Tymczasem pozostaje nam
raczej powrót
do czasów
retro…
(RED)

Nie dał papierosa? To pożałował…
9 lutego około godziny 23.00 na
jednym z przystanków komunikacji
miejskiej w Jeleniej Górze pewien
mężczyzna paląc papierosa oczekiwał na autobus. Przypadkowy
przechodzień zaczepił go i zażądał
„dymka”. Pokrzywdzony odmówił,
wówczas 26-latek dotkliwie go pobił
i zabrał mu plecak. Zaatakowany
zaraz po zdarzeniu powiadomił
policję. Funkcjonariusze w oparciu

o rysopis napastnika ruszyli na
jego poszukiwanie. Zatrzymali go
nieopodal miejsca zdarzenia. 26latek trafił do policyjnego aresztu. Za
rozbój grozić mu może kara nawet
do 12 lat pozbawienia wolności. –
Wystąpiliśmy w wnioskiem o jego
aresztowanie - informuje podinsp.
Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
(KMP)

Walentynki w gwiazdami
Wprawdzie Dzień Zakochanych przypada dziś (poniedziałek, 14 lutego) jednak wiele imprez z nim

PLUS TYGODNIA

związanych odbyło się w miniony weekend. W Karpaczu parom
zaśpiewał Krzysztof Krawczyk,
w Szklarskiej Porębie na akordeonie grał Tomasz Drabina, w
Pałacach Wojanów i Paulinum
popis umiejętności wokalnych
dali młodzi soliści operowi
i operetkowi.
(RED)

Związany z Karpaczem (obecnie), a z Jelenią Górą
w przeszłości Ryszard Zając świętował w pierwszą
sobotę lutego swój benefis w Biurze Wystaw Artystycznych. Wielu jeleniogórzan wciąż kojarzy pana
Ryszarda z drewnianymi instalacjami, rzeźbami,
które przez ponad 20 lat zdobiły plac Ratuszowy.
Po czupurnej i buntowniczej młodości, artysta w
wieku dojrzałym dostrzegł sacrum, ale z profanum
nie zrezygnował. Wypadkową jest dzieło wielkie.
Każda niemal rzeźba autora łączy głęboką wiarę
i doświadczenie codziennością. Ryszard Zając jest
aktywnym członkiem wspólnoty Parafii Ewangelickiej Wang. Pisze teksty, komponuje muzykę i śpiewa.
Wyliczyć wszystkie jego nagrody i wyróżnienia
byłoby kłopotem. Uznawany za ambasadora sztuki
Kotliny Jeleniogórskiej.
(tejo)
Więcej na stronie 17

Sportowe
„konklawe”
– Zamknę ich w sali obrad na
klucz i nie wypuszczę, dopóki
czegoś sensownego nie uradzą
– powiedział prezydent miasta
Marcin Zawiła o działaczach
klubów sportowych. Celem
ma być wypracowanie takiego
stanowiska dotyczącego finansowania sporu jeleniogórskiego, aby odrzucić partykularne
interesy poszczególnych klubów, a zadowolić wszystkich,
w tym także entuzjastów mniej
popularnych dyscyplin. Pieniędzy na sport w Jeleniej Górze
nie przybędzie, może jednak
zmienić się sposób ich dysponowania. Wszystko zależy
od dogadania się działaczy z
samorządem.
(tejo)

KRAKSA CZTERECH POJAZDÓW

Bo kierowca się zagapił
Tr z y s a m o chody osobowe
i jeden transportowy
zderzyły się 7 lutego
na ulicy Wolności nieopodal
sk r z y ż owa nia z ul. Wyc z ó ł kow skiego w
Jeleniej
Górze.

Do zdarzenia doszło około
godziny 16.00. na dwóch pasach w kierunku Jeleniej Góry
od strony Cieplic. Zdaniem policji sprawca, kierowca peugeota
boxera, jechał za szybko, dlatego nie
zdołał wyhamować
przed autami stojący-

mi na czerwonym świetle. Winowajca tłumaczył, że się po prostu
zagapił. Uderzył najpierw w VW
passata, który stał przed nim. Passat
natomiast „stuknął” poprzedzającego
go forda focusa. Po uderzeniu w VW,
odrzucony peugeot boxer zajechał
drogę citroenowi.
– Przyczyną tej kolizji był zbyt duża
prędkość, o czym świadczy długa
droga hamowania sprawcy – mówi
asp. Waldemar Romańczuk
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej
Górze.
(Angela)
FOT. ANGELA

Wygraj wstęp do aquaparku!
Szczegóły KONKURSU - str.29

Fot. Konrad Przezdzięk
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Kochają Jelenią Górę!
Laureaci nagród i wyróżnień (a także
ich przedstawiciele) na wspólnym
zdjęciu z prezydentem Zawiłą i panią
dyrektor Książnicy Karkonoskiej
Prace uczestników z całej
Polski napłynęły na trzecią edycję konkursu walentynkowego „Zakochaj się
w... Jeleniej Górze”, którego
wyniki ogłosił w minioną
sobotę organizator: Książnica Karkonoska. W strofach
opiewano piękno, wspomnienia i melancholię związane z
grodem Krzywoustego.
Walentynki to takie święto, że
każdy ma 16 lat i może pozwolić
sobie na pisanie o miłości – powiedziała na wstępie dyrektor Książnicy
Karkonoskiej Alicja Raczek witając
tłum gości: uczestników trzeciej edycji
konkursu poetyckiego „Zakochaj się
w… Jeleniej Górze”. Wśród zebranych
był prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła, pomysłodawca tego przedsięwzięcia, które z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
Zyskało wymiar ogólnopolski: do
organizatorów dotarły wiersze z
innych miast.
Jurorzy (Miłosz Kamiński, Jan
Owczarek, Alicja Raczek i Agnieszka
Romanowska) zdecydowali, aby w
tym roku podzielić uczestników na
dwie kategorie wiekowe. Niemniej
jednak w obu zwracano uwagę, czy

nie nas przytłacza, w czasach
wiersze są w temacie.
gonitwy i różnych rozliczeń,
Doceniono też świepotrafimy jeszcze pisać wiersze.
żość, lotność, walory
A że Walentynki dają ku temu
kompozycyjne.
dobrą okazję, to się świetnie skłaWygrała Beata
da – zauważył prezydent Marcin
Rokicka wierszem
Zawiła. Ewa Milińska, która zajęła
„W sercu Jeleniej
się organizacją zmagań, podkreGóry”. Niestety, lauśliła, że w konkursie z roku na rok
reatka nie mogła
bierze udział coraz większa liczba
przybyć, bo zdawała
uczestników. Wszyscy otrzymali
egzaminy. Nagrodę,
pamiątkowe dyplomy.
romantyczną kolację
– W tym roku nie było wielkiew Hotelu Pod Różami
go zaskoczenia, ale cieszy fakt,
i bon towarowy do
że aż tyle osób potrafi wierszem
Empiku, odebrała w
wypowiedzieć się o miłości do
imieniu nagrodzoswojego miasta – powiedział
nej Joanna Kocan.
Miłosz Kamiński, juror (nie mógł
Dwa drugie miejsca
dotrzeć na rozdanie nagród).
przyznano Halinie
Alicja Raczek częstuje cukierkami uczestników
Kolejna edycja zmagań – już
Cychol („Wiem, kim
za rok.
dla mnie jesteś, ale
konkursu walentynkowego.
Konrad Przezdzięk
nie wiem, kim jestem
FOT. KONRAD
dla ciebie”) oraz Jepoły satyryczny wierszyk Zbigniewa więzi poety z miastem.
PRZEZDZIĘK
rzemu Suchockiemu („Bo jesień Muczyńskiego „Jestem rogaczem”. –
– To bardzo dobrze, że w czasach,
najpiękniejsza jest u nas”). Trzecie Pisałem to z myślą o panu – zażarto- kiedy codzienność niejednokrotmiejsce przypadło Maciejowi Macioł- wał autor zwracają się do prezydenta
kowi, który na uroczystość wręczenia Marcina Zawiły. – Jelenia Góra to
Wśród młodszych uczestników pierwszego miejsca nie przyznano. Drugą lokatę zajęła
nagród przyjechał aż z Poznania. chyba jedyne miasto, gdzie nazwanie
Aleksandra Waśniowska („Pokochaj to miasto”), a dwa trzecie równorzędne miejsca
Pan Maciej napisał wiersz: „Mogę Cię kogoś rogaczem nie jest obraźliwe, a
zabrać wszędzie”.
przyznano Małgorzacie Kukiel („Jak ona”) oraz Weronice Rabiedze. Wyróżniono
poroże należy nosić z dumą – śmiał
Sporo śmiechu, a przy okazji re- się prezydent. Prócz tego były strofy
Agnieszkę Chmielewską i Kornelię Rataj.
fleksji o miłości do małej ojczyzny pełne poetyckich krajobrazów najbliżPełną listę laureatów i wyróżnionych, a także nagrodzone wiersze znajdziecie na stronie
było podczas prezentacji utworów. szych, wśród których przywoływano
internetowej Książnicy Karkonoskiej.
Wśród wyróżnionych znalazł się na jeleniogórskie symbole i wyrażano

W ROK PO TRAGEDII
Wiadomo już, jak będą wyglądały jeleniogórskie obchody
tragicznej katastrofy pod
Smoleńskiem, w której 10
kwietnia 2010
roku rozbił
się rządowy
samolot powodując śmierć
wszystkich
pasażerów (w
tym Prezydenta RP wraz z
małżonką) i
załogi.
– Chcemy tej
bolesnej rocznicy nadać wymiar
lokalny i skupić się na pamięci o
dwóch Honorowych Obywatelach
Jeleniej Góry: posła Jerzego Szmajdzińskiego i byłego prezydenta RP
na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, którzy w tej katastrofie zginę-

Co słychać
w demografii?

li – mówi Marcin Zawiła, prezydent
Jeleniej Góry.
Jak zapowiada prezydent miasta,
obchody będą miały miejsce w
Książnicy Karkonoskiej. Złoży się na
nie wystawa pamiątek po śp. Jerzy Szmajdzińskim, a także
zdjęcia z pobytu
w Jeleniej Górze
śp. Ryszarda Kaczorowskiego
(lipiec 2009),
kiedy to przyjął
godność Honorowego Obywatela Jeleniej
Góry. Będą też projekcje filmów.
W organizację włączą się także
Archiwum Państwowe w Jeleniej
Górze oraz Fundacja im. Jerzego
Szmajdzińskiego.
(tejo)
FOT. TEJO

W roku 2009 zawarto w jeleniogórskim Urzędzie Stanu
Cywilnego 564 małżeństwa,
a w roku ubiegłym – 524. W
roku 2009 zarejestrowano 1535
nowych urodzeń (1169 zgonów),
w roku ubiegłym – 1468 urodzeń
i 1165 zgonów.
Tyle, że na statystyki urodzeń
trzeba patrzeć ostrożnie, bowiem urodzenia rejestruje się
zgodnie z miejscem zdarzenia,
a Szpital Wojewódzki w Jeleniej
Górze przyjmuje pacjentki nie
tylko z Jeleniej Góry i okolic,
a także ze sporego obszaru b.
województwa. Zdarzyć się może
więc noworodek, którego rodzice
mieszkają w Bogatyni, czy Lubaniu. Niemniej – nawet biorąc
to pod uwagę – różnica między
liczbą urodzeń a zgonów jest
obecnie zdecydowanie większa,
niż jeszcze 4 – 6 lat temu. Na
marginesie: cała procedura rejestracji urodzeń stała się – po
wejściu Polski do UE – nader
skomplikowana, bo do rozstrzygnięcia (zgodnie z wolą rodziców
i przepisami prawa) jest kwestia
obywatelstwa nowonarodzonych
dzieci, niekiedy podwójnego obywatelstwa, szczególnie w przypadkach, gdy Polka lub Polak są
partnerami obcokrajowców.
(RED)

Pijana mama nie zauważyła zniknięcia córeczki
Nawet pięć lat w więzieniu w organizmie kobiety (44 lata) wymoże spędzić kobieta, któ- kazało ponad trzy prora upiła się i nie zauważyła, mile. Kobieta
że jej pięcioletnia córeczka
wyszła z domu. Kiedy policjanci znaleźli dziecko daleko od miejsca zamieszkania, było wyziębione
i pogryzione przez psa.
Trafiło do szpitala.
Cała rodzina mieszka w
jednej z miejscowości powiatu
lwóweckiego, ale pozbawioną
opieki i błąkającą się dziewczynkę odnalazła mieszkanka Czernicy
w powiecie jeleniogórskim. Stało się
to 7 lutego o godz. 16. 40. Dziecko
było wyziębione i nosiło wyraźne
ślady pogryzienia przez psa. Dziewczynka została przewieziona do
szpitala. Policjanci ustalili, że matka
pięciolatki była kompletnie pijana.
– Badanie na zawartość alkoholu

Trafiła do policyjnego aresztu.
Jeżeli potwierdzi się, że naraziła
życie lub zdrowie swojej córki na
szwank, grozi jej kara do pięciu lat
więzienia. Policjanci z Lwówka Śląskiego wyjaśniają
szczegółowo wszystkie
okoliczności tego zdarzenia.
(KMP)

Tata wypił i pojechał

nie zauważyła niepodinsp. Edyobecności dziecka. I nie wiedziała,
ta
Bagrowska,
oficer
że dziewczynka sama opuściła dom
kilka godzin wcześniej – informuje prasowy policji jeleniogórskiej.

Na początku lutego policja zatrzymała auto kierowane
przez pijanego mężczyznę. W samochodzie siedział
pięcioletni syn, którego nietrzeźwy tato miał odwieźć
do przedszkola. Chwilę wcześniej mężczyzna zawiózł
starsze dziecko do szkoły. Mężczyzna odpowie za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (grozi
za to kara do dwóch lat więzienia). Straci też prawo
jazdy. Na jak długo, to zależy od decyzji sądu.
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Odczarowana ugoda

Marcin Zawiła: Chcę
podziękować pani
Dorocie Czekaj, dyrektor
tej placówki, za to, że
zrozumiała sytuację
Ekrany akustyczne i dodatkowy plac zabaw zapewnią
komfort i bezpieczeństwo
dzieciom z przedszkola
położonego przy placu budowy Term Cieplickich. Po
dwóch latach negocjacji
miasto podpisało z dyrekcją porozumienie w spornych kwestiach.

Na ferie? Do kontroli!

Dziś (14 lutego) rozpoczęły się
ferie zimowe. Szczególne znaczenie
w tym okresie ma bezpieczeństwo
przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii prowadzą kontrole stanu technicznego
autokarów. Już od dziś działa punkt
kontroli autobusów w Jeleniej
Górze, na placu manewrowym
PKS przy ul. Obrońców Pokoju. W
okresie zimowego wypoczynku
kontrole takie realizowane są również na jeleniogórskich drogach. W
szczególności sprawdzane będą pojazdy przewożące dzieci i młodzież
na zimowy wypoczynek.
(KMP)

Konf likt
wo kó ł „ Z a czarowanego
Parasola” narastał z różną
intensywnością
od zimy 2009
roku. Chodziło
o pogodzenie
działania
przedszkola
ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem
budowy Term Cieplickich
Dolnośląskiego Centrum Rekreacji. Na linii miasto – placówka zaiskrzyło ponownie, kiedy ciężki
sprzęt wykonawcy inwestycji mógł
zagrozić bezpieczeństwu dziewcząt
i chłopców. Przedszkolu, które od
miasta dzierżawi grunt (do 2016
roku), groziłby niebyt, bo rodzice byli
zdecydowani wypisać dzieci, jeśli nie
udałoby się tak przeprowadzić transportu ciężkich elementów budowy,
aby było to bezpieczne.
Tymczasem 10 lutego podpisane
zostało porozumienie na temat
sposobu realizacji tego projektu, w
którym znalazły się zasady współdziałania firmy budującej Termy
Cieplickie oraz przedszkola. – Chcę
podziękować pani Dorocie Czekaj,
dyrektor tej placówki, za to, że zrozumiała sytuację. Ustalone zostały
takie warunki porozumienia, by
przedszkole odczuło budowę Term
Cieplickich w możliwie jak najmniejszym stopniu – poinformował
w miniony piątek Marcin Zawiła,
prezydent Jeleniej Góry.

– Podpisałam porozumienie z miastem,
mając nadzieję, że tym razem miasto
wywiąże się ze złożonych obietnic oraz,
że wykonawca będzie prowadził budowę
tak, że wykaże wyjątkową czujność i nie
będzie zagrażał bezpieczeństwu dzieci.
Nie wszystkie zaproponowane warunki
nas satysfakcjonują, ale chcę by zakończyło się oskarżanie mnie i rodziców o
blokowanie inwestycji. Ponieważ nigdy
z naszej strony tego nie było. Po prostu
zmuszano nas do przyjęcia rozwiązań, których nie można było przyjąć ze względu na
zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Do podjęcia decyzji o podpisaniu porozumienia
skłoniło mnie zapewnienia złożone przez
pana prezydenta Marcina Zawiłę i panią
zastępczynię prezydenta Zofię Czernow.

Należy do nich m.in. deklaracja, że
budynek przy ul. Fabrycznej 1a nadal
będzie funkcjonował jako przedszkole
i nie zostanie przekształcony na inne
cele. Zapewniono mnie również, że
droga, która powstanie jesienią 2011r.
na części terenu przedszkola będzie
wykorzystana tylko do przejazdu samochodów osobowych. Odstąpiono więc
od zamiarów przeprowadzenia przez
teren przedszkola drogi dla sprzętu
ciężkiego obsługującego budowę
Term. Zapewniono mnie również, że
budowa aquaparku będzie prowadzona
z zapewnieniem szczególnych zasad
bezpieczeństwa wobec przedszkola
i jego użytkowników, wszystkie prace
prowadzone na terenie przedszkola będę
wcześniej ze mną uzgadniane. Deklarowano również, że nowe wyposażenia
placu zabaw będzie spełniało określone
wymogi i przekazane na naszą własność
oraz, że jeżeli budynek przedszkola

Dziś (14 lutego 2011) w Sali
Balowej Pałacu Staniszów odbędzie się wyjątkowy koncert
Dotarły do nas informacje, przychodni. Apeluje jednocześnie „Tango y mas”.
że do mieszkań w dzielnicy do adresatów tej dziwnej oferty,
Sobieszów pukają domo- aby nie dać się nabrać. – RozproW Dzień Zakochanych, specjalnie dla
krążcy oferując termome- wadzamy glukometry, owszem, fanów „walentynek” wystąpi nie kto
ale
pacjenci,
którzy
ich
potrzebują,
try rzekomo sprzedawane
inny, jak sam Ariel Ramirez et consortes.
dostają te urządzenia za darmo
przez miejscowy ośrodek – usłyszeliśmy. Osobom, które Tradycyjne brzmienia tanga argentyńskiego, folklor latynoamerykański
zdrowia. Za sto złotych.
termometru nie mają, medycy ra-

i kompozycje z gatunku portugalskiedzą kupić odpowiednie urządzenie
go fado, oto co będą mogli usłyszeć
– Nie sprzedajemy żadnych pro- w aptece.
uczestnicy walentynkowego koncertu.
duktów, a tym bardziej w systemie
(RED)
I więcej jeszcze, prócz oryginalnych
sprzedaży obnośnej – podkreśla
i niewątpliwie trafnie dobranych na
pani doktor z sobieszowskiej

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

zamienny z tyłu budynku
– dodał Marcin Zawiła.
Prezydent przyznał, że
negocjacje nie były łatwe dla żadnej ze stron
i przez długi czas były
przez miasto prowadzone niepoprawnie, z pozycji siły.
- Cieszymy się z
tego porozumienia i postaramy
się go ściśle
przestrzegać.
Dementuję też pogłoski
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ucierpi w skutek prowadzonej inwestycji,
zostanie wykonana nowa elewacja. Jedną
z ważniejszych deklaracji ze strony miasta
jest również zapewnienie, że zawarta ze
mną umowa użytkowania nieruchomości
nie będzie wypowiedziana do końca
jej trwania czyli do 2016 roku i takie
oświadczenie Pani prezydent zadekla-
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la są nam
potrzebne,
a moim zdaniem aquapark
podniesie atrakcyjność tej placówki – zaznaczył
Marcin Zawiła.
(Angela)
FOT. TEJO/
ANGELA
JF

rowała złożyć na piśmie. Mam nadzieję
że nasza współpraca będzie przebiegała
bez zakłóceń a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do
przedszkola będzie w pełni zapewnione a
za kilka miesięcy dzieci będą korzystały
z pięknych basenów.

W Pałacu Staniszów walentynkowo

Nabierają „na termometr”

Jacek Jakubiec, kustosz z Dworu Czarne (20 kuponów), Maja
Włoszczowska (19 głosów), Alicja Dusińska (11 głosów), Andrzej
i Renata Marchowscy (sześć kuponów) Agata i Wacław Dzidowie
(pięć głosów) - 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 osoby,
która w minionym roku
KUPON PLEBISCYTOWY
wyróżniła się w sposób
PLUS ROKU TO:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szczególny.
Zapraszamy do udziaDane głosującego:
Imię, nazwisko, adres
łu w naszej zabawie!
e-mail...............................
Redakcja
.....................................................
Jelonki.com
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych

Dorota Czekaj
dyrektor
Przedszkola
„Zaczarowany
Parasol”

NIE UFAJ DOMOKRĄŻCOM

Wyróżnijcie ludzi, którzy do swoich codziennych
zajęć dokładają gorliwość serca i poczucie spełniania
misji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji

Zgodnie z projektem część terenu
przedszkola od frontu nad rzeką
zostanie przekształcona w drogę
dojazdową dla klientów term, a w
zamian za to, przedszkole otrzyma
takiej samej powierzchni teren ziemi
od strony przyszłego aquaparku wyposażony w atestowane urządzenia
dla placu zabaw. Po wykonaniu drob-

nych prac związanych z położeniem
na działce przedszkola przyłączy
energetycznych i
wodno-kanalizacyjnych, co potrwa
około dwa tygodnie, największe
prace zostaną przełożone na jesień,
kiedy ten teren będzie przez przedszkole najmniej użytkowane. – Prace
zostaną rozpoczęte od budowy ekranów ochronnych (będą prowadzone
z wyciszeniem) i dopiero w momencie, kiedy przedszkole otrzyma teren

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
Jer zy Wiklendt – fotografik

Dzień Zakochanych melodii
Ariela Ramireza i „Tango y mas”,
dla wszystkich chętnych przyszykowano wyjątkową kolację przy
blasku świec. – Z największą
przyjemnością pragnę zaprosić
wszystkich zakochanych (i nie
tylko) na „miłosny” koncert

„Tango y mas”, albowiem
będzie to „tango” w najlepszym wykonaniu – mówi
nam Agata Roma-Dzida,
prezes fundacji Forum
Staniszów.
Petr
FOT. ARCHIWUM

Walentynkowy koncert „Tango y mas” w Pałacu Staniszów w wykonaniu Ariela
Ramireza z zespołem rozpocznie się o 18.00. Co ważne, właśnie to wydarzenie
muzyczne zainauguruje Festiwal „Muzykalia Staniszowskie” 2011, którego celem jest
promowanie artystów z Kotliny Jeleniogórskiej oraz całego Dolnego Śląska.

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
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

z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)
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Twórczo o wodzie, ściekach i przyrodzie
Uczniowie sześciu szkół odebrali w miniony wtorek nagrody i dyplomy w III edycji
konkursu spółki Wodnik,
„Woda, ścieki i ochrona środowiska”.

Fot. Agrafka

Finał konkursu, którego celem
jest przede wszystkim edukacja młodych ludzi oraz zapoznawanie ich z
funkcjonowaniem spółki, również w
kontekście ochrony środowiska, odbył
się w Zakładzie Uzdatniania Wody przy
ul. Wróblewskiego w Cieplicach. W tym
roku udział w nim wzięło sześć szkół.
– Dostaliśmy10 prac i postanowiliśmy nagrodzić wszystkie szkoły. Każda
placówka otrzymała wybrane przez

siebie pomoce naukowe o wartości
tysiąca złotych – powiedział Wojciech
Jastrzębski, prezes spółki Wodnik w Jeleniej Górze. Były też bony do Empiku.
Prezes zapewnił, że konkurs będzie
kontynuowany, chociaż być może w
innej formule. Dni Otwarte Wodnika
mogą zostać połączone z wydarzeniem
kulturalnym, np. z koncertem.
Uczestniczka konkursu Antonina
Olszewska w tym roku przygotowała
słoik z ziemią, w której posadziła rośliny. Wszystko to obrazowało obieg
wody w przyrodzie. Pomysł zachwycił cały skład jury. Kamil Wierzbicki,
Mateusz Różański i Krzysztof Sadulski z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej
Górze przygotowali prezentację

multimedialną i film, w których
przedstawili funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Joanna Jagielska i
Natalia Sztela z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej
Górze przygotowały natomiast plakat
zatytułowany „Woda wokół nas”. Jako
nagrodę odebrały dla szkoły maneki-

ny do ćwiczeń. Prace przekazali też
uczniowie Szkoły Podstawowej nr
10, Gimnazjum nr 4, Zespołu Szkół
Technicznych Mechanik oraz Zespół
Szkół Rzemiosł Artystycznych w
Jeleniej Górze.
(Angela)
FOT. ANGELA

Patronat nad imprezą objął prezydent Jeleniej Góry, Marcin Zawiła.
– Dostarczanie wody i odbieranie ścieków w mieście to skomplikowany i kosztowny
proces. Tymczasem świadomość przeciętnego jeleniogórzanina kończy się na etapie
zakręcenia kranu czy spuszczeniu wody w ubikacji. Grupa tych młodzi ludzi natomiast
dzięki takim konkursom podejmuje trud głębszego spojrzenia na ten temat – powiedział
Marcin Zawiła.

Wizyta przełożona

Wojna na wystawie
W miniony piątek w Skansenie Uzbrojenia
Wojska Polskiego Muzeum Karkonoskiego
odbyło się otwarcie wystawy pt. „Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej w misjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie”. Podczas wernisażu zostały także wręczone odznaczenia
kombatanckie oraz wyróżnienia.

Ze względu na chorobę sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, St. Gawłowskiego, jego
przyjazd do Jeleniej Góry, Jakuszyc
i Karpacza, a także przygotowywana na minioną środę (9 bm.)
konferencja prasowa – zostały
przełożone na marzec. O kolejnym
terminie spotkania poinformujemy
po ustaleniu szczegółów.
(RED)

oddziałem Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Na ekspozycję składają się dwie wystawy
planszowe przygotowane oddzielnie przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Jedna obrazuje polski kontyngent
wojskowy w Afganistanie, przede
wszystkim są to fotografie, ale też geneza konfliktów i obraz służby
rys historyczny. Druga dotyczy naszego wojska.
(Agrafka)
obecności polskich sił zbrojnych
w Iraku. Na wystawie ukazana jest

– P o k a z u j e - ski – powiedział Stanisław Wilk,
my pier wszy raz kierownik skansenu, będącego
w Jeleniej Górze
zbiór eksponatów,
k t ó re p r z e k a z a ł Decyzją prezesa Zarządu Głównego związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych kombatanckim
nam w 2006 roku krzyżem pamiątkowym: por, rezerwy Józef Okoń, prezes Koła Miejskiego nr 4 w Jeleniej Górze, por. rezerwy Romuald Teresani, por.
ówczesny poseł na
rezerwy Antoni Kacperski. Zostali także wyróżnieni najwyższym kombatanckim odznaczeniem za zasługi dla Związku Kombatantów
Sejm RP, a wcześniejszy minister Stanisław Wilk kierownik Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego, Ivo Łaborewicz kierownik Archiwum Powiatowego w Jeleniej Górze
obrony narodowej oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, a także Gabriela Zawiła dyrektor Muzeum Karkonoskiego. Odznaczenia wręczał płk
Jerzy Szmajdziń- rezerwy Edward Jakubowski, lider jeleniogórskich kombatantów.

WSPÓLNE MIASTO ZMIENIA TAKTYKĘ

zamknięte. Stąd też zmiana siedziby
samego stowarzyszenia.
– Mieszkańcy Jeleniej Góry podczas
wyborów podjęli pewne decyzje,
odrzucili nasz program i wybrali
stare pomysły na Jelenią Górę rozreklamowane przez poszczególne partie
polityczne. Wybrali prezydenta i radę
miasta, której
sk ł a d , p o z a
pewnymi wyjątNASZ KOMENTARZ
Demokracja dla zwycięzców jest hojna. Czy pomiata przegranymi? kami, pozostał
niezmienny. W
Paradoks Roberta Prystroma (imponujący rezultat wyborczy i radzie zasiadają
jednoczesna porażka na całej linii) z pewnością każe zaintere- ci sami ludzie,
sowanemu wyciągać wnioski z tej lekcji. Źle by było, gdyby w jakich widzieliśmy kilka lat
krajobrazie organizacji Wspólnego Miasta zabrakło, zwłaszcza w temu. My przez
obliczu dominacji lokalnej sceny politycznej przez romansujący osiem lat przyjukład Platforma Obywatelska – Sojusz Lewicy Demokratycznej. mowaliśmy ludzi, radziliśmy
Opozycja poza radą miasta jest równie ważna jak i ta wewnętrzna. im, próbowaliWycofanie się na inne, niesprawdzone pozycje, może być dla WM i śmy pomagać
jego lidera posunięciem o trudnych do przewidzenia skutkach. w codziennych
Konrad Przezdzięk problemach –
mówi Robert

Stowarzyszenie Wspólne Miasto
działa w Jeleniej Górze od 2002 roku.
Dotychczas przez osiem lat prowadziło biuro porad obywatelskich wraz ze
spotkaniami z prawnikiem i innymi
specjalistami. Po wyborach przegranych przez Roberta Prystroma zapadła jednak decyzja, że biuro zostanie

Koniec ściany płaczu

Zamiast interwencyjności postawimy działa, a mieszkańcy i dziennikana innowacyjność i kreatywność. Bę- rze mogą się kontaktować z jego
dziemy dążyli do ściągania do Jeleniej członkami za pomocą telefonów i
Góry przedsiębiorców, stwarzania e-maili.
nowych miejsc pracy, bez której z
Angela
miasta wyjadą wszyscy młodzi ludzie
– zapowiada Robert Prystrom.
Szef stowarzyszenia zapewnia, że mimo braku siePrystrom, który w listo- w postaci Roberta Prystroma jest już dziby, Wspólne Miasto
padowym starciu o fotel zamknięty. Nie wrócimy już do tej cały czas
prezydencki zajął trzecie bajki – zapewnia prezes Wspólnego
Miasta.
miejsce.
Szef stowarzyszenia tłumaczy, że 80
– Uczyliśmy jeleniogórzan
postaw obywatelskich. Tymczasem procent siedziby przy ul. Konopnickiej
do wyborów nie poszło 65 procent było wykorzystywane na potrzeby
mieszkańców, którzy uznali, że wy- biura porad obywatelskich. Kiedy
bory nic ich nie obchodzą. Pozostali zapadła decyzja o jego likwidacji,
na radnych wybrali reprezentację opłacanie tak dużego pomieszczepartyjną. Teraz jest więc czas, by radni nia stało się bezzasadne.
– Obecnie szukamy nowej,
wzięli się do pracy i zaczęli być ambasadorami swoich wyborców. My przez mniejszej siedziby dla naosiem lat działaliśmy jak instytucja: z szego stowarzyszenia. W
dyżurami od poniedziałku do sobo- niej nie będzie już jednak
Aktywnie dla Sobieszowa
ty. Po wyborach podsumowaliśmy żadnych dyżurów, ani
Halina Wójtowicz-Moszyńska, przewodnicząca i
naszą pracę i doszliśmy do wniosku, porad. Skupimy się na
Irena Siuta-Kamieńska – obie reprezentujące Zespół
że czas zmienić „ścianę płaczu” na innym kierunku naszego
Aktywności Społecznej, działający w Sobieszowie
inny kierunek działania. Biuro porad działania, które z pewnozostały przyjęte przez prezydenta Marcina Zawiłę.
obywatelskich, etap doktora Judyma ścią zaskoczy wszystkich.
Sobieszowski ZAS, który już od kilku lat stara
się podejmować z powodzeniem różne działania
na rzecz poprawy estetyki i standardów życia tej
części Jeleniej Góry, zebrał już sporo środków z
przeznaczeniem na iluminację dwóch obiektów
– kościoła i poczty. Podjął też rozmowy mające na
celu uzgodnienia tyczące tych prac z różnymi in.
Podmiotami, co w sposób zasadniczy przyspiesza
realizację projektów. M. Zawiła zadeklarował
wsparcie tych prac, w uznaniu zapobiegliwości
i przedsiębiorczości samego zespołu. Przyjął też
zaproszenie na spotkanie z ZAS, a także – na planoTabliczka przy wejściu do dawnej drukarni informuje o biurze radnego Rober- waną w maju debatę z mieszkańcami Sobieszowa,
ta Prystroma. Kandydatowi na urząd prezydenta, który zdobył trzeci wynik w organizowane przez ZAS.
(RED)
mieście, nie udało się wejść do grona rajców.

Swoją działalność od 1 lutego br. zawiesiła natomiast Rada Młodych,
która przy Wspólnym Mieście działała od czterech lat. – W sobotę miało
zebrać się szersze grono naszych członków i podjąć decyzję, co będzie
dalej. – Być może założymy coś nowego, albo będziemy dalej działać w
niezmienionej formie – powiedział nam Paweł Gluza, lider Rady Młodych
przy Wspólnym Mieście.

Fot. Konrad Przezdzięk

Co z radą młodych?

Fot. Konrad Przezdzięk
Fot. Konrad Przezdzięk

Drzwi siedziby Stowarzyszenia Wspólnego Miasta, w tym Biura Porad
Obywatelskich przy ul.
Marii Konopnickiej
w Jeleniej Górze są
zamknięte na głucho.
I pozostaną. – Rozdział doktora Judyma w postaci Roberta
Prystroma jest już zamknięty. Teraz postawimy na kreatywność
i innowacyjność – mówi
prezes stowarzyszenia,
niedawny kandydat na prezydenta miasta (trzeci wynik
wyborczy).
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Sławy pedagogiki muzycznej zjechały na XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne, które w minionym
tygodniu zakończyły się w
stolicy Karkonoszy.

zajęcia z pracownikami naukowymi uczelni muzycznych, nierzadko chodzącymi sławami! Mistrz
pianistyki, profesor Andrzej Jasiński (związany z Akademią Muzyczną w
Katowicach) uczył
niegdyś Krystiana
Mieć lekcję u prof. Andrzeja Zimmermanna,
Jasińskiego, nauczyciela Krystia- który w
na Zimmermanna,
jednego z najlepszych
pianistów
na

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

1975 roku, jako 19-latek wygrał
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Dziś przez wielu uważany
jest za pianistę numer jeden na
świecie. A Mistrz Mistrza
wciąż kontynuuje dzieło
pedagogiczne i naucza
kolejnych, przyszłych
mistrzów.
Profesor Jasiński,
który 10 lutego wystąpi w Filharmonii Dolnośląskiej, prowadził
zajęcia w Sali im. Stefana
Strahla w Państwowej
Szkole Muzycznej im.
Moniuszki. Mistrz

Mistrzowie

krąży obok adeptki: analizują każdy
fragment utworu: wszystkie legata
i staccata, pracują nad artykulacją,
ekspresją, rozmawiają o muzyce.
Mistrz od czasu do czasu siada przy
drugim fortepianie i demonstruje,
jak grać. Z lekcji korzysta nie tylko
uczennica, lecz także nauczyciele
fortepianu z jeleniogórskiej placówki. – Warsztaty są także dla
nich – mówi dyrektor PSM Urszula
Borkowska.
– Te

warszt at y
to bardzo
cenna tradycja, która
pozwala
kształtować
muzyczny charakter uczestników
i uczyć ich pewnego uniwersalizmu – zauważa pani prof. Regina
Strokosz-Michalak z katowickiej
Akademii Muzycznej, która prowadzi zajęcia z
akompania-

Zetknięcie doświadczenia światowej sławy mistrza wiolinistyki Konstantego Andrzeja Kulki z dojrzałością artystyczną młodej
jeleniogórzanki, Małgorzaty Wa-

Małgorzatę Wasiucionek i jej
sukcesy, kiedy jeszcze uczyła się
w jeleniogórskiej Państwowej
Szkole Muzycznej im. Moniuszki
w klasie prof. Ludmiły Sołowiewicz, pamiętają wszyscy, którzy
na bieżąco śledzili postępy tej
wybitnej, choć młodej, osobowości artystycznej. Może nieco mniej
osób pamięta, jak bodaj 12-letnia
Małgorzata wystąpiła w programie telewizyjnym Macieja
Orłosia, który promował Jelenią
Górę. To już jednak przeszłość.

mentu i kameralistyki. Podkreśla,
jak ważne jest dziś nabycie wszechstronności jeśli chodzi o opanowanie gry na instrumencie. Dzięki
lekcjom mistrzowskim uczniowie
nabywają umiejętności, które z
pewnością przydadzą się we wspólnej pracy z solistą,
czy też ze-

Prof. Andrzej Jasiński podczas pracy z
uczniami przybyłymi na warszaty

świecie? Wydaje się, że poza
uczelnią to niemożliwe, tymczasem w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia im.
Moniuszki – i owszem. W
sumie do Jeleniej Góry przyjechało ponad 130 uczestników
z różnych zakątków Polski.
Nie tylko uczniowie, lecz także
studenci. Skorzystali z nie
zdarzającej się często możliwości odbycia choćby krótkiej
lekcji z autorytetem z danej
dziedzinie.
Impreza, do tej pory formalnie łączona z Festiwalem
„Gwiazdy promują”, w tym
Prof. Krystyna Jurecka udziela lekcji
roku odbył się odrębnie, choć
uczestnicy udzielali się za- Malwinie Bogdan, uczennicy PSM II
równo w PSM jak i w Filhar- stopnia w Jeleniej Górze
monii Dolnośląskiej. Tak czy
owak warsztaty pozostają
wydarzeniem – wprawdzie
towarzyszącym – niemniej
jednak bardzo istotnym zarówno
dla adeptów muzyki jak i miejscowych nauczycieli.
Nie na co dzień
zdarza się bowiem mieć

Małgorzata Wasiucionek i prof. Konstanty
Andrzej Kulka

Wielki skrzypcowy finał

siucionek,
skrzypaczki,
przed którą dopiero światowa
kariera, a to
wszystko z doskonale dysponowaną Orkiestrą Filharmonii
Dolnośląskiej pod pałeczką
Maestro Tomasza Bugaja: tak
lapidarnie można ująć ideę
koncertu, który w miniony
piątek w Filharmonii Dolnośląskiej zakończył
XVIII edycję Festiwalu
„Gwiazdy Promują”.

W miniony piątek Małgorzata
Wasiucionek, studenta II roku
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w
klasie prof. Romana Lasockiego,
podbiła zmysły publiczności wykonaniem niezwykle trudnego I
Koncertu Skrzypcowego Karola
Szymanowskiego. Trudnego zarówno wykonawczo, jak i niełatwego w odbiorze, zwłaszcza dla
ucha nieprzyzwyczajonego lub
nieobeznanego z dziełami polskiej muzyki 20-lecia międzywo-
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Fot. Konrad Przezdzięk

Niedawno grał na pięćdziesięcioleciu wprowadzenia
tego instrumentu do kanonu pedagogiki muzycznej,
7 lutego oklaskiwano go
na stojąco w Filharmonii Dolnośląskiej. Prof.
Klaudiusz Baran, wirtuoz
akordeonu i bandoneonu
– wraz ze swoimi uczniami
– dał popis swojej maestrii
podczas XVIII Festiwalu
Gwiazdy Promują.

Warsztaty u prof. Reginy StrokoszMichalak
Stachura (klarnet), prof. Krystyna Jurecka (skrzypce). Lekcje
mistrzowskie to także nowe doświadczenie dla uczniów przyzwyczajonych do swoich nauczycieli.
Podczas warsztatów mają okazję
poznać inny sposób pracy i liznąć
nieco „akademizmu”, który z całą
pewnością dogłębnie poznają, jeśli
zdecydują się na studia muzyczne.
Konrad Przezdzięk

Lekcja klarnetu u prof. Mieczysława
Stachury.

Konkurencja nie śpi

Impreza wkracza w dojrzałość (to już jej 18. edycja).
– Jest znana w całej Polsce, ale co roku jeleniogórska
szkoła muzyczna dba, aby zachęcać potencjalnych
uczestników – usłyszeliśmy od dyrektor Urszuli
Borkowskiej. Konkurencja nie śpi: szkoła w Legnicy
zorganizowała Zimowy Kurs Mistrzowski. Aby do
Jeleniej Góry przyjeżdżało jak najwięcej młodzieży,
potrzebna jest naprawdę mistrzowska obsada. Z tym
szkoła nie ma problemu od lat. I wiele wskazuje na to,
że podobnie będzie w roku następnym.
jennego. Tymczasem wykonanie
jeleniogórzanki „przełamało”
barierę niezrozumienia. Publiczność słuchała z większą
atencją gorąco „kibicując” solistce. I bardzo entuzjastycznie
ten utwór, będący właściwie
jednoczęściową symfonią koncertującą, przyjęła.
Po przerwie na estradzie pojawił się – witany owacją na stojąco
– prof. Konstanty Andrzej Kulka.
Jak powiedział prof. Roman Lasocki, prowadzący
koncert, solista jest uważany za jednego z najlepszych
skrzypków na świecie, a w latach
70. i 80. był bodaj skrzypcowym
„numer jeden”.
Publiczność jeleniogórska
zna bardzo dobrze tego wirtuoza, który z „kamienną” twarzą
wyczynia „cuda” na strunach:
bywał u nas praktycznie podczas
całej swojej kariery. Przybył i
teraz, aby dać popis prawdziwie
„profesorskim” wykonaniem
Koncertu Skrzypcowego D-dur
Piotra Czajkowskiego. Spodziewana długa owacja na stojąco
nie skłoniła jednak Mistrza do
bisu. Już na „ukłony” wyszedł bez

społem muzycznym
jako akompaniator.
Nie wszyscy pianiści
bowiem – choćby byli
świetni – mają gwarantowaną karierę
solistyczną.
Z uczestnikami
warsztatów pracowali lub pracują
poza wymienionymi prof.
Igor Cecocho
Urszula Borkowska,
(trąbka),
dyrektor PSM
prof. Mieczysław

wysłuchać publiczność w Jeleniej
Górze. Muzyk, będący jednocześnie prodziekanem Wydziału
Instrumentalnego Uniwersytetu
Muzycznego Chopina w Warszawie, „przywiózł” z sobą dwóch
adeptów: Rafał Grząkę oraz Macieja Frąckiewicza.
To właśnie uczniowie rozpoczęli dzisiejszy koncert, na który
złożył się bardzo zróżnicowany
repertuar. Muzykę współczesną pomysłowo zestawiono
z dziełami klasycznymi, a
niektóre transkrypcje powstały specjalnie na Festiwal Gwiazdy Promują
i miały swoją „premierę”.
Sam Mistrz wprawił publiczność w zachwyt już w
pierwszej części finezyjnym
wykonaniem fragmentów
baletu „Dziadek do orzechów” Czajkowskiego.
Nie obyło się bez bisu i
dał się słyszeć jęk zawodu publiczności, kiedy
akordeoniści wyszli na
estradę już bez
instrumentów.
Krótko: uczta
muzyczna, na

Akordeon awansował z „weselnej harmoszki” do rangi instrumentu par excellence koncertowego, ale droga do podbicia wybrednej publiczności filharmonicznej
nie była usłana różami. – Jeszcze
kilkanaście lat temu było nie do
pomyślenia, aby znalazł się w
repertuarze poważnych wydarzeń
muzycznych i koncertów – mówił
prof. Roman Lasocki.
Był instrumentem plebejskim,
dziś uważany za odkrycie często „wygrywa” konkurencje ze
skrzypcami, czy też fortepianem,
bo drzemią w nim niesamowite
możliwości, które – pod palcami mistrzów – pozwalają
uzyskać niebywałe brzmienie.
Akordeonowe szlaki w
Polsce zaczęto przecierać
przed półwieczem, a pionierzy tych poczynań – w
tym prof. Włodzimierz Lech
Puchnowski – uważani są za
kreatorów rodzimej szkoły
akordeonu. Mają w dorobku
wykształcenie akordeonowych sław, z których jedna
– Klaudiusz Baran – stała
się zarazem gwiazdą promującą uczniów podczas
tegorocznej edycji festiwalu
w Jeleniej Górze.
Jak zaznaczył Roman Lasocki, Klaudiusz Baran jest wir- której powtórkę z pewnością
tuozem klasy światowej. Próbkę przyjdzie długo poczekać.
(tejo)
jego umiejętności miała okazję

skrzypiec, ale szczerze za aplauz
podziękował

Rafał Grząka

Maciej Frąckiewicz

Prof. Klaudiusz Baran

Trąbka, skrzypce,
fortepian

Ósmego lutego odbył się koncert
z Igorem Cecocho (trąbka) oraz
z udziałem Pawła Tulińskiego,
Damiana Marata (obydwaj na
trąbce), i Marii Miszczak (fortepian). W środę, 9 lutego wystąpiła Aneta Wąsik (skrzypce) oraz
Antoni Lichomanow (fortepian).
W programie, między innymi,
był Fauré, Beethoven, Richard
Strauss. Wydarzeniem czwartku
był wieczór fortepianowy z Andrzejem Jasińskim w roli głównej,
który promował swojego ucznia
Mateusza Borowiaka. Zabrzmiały
dzieła Beethovena i Chopina.

Owacja na stojąco dla
Konstantego A. Kulki.
Nie
byłoby
tak dobrych wrażeń z tego koncertu,
gdyby nie świetnie
dysponowana Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Dolnośląskiej,
którą poprowadził Tomasz
Bugaj. Orkiestra

Maestro Tomasz Bugaj
dyryguje ﬁlharmonikami
dolnośląskimi.

zagrała na otwarcie „Rapsodię Litewską” op. 11 Mieczysława Karłowicza.
Roman Lasocki wspomniał koncert
inauguracyjny festiwalu sprzed
tygodnia i wykonanie Adagietta z
V Symfonii Mahlera. – To utwór
zarezerwowany dla najlepszych
zespołów na świecie, a jeleniogórskie
wykonanie w niczym mu nie ustępowało – zauważył.
Publiczność, wśród której zasiadła zastępczyni prezydenta

Zofia Czernow, podziękowała
artystom owacjami i takoż
pożegnała XVIII edycję Festiwalu Gwiazdy Promują.
– Do zobaczenia za rok
– wykrzykiwał na koniec,
już bez mikrofonu, dyrektor artystyczny festiwalu
prof. Roman Lasocki.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Prof. Roman Lasocki

Fot. Konrad Przezdzięk

na wyciągnięcie dłoni Złote pokolenie akordeonu
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JAKI LOS CZEKA SZPITAL „WYSOKĄ ŁĄKĘ” W KOWARACH

Fuzja będzie zabójcza
Czy faktycznie zostanie on
połączony ze Szpitalem Wojewódzkim w Jeleniej Górze,
niekoniecznie z korzyścią dla
pacjentów i kadry lekarskiej?
Póki co, klarownej odpowiedzi na te pytania – nie ma. A
na „Wysokiej Łące” nastroje
coraz bardziej napięte.
Informacja o zamiarze połączenia
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej
Górze z „Wysoką Łąką” lub też jego
„wchłonięciu” przez „Wysoką Łąkę”
raz po raz budzi emocje pośród szpitalnych załóg. Taka wieść każdemu
o zdrowych zmysłach wydaje się
bardziej śmieszne, niż prawdopodobne. Choć ostatnio informację o
przesądzonym losie placówki, rzekomo, uzyskano z „dobrze poinformowanego źródła”, nasza konsultacja z
Urzędem Marszałkowskim przyniosła
zgoła odmienne nowiny. Jakie? Ano
takie, że żadna decyzja dotycząca
ewentualnej reorganizacji zakładów
opieki zdrowotnej podległych samorządowi dolnośląskiemu w sprawie
połączenia Szpitala Wojewódzkiego z
„Wysoką Łąką” nie zostały ostatecznie
podjęte.
Co więcej: – W ramach programu
reorganizacji systemu opieki zdrowotnej „Wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
połączenie zakładów jest niemożliwe
w rozumieniu i trybie art. 43h ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej – mówi
Maria Jolanta Borzyszka, dyrektor
Wydziału Restrukturyzacji Ochrony
Zdrowia w Urzędzie
Marszałkowskim
Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. – Reorganizacja
zakładów musi uwzględniać potrzebę
zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych z zachowaniem dostępności,
jakości i warunków ich udzielania, a
także ich polepszania.
Tak więc, póki co, połączenie Szpitala Wojewódzkiego z „Wysoką Łąką”
jest niemożliwe. Póki co, bowiem
ostatecznej decyzji, podkreślić trzeba,
w dalszym ciągu nie ma. Choć w
chwili obecnej mówienie o konsolidacji obydwu zakładów przypomina
raczej „wróżenie z fusów”, mające
na celu wywołanie burzy, która – bez
mała – trwa już od roku, a przy tym
drażni niemiłosiernie zarówno zespół
lekarzy, jak i pacjentów „Wysokiej
Łąki”: – U Pana Boga i w Polsce wszystko jest możliwe – mówi z przekąsem
doktor Maria Lewandowska-Holewik,
zastępca ordynatora Oddziału Pulmonologicznego szpitala „Wysoka Łąka”.
I trudno z nią się nie zgodzić, albowiem na temat podobnych połączeń,
swego czasu równie „niemożliwych”
mówi się dzisiaj w całym kraju.
Zresztą, z dużą dozą krytyki i wcale
nie bez powodu.
Koncentrując się jednak na naszym,
regionalnym przypadku, ewentualne
połączenie Szpitala Wojewódzkiego
z „Wysoką Łąką”: – Byłoby rozwiązaniem niekorzystnym zarówno dla
jednej, jak i drugiej placówki służby
zdrowia – mówi dr LewandowskaHolewik, która pracuje w „Wysokiej
Łące” od 50 lat. – Z argumentacji „decydentów”, którzy chcieliby takiego
połączenia jasno wynika, iż szpital
przejąłby niemal w całości oddział pulmonologiczny, pozostawiając
nam głównie Zakład
OpiekuńczoLeczniczy

Siedem tysięcy
podpisów przeciw
Pracownicy „Wysokiej
Łąki” zaniepokojeni sygnałami medialnymi ze stron
władz o planowanym połączeniu placówki ze Szpitalem Wojewódzkim w Jeleniej
Górze, spotkali się w minionym tygodniu z politykami
Prawa i Sprawiedliwości.
– Nie może być tak, że o tak
ważnych sprawach, mogących skutkować likwidacją naszych miejsc
pracy dowiadujemy się z mediów!
Nikt nie chce z nami poważnie rozmawiać” – mówili przedstawiciele
związków zawodowych i dyrekcji.
Poseł Marzena Machałek zapowiedziała interwencję. – Nie chodzi
o konflikt ze szpitalem w Jeleniej

Górze. Władze województwa
nie przedstawiają ekonomicznych
argumentów przemawiających za
połączeniem obydwu placówek, nie
możecie dać się zastraszyć – powiedziała posłanka. Uczestnicy zebrania
uzgodnili kolejne kroki, które będą
podejmować oraz zapowiedzieli, że
będą domagać się zorganizowania
oficjalnego spotkania z władzami
województwa. Wspierać ma ich
parlamentarzystka i radny Tadeusz
Lewandowski. Pracownicy i pacjenci
Wysokiej Łąki chcą usłyszeć oficjalne
stanowisko marszałka w tej sprawie
oraz przekazać mu ponad 7 tysięcy
podpisów, które zebrali przeciwko
połączeniu placówki z jeleniogórskim szpitalem.
(RED)
FOT. ARCHIWUM

oraz rehabilitację. Ja się pytam, gdzie obecnej doskonale pełni swoją funkoni pomieszczą pacjentów i jak będzie cję. Jeżeli konsolidacja w dalszym
wyglądała ich diagnostyka i hospi- ciągu jest choćby rozważana, apeluję
talizacja? My tutaj mamy warunki, do marszałka województwa: „Nie
świetną klimat, który sprzyja leczeniu niszczmy czegoś, co od dziesięciolechorób płuc, a przede wszystkim – ci świetnie się sprawdza; szpitala, z
kadrę specjalistów, którzy doskonale którego pacjenci wychodzą zdrowi
znają się na swoim fachu. A tam? Tam i zadowoleni, do którego – w razie
juz teraz „gonią w piętkę”, po trzech konieczności – chętnie wracają,
dniach wypisują pacjenta z zapale- o ile można tak powiedzieć” –
niem płuc! Tam ma być pulmonologia dodaje.
Czy rzeczywiście moż– dodaje z oburzeniem.
Istotnie bowiem, „gonienie w na? Okazuje się, że tak.
piętkę” to objaw charakterystyczny – „Wysoka Łąka”, a
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej ściślej personel
Górze, który, jak wszystkim wiado- medyczny, który tu
mo, „trochę” nie radzi sobie z ilością pracuje, po prostu,
pacjentów – co zresztą cechuje więk- uratował mi życie.
szość szpitali w Polsce. Czy nie wiedzą Od 20 lat pozostaję
o tym, a może raczej – nie dostrzegają pod opieką wspatego wspomniani „decydenci”? To niałych, tutejszych
wątpliwe, choć zamiar dołożenia szpi- lekarzy specjalistów,
talowi ok. 400 pacjentów miesięcznie na których pomoc
(dokładnie, 417 przyjęła „Wysoka mogę liczyć zawsze.
Łąka” do chwili pisania tego artykułu
od 1 stycznia 2011 –
przyp. aut.) zdaje się
temu przeczyć. Tak
czy owak, zdaniem
zespołu z „Wysokiej
Łąki” powodem proponowanej konsolidacji, o której od roku
„się mówi”, jest coś
zupełnie innego.
– W naszej opinii,
połączenie Szpitala
Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z „Wysoką
Łąką” miałoby na celu
jego oddłużenie kosztem naszego budżetu
– ocenia dr Lewandowska-Holewik. – W
Nie wyobrażam sobie, by nie było
efekcie, doprowadziłoby to do zagłady „Wy„Wysokiej Łąki”. Dzięki niej, ciągle jestem
sokiej Łąki”, która,
– wzrusza się Marian Ozimek
podkreślam, w chwili

Mimo zakazu palenia w
miejscach publicznych, jeden z naszych czytelników
poinformował nas, że w
Szpitalu Wojewódzkim w
Jeleniej Górze pali się papierosy, trując tym samy innych
pacjentów.
– Przebywałem na oddziale urologii w szpitalu przy ul. Ogińskiego.
Nie mam najmniejszych zastrzeżeń
co do poziomu opieki lekarskiej.
Problem jednak w tym, że w szpitalu
pali się papierosy. Jest to coś niesłychanego, że mimo ustawowego
bezwzględnego zakazu palenia,
zakaz ten jest łamany i to nawet na
oddziałach. Proszę sobie wyobrazić
jaką męczarnie przeżywa osoba
niepaląca kiedy musi leżąc w sali i
wdychać papierosowy dym.
– Za rękę nikogo nie złapałem, ale
nie mam najmniejszej wątpliwości,
że palono w ubikacjach/łazienkach,
być może też w salach przeznaczonych personelowi, sytuację zaś

pogarsza fakt, że na oddziałach leżą
chorzy ludzie i otworzenie okna, by
przewietrzyć salę, jest praktycznie
niemożliwe. Na dodatek przepis zabraniający palenia jest także łamany
w pomieszczeniach oddzielających
oddziały, tam gdzie, o ile się nie mylę,
nie ma wstępu żaden pacjent, a gdzie
znajdują się pomieszczenia lekarzy,

dyżurnych, smród papierosowego
dymu snuje się po korytarzach. Problem jest moim zdaniem naprawdę
poważny biorąc pod uwagę skutki

Nie
wyobrażam
sobie, by nie
było „Wysokiej Łąki”.
Dzięki niej,
ciągle jestem
– wzrusza się
Marian Ozimek, pacjent.
– Połączenie,
jakie połączenie? Pozo-

Dr Lewandowska-Holewik: fuzja
doprowadziłaby do zagłady
„Wysokiej Łąki”,

Kopcą w szpitalu

biernego palenia, tym bardziej jeśli
dotyczy to osób ze schorzeniami
układu oddechowego czy chorób
serca – napisał do nas Czytelnik.
Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze przypomina o kategorycznym zakazie
palenia na terenie całego obiektu, a także
na jego terenie, czyli
również na schodach
przed wejściem do
budynku szpitalnego
oraz na terenie zielonym przylegającym
do szpitala.
– W szpitalu miały
miejsce różne incydenty związane z
paleniem papierosów, które tępimy.
Dyrektor placówki podjął kroki, aby
przypomnieć pacjentom oraz personelowi szpitala o zakazie na terenie
należącym do szpitala. W tym celu

O problemach spowodowanych przez nietrzeźwych
sprawców przestępstw i
wykroczeń, którzy – przed osadzeniem – muszą być przebadani przez lekarza w szpitalu wojewódzkim, nie od dziś wiadomo.

Dodatkowy lekarz dla pijanych „pacjentów”?

To poważny problem dla „normalnych” pacjentów, którzy – często w nagłej potrzebie – zgłaszają się do szpitalnej
izby przyjęć i muszą czekać na przyjęcie

przez lekarza w kolejce. Pierwszeństwo
mają bowiem nierzadko pijani w sztok
sprawcy przestępstw i wykroczeń
przywiezieni przez służby mundurowe.

stawcie
„Wysoką Łąkę” w jej obecnym
kształcie! Kultura, czystość, profesjonalizm, a przy tym serdeczność „załogi” szpitala – oto, z czym mamy tu
do czynienia. Ten szpital daje zdrowie,
życie i musi być zawsze! – tłumaczą
pacjenci Stanisław Antonów, Roman
Młynarczyk oraz Aniela Marcińska.
Czyż to nie wystarczy?
Miejmy nadzieję, że
tak.
Piotr
Iwaniec
FOT. PETR

na każdy oddział trafi pismo. Nie da
się niestety upilnować wszystkich i
mieliśmy przypadki, kiedy pacjent
lub osoba z personelu faktycznie
paliła papierosa np. na schodach
w szpitalu, czy też na terenie zielonym – poinformowała Beata Bokiej,
zastępca dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.
(Agrafka)
FOT. ARCHIWUM

Władze szpitala nie były jeszcze zmuszone do podjęcia skrajnych kroków,
czyli wezwania policji, czy też straży
miejskiej, aby ukarali osobę nie przestrzegającą przepisów. Jak na razie
ograniczają się do zwracania uwagi,
jednak jeśli sytuacja się nie zmieni
potrzebne będą radykalne sposoby.

Miasto rozważa możliwość zatrudnienia dodatkowego medyka, który odciążyłby dyżurującego lekarza. Prezydent
miasta Marcin Zawiła zasugerował Zbigniewowi Ciosmakowi, komendantowi
Zgodnie z prawem, zanim trafią za miejskiemu policji, możliwość utworzekratki pomieszczenia dla osób zatrzy- nia takiego stanowiska przy policyjnym
manych, muszą zostać przebadani przez pomieszczeniu dla zatrzymanych.
(tejo)
lekarza. Jak rozwiązać ten kłopot?

ROZMAITOŒCI

Kogo oczy nie widzą…
…tego sercu nie żal. Dobrze znane
przysłowie w swej sparafrazowanej
formie doskonale pasujące do naszej, rodzimej Jeleniej Góry. Oczywiście nie upadłem na głowę i nie mam
zamiaru twierdzić, że tu nie widać
nikogo (znajomego), kogo mogłoby
nam być żal ze względu na więzi
osobiste, jednak śmiem zauważyć,
iż wkrótce zobaczyć tu kogokolwiek
będzie wyjątkowo trudno.
Z roku na rok liczba jeleniogórzan maleje. Co, w dużej mierze, jest
przyczyną „tendencji spadkowej”
cechującej tutejszą społeczność?
Rzecz jasna, zjawisko „przymusowej” emigracji, które w odróżnieniu
do „przymusowego zasiedlenia”,
dzięki któremu nasze miasto zaczęło
onegdaj na powrót tętnić życiem,
„życie” z naszego miasta powoli
zabiera czyniąc zeń jakieś miejsce
dziwaczne i nachalnie wręcz peryferyjne. Emigracji, która – co
najbardziej niepokojące, dotyczy
w szczególności ludzi młodych,
inteligentnych i wykształconych,
ekspertów i specjalistów w każdym
calu, dla których, o zgrozo, miejsca
ci u nas nie ma! „Kolegów” z jeleniogórskiego podwórka, których
miasto „nie widzi”, a przeto „mu
nie żal”.
Jeszcze kilka lat temu, młodym
Polakom, tudzież jeleniogórzanom
pojęcie „emigracja” kojarzyło się
z archaizmem, którego chcąc
nie chcąc doświadczali ich zacni
przodkowie. Gdzieś, kiedyś, słyszeli oni o mitycznych wyjazdach
„za chlebem” po wojnie lub w
stanie wojennym; politycznej, czy
może raczej „solidarnościowej”
emigracji w czasach nieco bardziej
współczesnych. Słyszeli, jednakże z
osobistych doświadczeń, co oczywiste, bynajmniej nie znali. W końcu
jednak, poznali – na własnej skórze
i przez własną kieszeń emigrację
dzisiejszą, osobistą, konieczną z
uwagi na ów drastyczny paradoks
historii „toczącej się kołem”, emigrację ekonomiczną, która znów
„za chlebem” gonić każe.
Pół biedy, jeżeli do Wrocławia,
Warszawy, Krakowa czy innych
ojczystych aglomeracji, z których
powrót do domu jest wszakże możliwy kiedy się zechce (i o ile). Gorzej
natomiast, gdy do Irlandii, Szkocji
czy na inne wyspy, z których już
nie tak łatwo, drogi czytelniku (i,
zazwyczaj, nie chce się wcale).

Tak czy siak, z Jeleniej Góry
coraz częściej emigruje się w celach zarobkowych – w sensie,
by w ogóle móc z czegoś żyć, do
miejsc najróżniejszej proweniencji. I choć każdy zapytany przeze
mnie obywatel Stolicy Karkonoszy
twierdzi, że jest to „rzecz”, której w
szczególności należy przeciwdziałać, „miastu” wyjeżdżających nie
żal. No, może żal trochę podczas
kampanii wyborczych głoszących,
iż „miasto należy zmienić”, mimo
to, w rzeczywistości – nie żal wcale.
Podkreślam, wcale, gdyż żal ma
to do siebie, że jest uczuciem na
tyle negatywnym, iż wszyscy o
zdrowych zmysłach starają się go
unikać.
Ba, wobec żalu stawać okoniem,
co „miasta” bynajmniej nie dotyczy,
albowiem ono wyjeżdżających –
inżynierów, lekarzy, informatyków,
pielęgniarzy, budowlańców et consortes, słowem, dla „miast” innych
ludzi najbardziej pożądanych – ma
gdzieś. Dlaczego? Tego nie wiem.
Wiem natomiast, że coś tam przebąkuje się o strefie ekonomicznej,
zwiększaniu inwestycji, dążeniach
do rozwoju przemysłu oraz (in spe)
zwiększeniu potencjalnych miejsc
pracy. Fajnie, a nawet bardzo fajnie.
Ja się jednak pytam, czy owo „przebąkiwanie” aby na pewno dotyczy
nas, obywateli, emigrantów?
Jeżeli nawet parki technologiczne i inne przedsięwzięcia
istotnie mogące zapobiec masowej
emigracji z Jeleniej Góry, z którą
mamy obecnie do czynienia, ziszczą się w jakiejś tam przyszłości
(z pewnością dalszej, niż bliższej),
w najbliższym czasie emigracja
jeszcze bardziej da nam się we
znaki, to pewne. Skąd ta pewność?
Stąd mianowicie, iż już w maju
rozpocznie się zapotrzebowanie
na specjalistów z regionu u naszych
zachodnich sąsiadów, a specjalistów
tychże – Jelenia Góra bynajmniej nie
chce zatrzymać, o czym świadczą
dotychczasowe „miasta” działania.
Powiem więcej, są to działania,
które zdają się raczej zachęcać emigrantów do emigracji, a to wszakże
jest mało krzepiące. „Miasto” stawia
na podwyżki, z kolei nie stawia –
na pracę i godziwą płacę, z której
podwyżki można by płacić. Stawia
na „obiecanki”, zaś konkretów nie
daje wcale.
Piotr Iwaniec

PLOTKI
I FAKT Y
Bywają kulturalnie

Nasi samorządowcy znani
są z tego, że bywają t am,
gdzie dają pojeść. Otóż nie
zawsze. Są tacy wybrańcy
narodu, którzy niezależnie
od okoliczności pojawiają
się na premierach w teatrze.
Stałymi bywalcami są Grażyna
Malczuk (zastępca przewodniczącego sejmiku dolnośląskiego), Józef Sarzyński (wiceszef
rady miasta) oraz radny Jerzy
Pleskot. Nie trzeba chyba
dodawać, że wymienieni reprezentują opcję lewicową.
No i że po premierze był bankiecik. Z tych prawicowych w
miniony piątek na koncercie
w Filharmonii Dolnośląskiej
zauważyliśmy radnego Ireneusza Łojka (PiS) z przeuroczą
córką zresztą. W pobliżu zaś
siedziała Zofia Czernow, zastępczyni prezydenta miasta.
Bankietu nie było. Z kolei
prezydent Marcin Zawiła nawiedził wernisaż wystawy
plakatów w Muzeum Karkonoskim, którym kieruje osobista
małżonka prezydenta pani
Gabriela. Poczęstunek, aczkolwiek symboliczny, był.
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Migawk¹ i piórem Jelonki.com
Fot. Konrad Przezdzięk

PISANE Z UKOSA

Fot. Konrad Przezdzięk
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– Wysoki sądzie! Biorąc pod
uwagę znikome szkody czynu…

– wnoszę o uniewinnienie
mojego klienta.

Barcelona zamiast
ratusza

Były zastępca prezydenta
Miłosz Sajnog „nadrabia”
urlopowe zaległości. Choć jest
radnym rady miejskiej (Razem
dla Jeleniej Góry), zdecydował
się na wolne od sesji i pojechał
do Hiszpanii. Konkretniej:
do Katalonii, do jej stolicy
Barcelony. Cel wyjazdu dość
enigmatycznie nakreślił na facebooku, skąd dowiedzieliśmy
się, gdzie radny jest, widząc
puste miejsce na budżetowej
sesji w ratuszu…
(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.

– Zaraz, zaraz, przepraszam!
To nie ta kartka!

Mecenas Janusz Grodziński, radny Platformy Obywatelskiej

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO 

Kochamy
katastrofy
W jednym oku mamy etos, a
drugim – patos – pisze o Polakach Mariusz Szczygieł w książce poświęconej
Czechom „Zróbmy sobie raj”. Brakuje
nam jeszcze trzeciego oka, w którym
błyskałaby źrenica katastrofizmu.
– Mamy dość mówienia i pisania
o katastrofie w Smoleńsku! – wykrzykują na forach internetowych
zobrzydzeni tematem. Tematem
wszak ważnym, bo przecież śmierć
politycznych elit kraju w owianym
mrokiem niedopowiedzeń wypadku
lotniczym błahostką nie jest. Jakoś
Amerykanie wracają od czasu do
czasu do wydarzeń sprzed lat bez
mała 50, kiedy to w zamachu zginął
demokratyczny prezydent John F.
Kennedy. I jakoś znudzonych tema-

tem nie ma, choć minęło od tamtych
chwil 48 lat.
Smoleńsk bez wątpienia rozpalił
dwa piekła. Jedno tam, w samolocie,
które było bardzo krótkim i ostatnim
doświadczeniem życiowym jego Pasażerów i Załogi. Drugie tu: w Polsce.
Biorąc pod uwagę wymiar katastrofy,
płomienie tego piekła nie wygasną
z całą pewnością przez najbliższe
dziesięciolecia. A mówienie o tragedii
leży na sercu zarówno zwolennikom
teorii spisku, jak i jej przeciwnikom.
Daje im bowiem szansę na jeszcze
jedno zaistnienie w ramach staczającej się w bylejakość polskiej klasy
politycznej.
Osobisty dramat rodzin ofiar, czy
też cierpienia (podobno bardzo krót-

kie) samych śp. Pasażerów i Załogi, otoczkę medialną. Znów do granic
znikają w cieniu kłótni, awantur, absurdu. Bo jak inaczej nazwać
absurdalnych sporów. Przybierają relację „minuta po minucie” z opew końcu wymiar tragicznej groteski. racji sportowca? Czy powtarzane do
Pokazują małość najgłośniej krzyczą- znudzenia symulacje wypadku nie
cych, których raczej nie tyle zależy na znudzą się tym, którzy zapełniają
rozwianiu mgły niedopowiedzeń, ile czas antenowy informacyjnej stacji
na autopromocji i pozyskaniu sym- telewizyjnej?
Co warte zauważenia, zdrowie
patii wyborców. I to zarówno tych,
którzy krzyża nienawidzą, jak też i Kubicy jako człowieka prawie się w
tym zamęcie nie
tych, którzy ten
liczy. Nikt nie dysymbol cierpienia
NIKT NIE DYWAGUJE, CZY
waguje, czy kiew miłości traktuKIEROWCA ODZYSKA
rowca odzyska
ją z najwyższą
SPRAWNOŚĆ RĘKI PO
TO, ABY MÓC SIĘ NIĄ
sprawność ręki
nabożnością.
Inne wyda- PRZYWITAĆ. NAJWAŻNIEJSZE po to, aby – na
JEST, CZY POWRÓCI DO
przykład – móc
rzenie: wypadek
FORMUŁY PIERWSZEJ
się nią przywiRoberta Kubicy.
tać lub wykonać
Tu nasz sportowiec przeżył, Bogu dzięki! Podobno inne podstawowe czynności. Najbardzo bezpieczne auto okazało się ważniejsze jest, czy utrzyma w ręku
nieodporne na barierę, która – o kierownicę i czy powróci na pętle
ironio – miała zapewnić kierowcom Formuły Pierwszej! Z przerażeniem
bezpieczeństwo. Ten wypadek, jak- wysłuchałem jednego z prezenteżeby inaczej – zyskał od razu prężną rów, który w kontekście osobistego

dramatu człowieka, wyliczał, jakie
to zadania i obciążenia ma ręka
kierowcy sportowego.
Bo gdyby Kubica nie był Kubicą i
miał podobny wypadek, oczywiście
w proporcjonalnie innych okolicznościach, najpewniej pożegnałby
się z życiem. A nawet jeżeli lekarze
z prowincjonalnego szpitala by go
cudem uratowali, w mediach nie
zasługiwałby na wzmiankę, a jeżeli
nawet, to na bardzo krótką. W której
to wzmiance wystąpiłby nie w roli
bohatera, ale kolejnego „osiedlowego władcy szos”, pomykającego po
śmierć swoim rasowanym volkswagenem golfem… A biorąc pod uwagę
coraz łatwiejszy dostęp do czterech
kółek i postępującą głupotę młodych
posiadaczy prawa jazdy, nasz rajdowiec miernych naśladowców będzie
miał wielu!
Bywały w naszej codzienności
katastrofy lotnicze, w których zginęli
„zwykli ludzie”. Wówczas wyjaśnienie

przyczyn tych nieszczęść nie było
warte medialnego wyścigu, szargania świętości i pomiatania pamięcią
Ofiar. A ilu jest innych kierowców,
którzy na niedostosowanych do
cywilizacyjnych standardów drogach
i przez piratów szos cierpią lub giną
zupełnie nie z własnej winy. I nie są
sportowcami, którzy to piekielne ryzyko śmierci mają wpisane w zawód
(i ciężkie pieniądze, które zasilają
ich konta)?
Tak już ten świat zbudowanym jest,
że – jak w „Folwarku zwierzęcym”
Orwella – chadzają po nim równi i
równiejsi. W polskim patosie i etosie
ta różnica wciąż jest podkreślana.
Nawet w obliczu spraw ostatecznych,
wobec których wszyscy powinni być
świadomi swojej małości i równości
z innymi.
A gdyby tak pomilczeć na obydwa
tematy? Żądna sensacji publika
rozpętałaby kolejne piekło!
Konrad Przezdzięk
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Studium
destrukcji

Lidia Schneider (w tle) i
Robert Dudzik. Świetna rola
jeleniogórskiej aktorki, która
pokazała wielowymiarowość
kreowanej postaci.

Lidia Schneider i Robert Dudzik oklaskiwani po
sobotniej premierze
Przytłaczająca przypowieść o samotności przyprawiona
przestrogą przed nadmierną ufnością wobec bliźniego, w
którym pod pozorami człowieczeństwa drzemie potwór. W
te ramy wpisuje się dobitnie przekazane przez aktorów: Lidię Schneider i Roberta Dudzika, przesłanie „Papierowych
kwiatów”, kameralnej premiery wg tekstu chilijskiego
dramaturga Egona Wolffa
w reż. Bogdana Kocy, którą
Teatr im. Norwida pokazał w
sobotę, 12 lutego, na scenie
studyjnej.

A kc j a o s a dzona jest w
uporządkowanym i
schludnym po-

koju Ewy (Lidia Schneider). Ta
samotna kobieta (rozwódka, wdowa?), nieźle sytuowana, spotyka w
supermarkecie tajemniczego włóczęgę Sztokfisza (Robert Dudzik),
który wnosi do jej mieszkania zakupy. Ów włóczęga stoi już w szatni
teatru i niemal z widzami wchodzi
na spektakl. Za nim wkracza Ewa,
która prawie natychmiast (choć „z
pewną taką nieśmiałością”….) dają
się ponieść namiętności. Nieznajomy
nie chce pieniędzy i prosi o szklankę
herbaty. A ponieważ wygrał w karty
kilka peso, boi się czekających na
niego opryszków, którzy grożą, że
go zabiją. Dostaje zupę i... zostaje
na dłużej.
Ewa praktycznie nic o nie wie o
mężczyźnie, który pod pancerzem

brudu, strzeże także swą prywatność. Kobieta mimo to kokietuje
nieproszonego gościa. Ten z czasem
czuje się w jej mieszkaniu coraz
swobodniej, choć w najmniejszym
stopniu nie odwzajemnia uczuć
sugerowanych

przez gospodynię. Wręcz
przeciwnie:
wprowadzając
własne autorytarne zasady
staje się coraz
bardziej groźny,
bezwzględny i
destrukcyjny.
Ewa podlega
serii cynicznych
eksper ymentów: Sztokfisz
zabija jej ukochanego k anarka, niszczy
meble. Z uporządkowanego
mieszkania
ustatkowanej
właścicielki
czyni pogrążony w chaosie
bajzel pełen podartych gazety
i t ytułowych
„papierowych
kwiatów”, w
któ-

rych wykonywaniu osiągnął perfekcję. Kobieta
nie broni się
jednak przed
tym atakiem.
Sama tego
chciała. Światem Ewy rządzi teraz
szaleństwo, poddane niszczącej
wszystko destrukcji.
„Papierowe kwiaty” Egona Wolffa
w reżyserii Bogdan Kocy to trafna
i przejmująca historia o agresji, o
konformizmie. A przede wszystkim
o manipulacjach, jakim – często
dobrowolnie – podlega jednostka w
zglobalizowanym świecie. Bezkompromisowe czarne poczucie humoru
i celność obserwacji sprawiają, że
ta wstrząsająca groteska o naszej
codzienności zmienia się w okrutny dramat

wzajemnego niezrozumienia.
Masywny Sztokfisz (Ewa nazywa
go Beto, bo zdradził jej swoje prawdziwe imię, nomen omen Roberto)
prowadzi wibrującą namiętnościami
i naładowaną pytaniami grę z kruchą, czułą i ufną kobietą. Stawką są
granice ludzkiej wytrzymałości na
manipulację. Próbie zostaje poddany
głęboki sens zaufania. Wszystko w
klimacie pogłębiającej się psychozy
i niemożności rozróżnienia prawdy od pozoru. Widać bezradność
niszczycielskiego chaosu, który z
taką łatwością wkrada się w duszę
człowieka i doprowadza do zamętu
moralnego. I do zguby.
Lidia Schneider celująco wykonała
swoje aktorskie zadanie; komponowany naturalizm zachowań wymagał ekspresji prawdy w sytuacjach
odległych od zachowań uznawanych
za naturalne. Bez promieniowania
jej aktorskiej osobowości, widowisku groziłaby monotonia i brak
spójności. Artystka osiąga efekt
autentyzmu, zgodności środków
technicznych z przekonującą wewnętrzną prawdą
postaci. Kreacja Ewy

nia, bo jego Sztokfisz także ma swój
tragizm. I – być może – wzbudzi cień
politowania. Zresztą tej jednoznaczności nie ma także w postaci Ewy. Bo
w końcu to ona budzi we włóczędze
drzemiącego potwora. Potwora
podobnego charakterologicznie do
dwóch innych świetnych kreacji Roberta Dudzika: roli Edka z dramatu
Sławomira Mrożka „Tango” w reż.
Piotra Konieczyńskiego (2004), jak
i postaci Nunka z komediodramatu
Jerzego Łukosza „Drugie zwarcie” w
reż. Jacka Zembrzuskiego (2010).
Wszystko dzieje się w ciekawej,
aczkolwiek niezwykle skromnej
scenografii pomysłu reżysera przy
wysmakowanej grze światłem, które – jak to w teatrze Bogdana Kocy
bywa – daje malarskość niektórym
scenom. Atmosfery niepewności dodaje muzyka, zwłaszcza w finałowej
scenie. Ważnym rekwizytem są wspomniane już
gazety, starta
podart ych
papierzysk,
z któr ych
Sztokfisz

regulowana jest starannie ciągłością
przejść między sytuacjami. Uderza
precyzja gestu, mimiki i ruchu.
Robert Dudzik po raz kolejny
bardzo wiarygodnie stworzył wyjątkowo antypatyczną postać. W jego
kreacji nie zabrakło też elementów
sympatycznego „czarnego humoru”, choć biorąc po uwagę kontekst
sztuki, napawa on
raczej grozą niż
sk ł a n i a d o
śmiechu. Artyście udało
się wszakże
uniknąć zaszufladkowa-

tworzy „papierowe kwiaty”, symbol
sztuczności i ułudy zarazem, piękna,

„Papierowe kwiaty” będzie można obejrzeć: 18, 20 i 24 lutego o godz. 19.
które nie jest pięknem. Jednak presja
otoczenia, jakże często zbudowanego
z takich „Sztokfiszów”, bardzo często każe nazywać rzeczy nie po
imieniu. Do głębszej refleksji.
Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
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Pozory mylą nie tylko w bajce
„Brzydkie kaczątko” to baśń, Szancera.
której ponadczasowość i
metaforyczność pozwala
na dopasowanie treści do
niemal każdej życiowej sytuacji. Ten uniwersalizm to
cecha niemal wszystkich
dzieł ulubionego
przez dzieci Andersena. Ale to
z „Kaczątkiem”
zmierzył się
Zdrojowy Teatr
Animacji, który w
pierwszą niedzielę lutego pokazał swoją pierwszą
tegoroczną premierę.

Zdrojowy
Teatr Animacji „pod
batutą” Czesława Sieńki
podjął się zadania niełatwego. Bo
inscenizacja bajki bywa niebezpieczna. Łatwo popaść
w nadgorliwy
dydaktyzm,
natrętny
infantylizm,

nie ma parawanu). Jednak ta umowność nie razi: dopasowanie
kostiumów aktorów i ich gra
do odpowiedniej lalki wręcz jest
atutem i pozwala na uzyskanie
większej ekspresji i wymowności. Do tego wpadająca w
ucho muzyka Mirosława Gordona. No i choreografia
Małgorzaty FijałkowskiejStudniak, która nadaje
sztuce dynamiki.
Dla dzieci to z pewnością świetna zabawa.
Dla dorosłych (a pewnie
i dzieci także) do tego
elementu dodajmy jeszcze
odniesienie do otaczającej
nas rzeczywistości. Baśń,
jak to często bywa, jest
jej odbiciem w krzywym
zwierciadle, co dobitnie
pokazuje ostatnia sekwencja (bardzo pomysłowej
zresztą) scenografii Izy
Toroniewicz.
Za przygodami ptasiego
„podrzutka”, który – przez
swą inność – zupełnie nie
pasuje do reszty kaczej
rodziny, idzie przypowieść
o samotności, odrzuceniu,
braku poszanowania odmienności, smutku. To
rzecz o bezlitosnym losie i
braku serca u wszystkich,
których Kaczątko (świetnie zagrane przez Katarzynę Morawską) spotyka
na swoim szlaku. Wreszcie
iskierka nadziei i optymizmu: są też ludzie dobrzy,
w przypadku widowiska

to dzieci. I radosny finał z morałem:
przeistoczenie się tego, co niedocenione, w symbol piękna i dostojeństwa:
białego łabędzia królewskiego.
Brawa należą się dla całego zespołu
ZTA. Dorota Bąblińska-Korczycka,
Lidia Lisowicz, Dorota Fluder, Jarosław Binek, Sylwester Kuper, Jacek
Maksimowicz, Sławomir Mozolewski
oraz Rafał Ksiądzyna – wcielają się w
role przeróżne całego baśniowego
zwierzyńca, ale nie tylko.
Jest więc elastyczna kreacja Kota
(Rafał Ksiądzyna) oraz dobitna rola
Stracha na wróble (Sławomir Mozomierowe przedstawienia miały miejlewski). W pamięć zapada Kogut i
sce w gościnnych wnętrzach
Kruk Radosława Binka, czy też
pałacu Wojanów.
Kaczątka Sylwestra Kupera.
W imieniu nieobec-

nego szefa ZTA Bogdana Nauki
(rozchorował się) zespołowi teatru
za wiele wyrzeczeń i dobrą pracę
podziękował i reżyser, i aktor Jacek
Maksimowicz. Udane efekty oklaskiwali widzowie, którzy do
ostatniego miejsca wypełnili
pałacowe wnętrze.
Konrad Przezdzięk

Lidia Lisowicz „robi”
doskonale za kaczą Mamę,
a Dorota Bąblińska-Korczycka – (excusez le mot) – za
rozgdakaną Kurę. Dorota
Fluder to świetna Królowa
Kaczek w hiszpańskim
wydaniu, a Jacek Maksimowicz wzorowo indyczy się
jako podwórkowy Indyk.
– Ten spektakl powstawał w
partyzanckich warunkach – mó-

REKLAMA

Streszczać „Brzydkie kaczątko” nie
przystoi: to byłaby obraza dla każdego
Czytelnika. Bo przecież nie ma chyba
wśród nas nikogo, kto by w latach
beztroski nie spotkał się z tą baśnią.
W różnych wydaniach, choćby tym
klasycznym z przepięknymi ilustracjami Jana Marcina

sztuczność czy też kiczowate uproszczenie. W przypadku tego przedstawienia tych wszystkich pułapek
udało się uniknąć. Powstało barwne, skoczne muzycznie widowisko
z elementami onirycznymi, wręcz
poetyckimi obrazkami, które na
długo zapadają w pamięć widzów. Nie brakuje opinii,
że to jedna z lepszych
realizacji ZTA.
Teatr Czesława
Sieńki opiera się na
widocznej dla
widza animacji lalką (w
zdecydowanej większości
spektaklu

wił po premierze Czesław
Sienko. ZTA wciąż
nie ma sceny remontowanego
jeszcze przez
kilka miesięcy
Teatru Zdrojowego w Cieplicach.
Próby odbywały
się w świetlicy
akademika „Pod
Jeleniami”, a pre-

Czesław Sienko dokonał kolejnej
udanej realizacji w ZTA.

Szkoda jedynie, że „Brzydkie kaczątko” nie będzie zbyt często grane na
otwartych pokazach. Z tym trzeba
będzie poczekać aż do jesieni i otwarcia
wyremontowanego Teatru Zdrojowego.
Więcej zdjęć i film z premiery: www.
jelonka.com

Fot. Konrad Przezdzięk
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W „jedynce” kochają chemię!
Największy
entuzjazm
„wybuchł”,
kiedy chemicy
zapowiedzieli, że
„spalą” szkołę. Na
szczęście ów zamiar okazał się jedynie zupełnie nieTakich było znacznie więcej
groźnym, aczkolwiek widowipodczas warsztatów chemicznych
skowym, doświadczeniem.
w Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza

Do Pragi „po chińsku”
Z Harrachova do Pragi kursuje
regularnie autobus marki
Youtong z Chin. Testuje go
lokalny przewoźnik.
Pojazd, pierwszy taki w Republice
Czeskiej, jest znacznie tańszy (25 procent) od produktów europejskiej konkurencji. Yuntong zastąpił autobus marki
Karosa, który do tej pory obsługiwał tę
linię. Przedsiębiorstwo BusLine (wcze-

śnie CSAD) pozyskało chiński pojazd
ze Słowacji, gdzie autobusy tej marki
jeżdżą już od sześciu lat. Yutong produkuje rocznie 34 tysiące autobusów i jest
drugim co do wielkości wytwórcą takich
pojazdów. Czy zainteresują się nimi polscy przewoźnicy? Nie wiadomo, ale nic
nie stoi na przeszkodzie spróbować, jak
jeździ się autobusem z Państwa Środka u
naszych południowych sąsiadów udając
się choćby na wycieczkę do Pragi.
(tejo)

Fot. Organizator

Ach, co to był za bal!

Niemal wszystkie bajkowe postaci zawitały w
Przedszkolu im.
Krasnala Hałabały
w Sobieszowie.
Okazja: bal karnawałowy. Tańcom i

śpiewom nie było końca. W przerwach
maluchy wzięły udział w wielu konkursach. Kucharki i rodzice przygotowali też
dla nich mnóstwo pyszności. Zdaniem
dzieci zabawa minęła za szybko, a
powtórka jest koniecznością!
(Angela)

Kościuszki. 7 lutego ci, którym ten
przedmiot kojarzy się
z nudnymi wzorami,
równaniami i symbolami
pierwiastków, musieli zminić zdanie. Sprawili to Emilia
Dobrowolska i Piotr Wróblewski,
pracownicy naukowi Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Impreza to skutek współpracy

„jedynki” z UMK, w którym działa
Centrum Chemii w Małej Skali. To
– z kolei – zapożyczona ze Stanów
Zjednoczonych nowatorska metoda
pracy z młodzieżą. – Nasza szkoła
jako pierwsza i być może jedyna w
Jeleniej Górze, wprowadziła ją do
stałej praktyki szkolnej – informuje
nas pani Magdalena Woźniak.
Chemiczne eksperymentowanie dostarczyło młodym ludziom nie tylko

wiedzy, lecz także sporej porcji
rozrywki. Na stole „laboratoryjnym” co rusz coś wybuchało,
ziało kolorowym ogniem czy też
wydzielało rozmaite zapachy.
Okazało się, że dzięki chemii
można „odtworzyć” niemal każdy naturalny aromat.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK
sygnału do inwestorów,
że w tej branży można
inwestować i ją rozwijać – powiedział Leszek Orpel, burmistrz
Jedliny Zdroju oraz przewodniczący
komisji ds. rozwoju uzdrowisk Dolnego
Śląska przy Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej. – Cieszymy się, że gmina
Jelenia Góra wzięła pod swoje skrzydła

UZDROWISKA LOKOMOTYWĄ ROZWOJU
Przedstawiciele dziesięciu gmin objętych projektem Uzdrowiskowy Dolny Śląsk debatowali w miniony piątek w jeleniogórskim ratuszu o przebiegu promocyjnej kampanii.
Wszyscy zostali zaproszeni przez to prawdziwymi lokomotywami rozwoju
Marcina Zawiłę, prezydenta Jeleniej Góry. turystyki. Może nas łączyć to wspólna pro–Chcemy uświadomić, że uzdrowiska są mocja oraz wysyłanie profesjonalnego

Wespół w zespół
Od przyszłego roku szkolnego Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze
będzie funkcjonował w Gimnazjum nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej pod warunkiem,
że ten pomysł zaakceptuje
Kuratorium Oświaty.

Organizatorką tegorocznej edycji warsztatów była pani Krystyna Płonczkier, pod
której opieką gimnazjalista Nikolas Barwicki
został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu
Chemicznego Olimpus (I miejsce), zaś
jego kolega Krzysztof Sadurski – finalistą
wojewódzkiego etapu X Dolnośląskiego
Konkursu Chemicznego.
mniejsze gminy, bo razem można z
pewnością więcej zrobić – powiedziała
zastępca burmistrza Szczawna Zdroju
Urszula Borek.
Kampania Uzdrowiskowy Dolny
Śląsk potrwa do 15 marca br. Jej koszt to
2 mln 400 tys. zł, z czego znaczna część
pochodzi z Unii Europejskiej.
(Angela)

Budynek przy ul. Podgórnej, gdzie
obecnie mieści się „Elektronik”, ma
być w przyszłości najprawdopodobniej
sprzedany.

– Dla miasta jest to korzystne na około 700 uczniów. Biorąc
rozwiązanie, ponieważ do oświaty pod uwagę fakt, że uczy się u
dopłacamy. Co najważniejsze nie nas około 300 osób i od
Wirtualnie po trakcie
jest to decyzja
administracy jNa oficjalnej stronie Jeleniej Góry
M. PRZEORSKI: JEDYNE
na, ale wynika
(www.jeleniagora.pl) dostępna jest
NASZE OBAWY DOTYCZĄ
z porozumienia
wirtualna wycieczka traktem śródTEGO, JAK STARSI
dyrektorów
miejskim zrealizowana metodą
UCZNIOWIE BĘDĄ
szkół i całego
zdjęć panoramicznych (fotografia
FUNKCJONOWAĆ Z
grona pedagodookólna obejmująca zasięgiem
GIMNAZJALISTAMI I CZY
Rozmowy dotyczące przeniesie- gicznego. Obec360 stopni obrazu). Wędrówce
NIE BĘDĄ POJAWIŁY SIĘ
nia najlepszego według rankingu nie Zespół Szkół
towarzyszy podkład muzyczny.
MIĘDZY NIMI KONFLIKTY.
Perspektyw i Rzeczpospolitej, tech- Elektronicznych
Prezentację przygotowano w ranikum na Dolnym Śląsku z ul. Pod- funkcjonuje w
mach projektu, którego celem jest
górnej do Gimnazjum nr 3 w Jeleniej budynku, którego utrzymanie i trzech lat borykamy
promocja regionalnego produktu
Górze, trwały od dawna. W tym roku ogrzewanie jest niezwykle kosz- się z niżem demograturystycznego, a za taki uznano
szkoły zawarły jednak porozumienie towne. Nie ma tam zaplecza spor- ficznym, nie będzie
Jeleniogórski Trakt Śródmiejski.
i zgłosiły to władzom miasta.
towego. Gimnazjum nr 3 w Jeleniej żadnego problemu,
Tak zwany „mały trakt” prowadzi
Górze ma natomiast żeby wszyscy się pomieod Wieży Krzywoustego poprzez
najlepszą bazę spor- ścili i kontynuowali naukę
Baszty (Grodzką i Zamkową),
– Dzięki tym zmianom nasi uczniowie będą mogli ko- tową w mieście, a do- w systemie jednozmianowym
Rynek, kościół św. Erazma i Pankracego, ulice: Konopnickiej i 1
rzystać z lepszej bazy sprzętowej w tym komputerowej datkowo w tym roku czyli od godziny 8.00 rano – mówi
ma być rozbudowana. Marek Przeorski, dyrektor GimnaMaja, cerkiewkę św. Piotra i Pawła,
oraz z wyposażenia pracowni. Ten pierwszy rok będzie Mam nadzieję, że po zjum nr 3 w Jeleniej Górze. Z
Kościół Łaski pod Krzyżem Chrydla nas swoistą próbą. Nie wiemy, czego możemy się połączeniu tych szkół „Elektronika” miałoby
stusa, gmach I LO im. Żeromskiego,
budynek Teatru im. Norwida oraz
spodziewać po tych zmianach, ale wierzymy, że uda gimnazjum wzbogaci przybyć około 350
się o dodatkowy profil osób.
zespół kamienic przy ulicy Bankonam się stworzyć naprawdę dobrą szkołę. Jedyne informatyczno-ścisły,
Angela
wej. „Duży trakt” obejmuje centrum
nasze obawy dotyczą tego, jak starsi uczniowie będą a jego absolwenci
Cieplic i Sobieszowa oraz miejscowe
atrakcje - aż po Jagniątków.
funkcjonować z gimnazjalistami i czy nie będą pojawiły będą chcieli
kontynuować
(RED)
się między nimi konflikty. Myślę jednak, że jeśli będziemy naukę w ZeSamorządowcy i pedagodzy są przekoto kontrolować, to nie będzie żadnych problemów – spole Szkół
nani, że uda się uniknąć zwolnień kadry.
Elektroniczmówi Marek Przeorski, szef Gimnazjum nr 3. Sporo
nych – powieGroźnie na drodze!
zmian na plus czeka też uczniów „Elektronika”, którzy dział Marcin
7 lutego na krajowej trzydziestce na wysokości Rybnicy pod kołami
będą się uczyli w budynku położonym bliżej centrum Zawiła, preautobusu zginęła sarna i pies. Z relacji świadków wynika, że „sfora”
zydent
Jelemiasta, z dobrą komunikacją. Będą mieli do dyspozycji
na pół zdziczałych czworonogów „urządziła sobie” polowanie na
bazę sportową oraz łatwiejszy dostęp do księgozbiorów niej– Góry.
zmęczone zimą sarny. Po zdarzeniu zwierzęta rozpierzchły się po
W naokolicznych polach. Na szczęście w incydencie nie ucierpieli ludzie.
Książnicy Karkonoskiej.
s z e j s z ko l e
(Angela)
mamy miejsc

AKTUALNOŒCI

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Starsza jeleniogórzanka (79 lat)
trafiła w minioną środę do szpitala,
po tym, jak na parkingu „Ronda” w
Jeleniej Górze została potrącona
przez przedstawiciela handlowego
z Wrocławia. Sprawca zdarzenia
tłumaczył, że po wrzuceniu wstecznego biegu, rozglądał się do tyłu i
na boki, ale nikogo nie zauważył.
Kobieta doznała niegroźnych dla
życia obrażeń. Policjanci apelują
do kierujących by przed podjęciem
jakichkolwiek manewrów na parkingach dokładnie sprawdzić, czy
nikt nie przechodzi obok auta.
(Angela)

6 lutego 2011 roku w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze odbył się jubileusz 65-lecia Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Na całość imprezy, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miejskich z prezydentem Marcinem Zawiłą na
czele złożyły się projekcja filmowa ukazująca dzieje AJ na
przestrzeni dziesięcioleci oraz koncert karnawałowy pt.:
„Bynajmniej”.
– Jestem niezmiernie dumny, że
65 rocznica istnienia Aeroklubu
Jeleniogórskiego zgromadziła aż tak
znamienite osobistości. Wszystkim
zebranym pragnę powiedzieć jedno:
przychodźcie na lotnisko, wspólnie
zrobimy jeszcze więcej – mówił

Dyrektorzy o ważnych sprawach
W miniony czwartek w bibliotece II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K.
Norwida w Jeleniej Górze
odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.
Najbardziej kontrowersyjnym tematem było przewidywane otwarcie przez Niemców granic dla
polskich uczniów, żeby wyjeżdżali i
kończyli niemieckie szkoły. Ponadto
nasi zachodni sąsiedzi gwarantują
wysokie miesięczne stypendia. To
motywuje głównie młodych ludzi
i ich rodziców do podjęcia decyzji
o wyjeździe. Liczą na lepsze życie
i pracę zagranicą. Takich decyzji
obawiają się dyrektorzy polskich

Wiesław Szymanis (67 lat) z
przyjaciółką – zadłużeni po
uszy za niepłacenie czynszu –
zostali w minionym tygodniu
wyeksmitowani z trzypokojowego mieszkania komunalnego, należącego do ZGL
„Północ” w Jeleniej Górze,
do kawalerki bez łazienki i z
toaletą na korytarzu.
Spór między jeleniogórzaninem
a zarządcą ciągnie się od lat. W
ubiegłym roku sprawa była przedmiotem skargi na prezydenta, którą
radni poprzedniej kadencji odrzucili
jako niezasadną. Sąd zadecydował o
eksmisji, ponieważ pan Wiesław ma
dług wobec ZGL-u „Północ”, który od
grudnia 2000 roku urósł do kwoty 12
tysięcy złotych. Lokator, jak mówi,
czynszu nie płacił, bo stracił pracę i
nie stać go było na pokrycie opłat za
mieszkanie o powierzchni 91,5 m2,
znajdujące się przy ulicy Drzymały 7.
– Ponieważ administracja zagospodarowała inne lokale w budynku, w
którym mieszkam na swoją siedzibę,
w 1993 roku otrzymałem skierowanie
z wydziału gospodarki mieszkaniowej
urzędu do lokalu zastępczego, którego
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65 lat nad jeleniogórskim niebem

szkół, ponieważ może się okazać,
że za kilka lat w Polsce nie będzie
już kogo uczyć. Dlatego ważne
jest by zagwarantować młodym
ludziom dobre warunki nauki i
pracy w naszym kraju.
(Coolazooch)
FOT. COOLAZOOCH

na wstępie jubileuszu Bogusław
Regulski, prezes zarządu Aeroklubu
Jeleniogórskiego.
– Jelenia Góra to dziwne miasto,
bowiem tu ludzie ciągle patrzą w górę.
A patrzą dzięki wam, przez
których zawsze tam w
górze coś się dzieje. Życzę
wam kolejnych 65, nie, 165
lat! – dodał Marcin Zawiła.
Prócz prezydenta miasta,
wśród licznie zebranej
publiki znaleźli się m.in.
Zofia Czernow, zastępca
prezydenta Jeleniej Góry,
Jacek Włodyga, starosta
jeleniogórski oraz Jerzy
Łużniak, członek zarządu
województwa dolnośląskiego. Po zakończeniu

Spotkanie szefów szkół ubarwił występ młodzieży

części oficjalnej, w
ramach jubileuszu
odbył się koncert
karnawałowy piosenek Wojciecha
Młynarskiego pt.
„Bynajmniej” w wykonaniu aktorów
Teatru im. Norwida:
Małgorzaty OsiejGadziny oraz Roberta Dudzika wraz
z zespołem.

– Koncert ten miał na celu
uświadomienie jeleniogórzanom,
że Aeroklub Jeleniogórski jest
„ich” i „dla nich”. Wydarzeniem
muzycznym, w którym wystąpili
aktorzy teatru Norwida i na które
wszystkich zapraszaliśmy bardzo
serdecznie chcieliśmy pokazać,
że „jesteśmy”, cały czas idziemy
do przodu i chcemy, by szedł
z nami każdy. Aeroklub nie

mieści się tylko na lotnisku, działamy wszędzie,
także w obrębie kultury.
Staramy się aktywizować
to miasto, budujemy pozytywne relacje, chodźcie
z nami – podsumował
Jacek Musiał, dyrektor Aeroklubu
Jeleniogórskiego.
(Petr)
FOT. PETR

Koniec litości dla zadłużonego
powierzchnia mieszkalna 15 m2 przypadała wtedy na 3 osoby. Uznałem to
za niedopuszczalne. Od 2000 roku
mam wobec nich dług, prosiłem o
zamianę na mniejsze mieszkanie
oraz rozłożenie długu na raty, które
byłbym w stanie spłacać. Proponowano mi różne mieszkania, które
nie spełniały podstawowych zasad
mieszkalnych lub ich utrzymanie
przekraczałoby fundusze, którymi
dysponujemy wraz z partnerką –
wyznał Wiesław Szymanis, emeryt z
Jeleniej Góry. – Zostanę zmuszony do
przeprowadzenia się wraz partnerką
do kawalerki z kuchnią, gdzie nie ma
ani łazienki, ani toalety, a przecież
starsze i już schorowane osoby muszą mieć chociaż gdzie się umyć, czy
zrobić pranie – dodał lokator.
– Ponieważ lokatorzy zamieszkujący w lokalu komunalnym przy ulicy
Drzymały przestali płacić czynsz za
mieszkanie komunalne i zapadł wyrok o eksmisji, zostało im przydzielone
mieszkanie socjalne, które nie posiada
wszystkich wygód, znajdujących się
w przeciętnych mieszkaniach. Emo-

Kraksa na ostrym zakręcie

standardzie, które pokazywane są
przed remontem po to, aby potencjalny najemca mógł zgłosić usterki
– poinformował Cezary Wiklik,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Jeleniej Góry.
– W czerwcu 2006 roku ZGL
„Północ” wypowiedziało
lokatorowi mieszkanie
z ważnością na 31
lipca. W tym

czasie mógł podpisać umowę najmu
i zacząć spłacać zadłużenie. Wyrok
eksmisyjny zapadł w 2007 roku,
natomiast w listopadzie 2010 wskazano dopiero lokal socjalny. W Jeleniej
Górze jest kilkaset rodzin czekających
na mieszkania gotowych do płacenia
czynszu – dodał Cezary Wiklik.
(Agrafka)
FOT. TEJO

Chciał ukraść quada

Policjanci zatrzymali mężczyznę,
który 10 lutego w Kowarach ukradł
czterokołowca. Stróże prawa zaskoczyli
złodzieja, kiedy ten próbował uruchomić pojazd. Przestępca spanikował i
rzucił się do ucieczki: skoczył do rzeki.
Jeden z funkcjonariuszy ruszył za nim
w pościg i po chwili go zatrzymał. Łup
odzyskano. Właściciel nie miał pojęcia,
że coś się stało i był bardzo zaskoczony,
kiedy policjanci zwrócili mu skradzionego quada. Złodziejowi grozi kara do
pięciu lat więzienia.

Złomiarze w potrzasku

Policjanci z Kowar zatrzymali trzy
osoby w związku z kradzieżą aluminiowych profili do budowy naczep
samochodów ciężarowych. Złodzieje
mają 18 i 15 lat. Paser (55 lat) jest
właścicielem jednego ze skupów
złomu. Cała trójka została zatrzymana
w Kowarach, w samochodzie należącym do właściciela skupu złomu. W
aucie ukryte były skradzione wcześniej
profile, które przewożone były na
złomowisko. Wróciły do właściciela.
Dorosłym przestępcom grozi kara do
pięciu lat więzienia, nieletni odpowie
przed sądem rodzinnym.

Wybił szyby i nie tylko
cje związane z
długiem pana
W i e s ł a wa
trwają już
wiele lat.
Łącznie miał
proponowanych 7 lokali
zamiennych o
tzw. wysokim
Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w miniony
czwartek na krajowej trójce na odcinku ze Szklarskiej Poręby do Jakuszyc
na najostrzejszym zakręcie (180
stopni). Samochód marki Citroen
Picasso prowadzony przez kobietę
nie „zmieścił” się na wirażu i zajechał
na przeciwległy pas uderzając w bok
czeskiej ciężarówki podążającej w
stronę byłego przejścia granicznego
w Jakuszycach. Przyczyny zdarzenia
ustali policja, ale nie można wykluczyć, że do stłuczki przyczynił się
brak umiejętności jazdy po górskich
i niebezpiecznych drogach.
(RED)
FOT. TOMY M.

Wiesław Szymanis protestował podczas
pierwszej sesji rady nowej kadencji.

Niska jakość mieszkań socjalnych, czy też komunalnych, a przede wszystkim
ich mała liczba, to wciąż ogromny problem nie tylko w Jeleniej Górze. Nie
rozwiązuje go oddany do użytku jesienią ubiegłego roku blok socjalny przy
ulicy Wyczółkowskiego, który obecnie jest zasiedlany.

Tajemniczy pożar
Półtorej godziny trwała akcja
strażaków, którzy w nocy z 6 na 7
lutego gasili jednorodzinny budynek w Sobieszowie przy ul. Asnyka. Nie wiadomo, czy właściciele
budynku zapomnieli pozamykać
drzwi domu, czy włamał się do
niego ktoś, kto podłożył czy zaprószył ogień. W każdym razie drzwi
do budynku nie były zamknięte na
klucz, a w środku nikt nie przebywał. Przyczyna pożaru nie została
jeszcze ustalona. Nikomu nic się
nie stało.
(Angela)

REKLAMA

Nie zauważył pieszej

14 lutego 2011 r.

Zatrzymany na terenie prywatnej
posesji w Kowarach mieszkaniec Karpacza wybił szyby w dwóch pojazdach
należących do właścicieli. Został zatrzymany w mieście pod Śnieżką, dokąd
dotarł nietrzeźwy prowadzonym przez
siebie autem. Ukarano też właścicielkę
pojazdu, bo – wiedząc, że kierowca pił
i nie miał uprawnień – pozwoliła mu
prowadzić. Mężczyźnie grożą sankcje
karne.
(tejo)

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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Białych pasów brak

Kiedy powstawał cieplicki hipermarket, po przedłużeniu ulicy
Malinnik, która łączy z Wolności,
wybudowano dodatkowy pas
ruchu umożliwiający skomunikowanie sklepu z główną drogą.
Zapomniano jednak o trwałych
znakach poziomych. Namalowano je byle jak. Dziś śladu po nich
nie ma. Miejski Zarząd Dróg i Mostów postara się zabezpieczyć to
miejsce, czeka jedynie na lepszą
pogodę. – Trzeba będzie nałożyć
tu farbę grubowarstwowo, na kilka milimetrów i dzięki temu pasy
będą dużo trwalsze. Wystąpimy
również do Tesco, aby chociaż
tymczasowo zabezpieczono ten
fragment skrzyżowania ulic
Malinnik i Wolności – mówi
zastępca dyrektora MZDiM Jerzy
Bigus.
(Agrafka)

WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

WYRYWALI ŁAWKI I KŁADLI SIĘ POD JADĄCE AUTA
Przed sądem rodzinnym i
nieletnich, dyrekcją oraz pedagogami szkół, swoje zachowanie będzie teraz wyjaśniać
czterech chuliganów, którzy
10 lutego wieczorem urządzili
sobie „dziką imprezę” przy
cerkiewce na ul. 1 Maja.
Sześcioosobową grupkę nieletnich,
którzy wieczorem zebrali się przy
cerkwi pw. św. Piotra i Pawła u zbiegu
ulic 1 Maja i Klonowica w Jeleniej
Górze, z okien kamienic obserwowali
mieszkańcy.
O godz. 18.40 dwójka z nich zaczęła
się szarpać z wmurowaną ławką, a po
jej wyrwaniu, rzucała nią po deptaku.
Na wizyjnym monitoringu zauważył
to dyżurny straży miejskiej, który na
miejsce wysłał patrol. W międzyczasie

Siedem lat temu
Jarosław Perun
z Jeleniej Góry
przeszedł trzy
udar y mózgu.
Od tego czasu
jest częściowo
sparaliżowany,
nie chodzi, nie
mówi, niewiele
rozumie i porusza się na wózku inwalidzkim.
Po śmierci żony
mężczyzna został pozostawiony sam sobie.

Po naszej interwencji jest
szansa, że pan Jarosław Perun
traﬁ do ośrodka, który zapewni
mu stałą opieką medyczną.

O państwie Perun
pisaliśmy w marcu
2009 roku. Wówczas
niepełnosprawni
małżonkowie prosili
nas o pomoc w znalezieniu im nowego
lokum, na parterze.

dwóch innych gagatków
(11 i 15 lat) położyło się
pod koła nadjeżdżających
samochodów. Nic im się
nie stało tylko dzięki czujności kierowców.
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji straży miejskiej
wandali udało się zatrzymać i wylegitymować.
O incydencie nazajutrz
dowiedzieli się dyrekcja i
pedagodzy szkół, do których chodzą uczestnicy
wczorajszej „zabawy”.
Sprawa zostanie też skierowana do sądu rodzinnego i
nieletnich.
(Angela)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Demolka przy cerkiewce

Mimo działającego od wiosny monitoringu, placyk
przy cerkwi to wciąż jedno z najbardziej „dzikich”
miejsc w śródmieściu Jeleniej Góry

Małżeństwo od lat mieszkało
ubezwłasnowolnionym, stąd był problem, wolne miejsce, pan Jarosław Perun zostanie
bowiem na niedostępnym Wojciech Łabun
dla schorowanych ludzi (on dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. W umieszczony w Domu Opieki Społecznej dla
po udarach, ona bez nogi) Społecznej w Jeleniej Górze.
minioną środę nasz pracownik socjalny oraz osób chorych, gdzie będzie miał całodobową
pierwszym piętrze. Peruno–
Dotychczas
pan
Jarosław
Perun
nie
jego prywatna opiekunka przekonali pana opiekę. Do tego czasu przyznane zostaną
wie wpadli też w kłopoty finansowe, bo zostali oszukani zgadzał się na przeniesienie go do Domu Peruna do zmiany zdania. Ten człowiek jest mu usługi opiekuńcze z Polskiego Komitetu
przez „opiekuna”, któremu Opieki Społecznej. Mimo swojej niepeł- przewlekle chory somatycznie i wymaga Pomocy Społecznej, organizacji, z którą
naiwnie uwierzyli i pożyczyli
mu pieniądze z kredytu. nosprawności nie jest on człowiekiem opieki specjalistów. Kiedy tylko pojawi się MOPS ma podpisaną umowę.
Oszust z pożyczką znikł, a
małżeństwo przestało płacić
za mieszkanie, bo z rent komornik ła jeszcze przed śmiercią. Tak, jak Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Odchudzanie MZK
dawniej przychodzi ona na 2- 3 przy ul. Żeromskiego w Jeleniej
ściągał należności dla banku.
Miasto tłumaczyło, że nie może godziny dziennie. W tym czasie Górze, ale tam na miejsce czeka
W minionym tygodniu rozstrzyprzekwaterować ludzi z zadłuże- sprząta, gotuje i pierze. W styczniu się nawet po kilka miesięcy. O po- gnięty został przetarg na badanie
niem. Po naszym artykule komisja miasto przyznało mężczyźnie inne moc zgłosiliśmy się do Miejskiego przepływów pasażerskich w granimieszkaniowa miała jednak umie- mieszkanie na parterze, jednak Ośrodka Pomocy Społecznej w cach obszaru obsługiwanego przez
ścić niepełnosprawne małżeństwo jego stan zdrowia drastycznie się Jeleniej Górze. Po środowej wizy- MZK w Jeleniej Górze.
na liście. Tyle że miesiąc później pogorszył i zdaniem opiekunki cie pracownika socjalnego, jest
W marcu odbędą się badania
pani Anna Perun zmarła. Jej mąż w pana Peruna, nie jest on w stanie szansa, że mężczyzna przeżyje potoków pasażerskich na liniach
godną starość.
Jeleniej Górze nie miał nikogo poza sam funkcjonować.
miejskiego przewoźnika. Wyniki anaAngela lizy zostaną wykorzystane m.in. do
Irena
Krzepkowska,
znajoma
starszą schorowaną siostrą, która
FOT. ANGELA tworzenia nowej siatki połączeń MZK,
pana Peruna, złożyła wniosek o
sama wymaga opieki innych.
przyjęcie
Jarosława
Peruna
do
Od kwietnia 2009 roku Jarosłaktóra powinna być ściślej związana z
wem Perunem zajmuje się opiekunliczebnością pasażerów na poszczeka, którą pani Anna Perun wynajęgólnych liniach i w kolejnych porach
Uroki kurortu pod Śnieżką mogli
dnia. A w dalszej perspektywie wyniki
w miniony weekend podzimarcowych badań staną się jedną z
wiać telewidzowie w całej
przesłanek do analiz umożliwiających
Polsce. W ogólnopolskiej
najbardziej racjonalne przygotowania
telewizji TVP1 w progrado wprowadzenia alternatywnych
mie „Kawa czy Herbata”
możliwości przewozów pasażerskich
wszystkie piętnaście ról grają
już w miniony piątek
w samej Jeleniej Górze
tylko trzy aktorki i prezentują się
zostały wyemitowane
i w granicach sąsiadujących gmin
w pięciu przeróżnych odsłonach
materiały promują– czytamy w komunikacie urzędu
- od sepleniących dziewczynek z
ce Karpacz. Wejścia
miasta.
przedszkola po pensjonariuszki
antenowe miały też
O zmianach w strukturze linii Miejw podeszłym wieku z domu spomiejsce w sobotę i w
skiego
Zakładu Komunikacyjnego
kojnej starości.
niedzielę. Chętni do
mówi się już od lata minionego roku.
Są tu sceny poważne jak rodzinne
udziału i pomocy w reZapowiadano znaczną redukcję linii,
nieporozumienia, jak i - ku zadowoalizacji programu, a także
zwłaszcza tych, na których autobusy
leniu publiczności - komiczne. Są
zainteresowani telewizją
„wożą powietrze”. Jednak ze względu
też dialogi podsycające ciekawość
od kuchni mogli przyjść
na wciąż nie wprowadzoną w życie
widza puenty poszczególnych scen.
pod świątynię Wang, skąd
nową taryfę opłat (zaskarżoną przez
Widz musi jednak poskładać sobie
realizowane były emisje.
wojewodę), póki co temat stał się druposzczególne wątki i powiązania
Wszystko w ramach audycji
goplanowy. Niebawem nową taryfę
między nimi, bo nie ma tutaj spójnej
„Wypasiona zima”.
już z poprawkami ma przyjąć rada
fabuły. Przypomina to
(RED)
miejska. Wiadomo, że będzie się to
nieco konstrukcję jaFOT. ŁUKASZ
wiązało z podwyżkami cen biletów.
kiejś opery mydlanej o
PŁOCKI
(RED)
ciężkim życiu i trudnej
miłości, gdzie w każdej
scenie wyposażonej w
komizm sytuacyjny
przyglądamy się
innym postaciom. Przemysław Baranowicz (80 kuponów) KUPON
PLEBISCYTOWY
Wszystko roz- pozostaje liderem w plebiscycie.
grywa się między
ULUBIONY LEKARZ TO:
Drugi jest Andrzej Rojek (43), trzeci – Dariusz … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kobietami, a każda
scena, kiedy jej się Dąbrowski (15 kuponów). Dalsza kolejność: Ryszard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uważnie przyj- Kędra (10), Agnieszka Dojs (8), Wiesława Wolska
rzeć, zawiera (6), , Kazimierz Pichlak (4), Agnieszka Janczyszyn Dane głosującego:
jakieś niedo- (4), Ewa Koksanowicz (4), Jarosław Niziołek (2), Imię, nazwisko, adres
powiedze- Małgorzata Turowska (2), Agata Kreytwer (1), Ewa e-mail...............................
nie, jakąś Kuncewicz (1).
.......................................
Chciałbyś wyróżnić Twojego lekarza? Wypełnij kudrobną
.....................................................
tajemni- pon i przynieś go bądź wyślij na nasz adres. Zabawa Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach rekrutacji
potrwa do końca lutego. Zapraszamy!
cę.
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
Redakcja z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)
(Accipiter)

Prawie wszystko o kobietach

Fot. Organizator

7 lutego widzowie mieli
okazję zobaczyć na deskach Teatru im. Norwida
tragikomedię współczesnego pisarza chorwackiego Miro Gavrana w tłumaczeniu Anny Tuszyńskiej
„Wszystko o kobietach” (tytuł oryginalny Sve o ženama) w reżyserii Tomasza
Obary w wykonaniu gościnnie występujących
aktorek warszawskiego
Teatru Capitol.
Magda, Krysia,
Janka, Mimi,
Rozalia,

Anita, Hania, Nina, Binia, Matylda,
Jolka, Ola, Maria, Dzidzia i Luiza.
Matka, córki, siostry, rywalki,
najlepsze przyjaciółki, koleżanki
z pracy i z przedszkola…Czy Miro
Gavrana w swej śmiesznej, poważnej i przewrotnej sztuce odsłonił
wszystkie tajemnice kobiecego istnienia? Niekoniecznie. Co prawda,
spektakl jest układankę
z puzzli charakterów
trzech pań pokazanych w różnym
wieku, w różnych
relacjach między
sobą w różnym
temperamencie, a

Wypasiona zima.
TVP w Karpaczu

ULUBIONY LEKARZ JELONKI!

Dorota Deląg, Magdalen Nieć i Daria Widawska z trudnym wyzwaniem
poradziły sobie udanie ukazując bogatą, intrygującą, różnorodną i złożoną
przestrzeń kobiecego świata. Świata pełnego niedopowiedzeń i bolesnych
wyznań, tajemnic i plotek, wzruszeń i humoru. I opowiedziały tylko co
nieco... o kobietach

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Wizje przyszłości
Burza grzmiała już t ylko swoim coraz dalszym
echem, a deszcz – po oberwaniu chmury – padał już
mniejszy. Nieco podpity
Tomasz Rdest, przewodnik,
szedł z Jerzym (ten choć
bardzo tego nie chciał, też
był pod „dobrą datą”) aleją
Stalina w stronę miasta.
Czekanie na tramwaj nie miało
sensu: tuż przed mijanką stał zepsuty
wagon z motorniczym i konduktorką w środku. Pasażerowie dawno
stracili nadzieję, że pojazd ruszy.
Jerzy przypomniał sobie, że to ten
sam pojazd, którym przyjechali do
Restauracji Myśliwskiej. I ten sam
opóźniony, którym poprzedniego
dnia wieczorem – uciekając przed
milicją – jechał na dworzec.
– W tym mieście jest jeden tramwaj? I to na dodatek wciąż się psuje!
Pecha macie, czy coś!? – zarechotał
pijacką głupawką.
– Panie drogi! Tramwajów jest
więcej, ale wszystkie się psują. To
przeżytek! Staroć przypominająca
zamierzchłe czasy!
Ich lata są policzone! – odparł
Rdest.
– A wie pan,
jakoś nie wyobrażam sobie miasta
bez tramwajów! Tu
jestem dopiero od
czterech dni i – mówię
panu – te tramwaje,
choć powolne, archaiczne i psujące się, dają
temu miastu klimat! –
ripostował Jerzy.
– Ale polityka naszych
władz jest inna. Tu nie ma
miejsca na sentymenty!
Najważniejszy jest postęp,
panie. A z duchem postępu
to jadą autobusy! Pojazdy
wygodne, mogące wjechać
praktycznie wszędzie, a nawet – jak się rozkraczą – to
nie powodują blokady całej
linii – powiedział z przekonaniem
Rdest.
– Może i postęp ważny, ale i
tradycja też. Ja tam uważam, że
tramwaj to tramwaj i nie zastąpią
go autobusy… wtrącił Jerzy
– Mówię panu: to kwestia 10 lat
i tramwaje znikną z całej Polski! –
Rdest uderzył się w pierś. – Przemysł
samochodowy, to panie, nasza
przyszłość! I nadzieja dla ruchu
turystycznego. I to mówię panu
jako praktyk! Transport kolejowy
wkracza w swoją ostatnią drogę ku
stopniowej likwidacji! Pociągi będą
coraz wolniejsze, a samochody i
autokary coraz szybsze! – tokował
Rdest.
– Wie pan, jaki jest największy
nasz problem? – wpadł mu w słowo
Jerzy. – Otóż problem jest taki, że
łatwo nam wszystko likwidować, a
bardzo trudno odbudować!
– Coś takiego! Widzę, że nie docenia pan wysiłku całego narodu,
który odbudowuje swoją stolicę
zniszczoną przez najeźdźców hitlerowskich! – odparował Rdest.
– Tak, zwłaszcza jeśli do tego wykorzystuje się cegły z solidnych, choć
wypalonych kamienic wrocławskich! Ba, nawet z niewypalonych!
Ale wiadomo, są priorytety – z ironią
zauważył Jerzy.

– Kto o tym, panie Jurku, będzie
pamiętał za pół wieku!? Nasza władza wybuduje nam nowe miasta!
Nowe na skalę potrzeb społeczeństwa nowoczesnego! Przebudowa
czeka też Jelenią Górę! – nadawał
Rdest.
– Doprawdy!? I pan jako przewodnik popiera plany, aby burzyć
zabytki tylko dlatego, że nie spełniają
oczekiwań co do metrażu mieszkań
lub ich remonty są za drogie? – Jerzy
nie ukrywał oburzenia.
– Ja do wszystkiego podchodzę
racjonalnie! Zawsze można wyeksponować to, co najważniejsze
i najcenniejsze, pozbywając się
jednocześnie strupów, które tylko
generują wydatki! – odszczekał się
Rdest.
– A jeśli to co najcenniejsze, jest
właśnie strupem? – żachnął się
Jerzy.
– Wyjątki tylko potwierdzają
regułę, panie Jurku – odpowiedział
ugodowo Tomasz Rdest.
I w ten sposób gaworząc panowie dotarli niemal pod sam plac
prezydenta Bie-

ruta. Miasto
parowało ozonem po ulewnym
deszczu, który pozostawił po sobie
wilgotną mgiełkę i potężne kałuże.
Z al. 15 Grudnia ze zgrzytem dojechał tramwaj. Motorniczy pewnie
nie spodziewał się, że na następnej
mijance będzie musiał poczekać dłużej na usunięcie awarii w pojeździe
swojego kolegi.
****
Wysokość korytarza nagle obniżyła się. Starzecki – na czworaka –
brnął w mętnej i cuchnącej zgnilizną
cieczy. Wciąż czuł ciąg powietrza,
który podtrzymywał w nim nadzieję,
że nie jest to ślepy zaułek. Wierzył
przy tym, że starczy mu liny, która –
w tym momencie – stanowiła jedyną

„więź” z oczekującymi u wlotu dziury w piwnicy Inge z Teodorem.
Dobrnął jednak do zamurowanej
kamieniami ściany. – Cholera!
– zaklął w myślach. Ale, kiedy
spojrzał w górę, odetchnął. Jego
przyzwyczajone do ciemności oczy
zobaczyły w słabnącym świetle
latarki przestrzeń. I wyraźne stopnie
prowadzące w górę. Dokąd? Umówił
się wcześniej z kompanami, że dwa
szarpnięcia liną oznaczać będą
wzmożoną czujność, ale jeszcze nie
alarm. Trzy szarpnięcia miały z kolei
postawić mężczyznę z dziewczynką
w stan najwyższej gotowości, zaś
cztery – konieczność pilnej pomocy. – Rzucacie wszystko i pędzicie
choćby do samego diabła! – mówił
Stefan.
Szarpnął więc dwa razy na tyle
mocno, aby „odczuli” to towarzysze
tej podziemnej niedoli. – Żyję i brnę
dalej – siłą myśli przekazał ten
komunikat „uciekinier”. Ostrożnie
zaczął piąć się po „schodach”, a
raczej szalenie

nierównych występach z kamienia, na których
ledwie mieścił but. Owionęło go
powietrze: wilgotny odór piwnicznej
wilgoci połączony ze smrodem ścieków i szczurzych odchodów.
Uderzył boleśnie głową w chropowaty sufit. Zaklął teatralnym szeptem, bo - kiedy chcąc pomasować
guza oderwał na chwilę dłoń od ściany – stracił równowagę. I gdyby nie
„szósty zmysł”, runąłby z powrotem
w dół ryzykując zwichnięcie nogi
w kostce. Zaparł się jednak jakoś i
utrzymał pozycję. Kilka wygibasów
ciałem i wgramolił się do wąskiej
niszy, która okazała się wejściem do
kolejnego korytarza.
Chwycił go nagły „apetyt” na
papierosa. Tylko ten, kto nałogowo
sięga po dymka wie, co znaczy

gwałtowna potrzeba wchłonięcia
nikotyny. W niej zbawienie i siła,
w niej energia przeżycia. W niej
ruczaj pomysłowości, w niej szansa
na przetrwanie trudnego momentu.
A bez niej? Nie dam rady! Upadnę i
już się nie podniosę. Skończę jak
szczur w podziemnym świecie tej zakichanej Jeleniej Góry! Zapomniany
i zeżarty przez gryzonie, które mój
szkielet z ciała ogołocą i zostawią kościotrupa na wieczną pamiątkę. Nie
m i a ł jednak papierosów.
Sięgnął po wymiętą
paczkę klubowych, przesiąkniętych piwniczną
wilgocią. Dobył z kieszeni swoja amerykańską
zapalniczkę. Pstryk!
Pstryk! – Cholera jasna! Pstryk! Tego nie
przewidział. Skończyła się benzyna.
Czuł, jak ogarnia
go panika. Ciemny
podziemny świat
zaczął wirować.
Oparł się o mokry
mur. Potrząsnął
zapalniczką.
Pstryk! Jasny
płomyczek
ognia błysnął
w ko ń c u z
urządzenia.
Stefan – niczym wędrowiec, który po długiej
wędrówce przez pustynię, widzi
oazę ze źródłem – przyssał się klubowym do błędnego ognika, który
cudem zapłonął bodaj na oparach
„paliwa”.
Ledwo zapalił wilgotnego papierosa, zapalniczka zgasła. Starzecki
nie chciał myśleć, co będzie, kiedy
znów zachce mu się palić. Przypomniał sobie jedynie, że co prawda
Drzewiecki pyka czasami fajkę,
ale z całą pewnością nie zabrał jej
w podziemia. – Cholera, przecież
nie wzięliśmy nawet zapałek! –
mruknął z wyrzutem zaciągając się
wyjątkowo gorzkim papierosem,
który stracił smak zapewne przez
wilgoć. A może i zmysły zestresowanego Starzeckiego reagowały na ten
piwniczny świat inaczej?
Raptem struchlał. W świetle
latarki, którą skierował na sąsiednią ścianę, zamajaczył się kształt,
który Starzeckiego najpierw zaintrygował, a potem – przeraził.
Niewiele brakowało, a dopalający
się papieros wyleciałby mu z ust
pozbawiając go części dawki „życiodajnej” nikotyny. Po chwili nie miał
wątpliwości: czuł na sobie pusty
wzrok oczodołów ludzkiej czaszki.
Przeżegnał się. Potrząsnął głową.
Może to złudzenie? Przypomniał
sobie migawkę, jak kiedyś podczas
nocnego powrotu do domu po
suto zakrapianym podwieczorku
u przyjaciół, był przekonany, że
widzi wisielca.
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A okazało się nim prześcieradło,
które dbająca o porządek gospodyni domowa zwiesiła z parapetu.
Ale teraz nie był to zwid. Czaszka
była najprawdziwsza: leżała obok
rozsypanych kości, które kiedyś
z całą pewnością składały się na
całość szkieletu. Dziecięcy i naiwny
strach przed kostuchą w końcu
ustąpił miejsca refleksji. – Przecież
ten truposz nie wstanie i nie zadźga
mnie piszczelą! – Stefan uśmiechnął się niepewnie do swoich myśli.
Szybko jednak uzmysłowił sobie,
że skoro ów truposz przeleżał tu
nietknięty przez lata, to właśnie on,
Stefan Starzecki, z wielkim prawdopodobieństwem był pierwszym,
który zobaczył tego nieszczęśnika,
a raczej to, co z niego zostało.
Pożałował, że ni w ząb nie zna
się na medycynie sądowej ani
na archeologii. Wydedukował
jedynie – zbliżywszy się do kości i
przyjrzawszy im się z bliska – że na
pewno musiały tu przeleżeć sporo:
kilkanaście, a może kilkadziesiąt
lat. A może i dłużej? Nie był to
bowiem „świeży” szkielet. Przynajmniej na pierwszy rzut oka w koło
nie było żadnych przedmiotów,
choćby trwalszych pozostałości
odzieży, czy obuwia, mogących
sugerować nie tak dawne zejście
posiadacza szkieletu. Nic!
Naszła go chęć na drugiego
papierosa. – A może jednak Drzewiecki ma zapałki? Nałóg zwyciężył.
Starzecki spojrzał w głębię korytarza, który się przed nim rozciągał.
I postanowił wrócić, aby Inge oraz
Teodorowi opowiedzieć o makabrycznym znalezisku. I przy okazji
sprawdzić, czy w kieszeni starszego
mężczyzny jest zbawienne pudełko
zapałek.
*****
– I jest pan pewien, że to oni?
Dwóch mężczyzn i młoda kobieta?
O ci? – niewyróżniający się niczym
facet w szarym garniturze pokazał
zdjęcia.
– Wie pan, nie ukrywam, wcięty
byłem, bo ten, Mietka Leszcza spotkałem, i tego no, wypiliśmy z rańca
po małym. Głowy se nie dam uciąć,
ale to ich widziałem na tej klatce,
na Kopernika. Od tego Szlachcica
z mieszkania wychodzili! – odparł
brudnawy mężczyzna z kilkudniowym zarostem. Siedział na twardym krześle w siedzibie Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Publicznego.
Funkcjonariusz zmierzył go
wzrokiem. – Pamiętajcie, Druciak,
że jak coś nam namieszacie, to
gorzko tego pożałujecie! A teraz
macie tu! Kac was męczy, a to
pomoże – esbek cisnął „wtyczce”
zmięty banknot.
– Ja zawsze z wami, towarzyszu
poruczniku, zawsze z wami – drżącym i zachrypniętym z przepicia
głosem odparł mężczyzna.
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 Urzędowi ds.
Bezpieczeństwa. Stefan pogrąża się w
nieznanym podziemnym korytarzu.
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BRAD MEHLDAU – “ Live In
Marciac – DVD + 2CD”
wydawnictwo: Nonesuch
Records/ Warner Music
Poland

tylko muzyk, ale artysta w znacznie
szerszym znaczeniu tego słowa.
Chociaż świat zna go jako genialnego
pianistę to on sam pojmuje swoją sztukę jako całość i uzupełnia autorskie
albumy własnymi esejami a nawet
poezją. Grywał zarówno z wielkimi
Brada Mehldau’a można określić postaciami jazzu, jak i innych gatunjako wielkiego filozofa jazzu. To nie ków, w tym muzyki klasycznej. Po stu-

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Epidemia śmiechu

Kabaret Bella Mafia działający
przy Karkonoskim Uniwersytecie
III Wieku proponuje w poniedziałek (14 lutego) premierowy spektakl „Epidemia Śmiechu”. Starsi
państwo, w myśl maksymy, że choć
szron na głowie i nie to zdrowie,
wciąż w sercu mają maj! Początek
o godz. 17.00 w sali koncertowej
Filharmonii Dolnośląskiej.

Melodie akordeonu

„Akordeon na drabinie” – to tytuł
recitalu Tomasza Drabiny, który
14 lutego znany i utytułowany
akordeonista zagra o godz. 18.00
w sali teatralnej Osiedlowego
Domu Kultury przy ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12. W
obszarze zainteresowań muzycznych wirtuoza leżą argentyńskie i
polskie tanga, paryska muzyka w
stylu „musette”, piosenka polska
i francuska, folklor Bałkanów i
Karpat, muzyka klezmerska czy
melodie filmowe.

Wieczór z Keatonem

Film kostiumowy – to hasło
kolejnej projekcji w ramach
Alfabetu kina, propozycji Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„KLAPS” działającego przy JCK.
Tym razem w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej będzie okazja, aby obejrzeć obraz
zatytułowany „Trzy wieki” w
reż. Bustera Keatona i Edward
aF. Cline (USA, 1923). Początek
sensu o godz.16. Cena biletu 10
zł, karnet 28 zł.

W dobrym humorze

Do świątecznych klimatów nawiąże Teatr Dobrego Humoru z
Wałbrzycha, który w nadchodzącą
środę wystąpi w południe w sali
teatralnej ODK z widowiskiem
Krakowska Szopka Bożonarodzeniowa.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

diach zaangażował się
w pierwsze nagrania, z
początku próbując sił w
standardach i zabawie
klimatami popowymi. Po dość intensywnym okresie grania
stricte jazzu Mehldau
ponownie powraca ze

Maraton dla kinomanów
XIV Międzynarodowym Fe- Młodych Twórców (15-20 lutego),
stiwalem Filmowy „Zoom warsztaty krytyki filmowej (17-20 lutego) oraz międzynarodowy konkurs
- 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

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)

świetnymi interpretacjami utworów z
kręgu muzyki popularnej. Podczas festiwalu Jazz In Marciac
we Francji pianista
solo wykonał swoje
autorskie kompozycje
ale też zinterpretował

Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza
najmłodszych
(starszych też!)
widzów na przedstawienie o budowaniu przyjaźni,
n a we t m i ę d z y
tymi, którzy – z
założenia – raczej
się nie lubią.

szereg popularnych utworów m.in.
„Lithium” z repertuaru Nirvany, ”Elit
Music (For A Film)” zespołu Radiohead. Na drugim krążku CD znajduje się
niedostępna kompozycja „Dat Dere”
Bobby’ego Simmonsa, której nie ma
w wersji DVD. Ten bogato wydany
zbiór koncertowych nagrań (14 kompozycji) jest pozycją dla miłośników

„Ach, ta Mysia!”. W Pałacu Paulinum

Rozbójnik

dla małych i dużych

Dęciaki na start!

Pod tym hasłem
odbędzie się kolejny
Niedzielny Poranek
Muzyczny Akademii

Młodego Melomana w Filharmonii
Dolnośląskiej. Głównym animatorem muzycznej przygody dla
dziewcząt i chłopców będzie kwintet
dęty Jelonka
Brass Band.
Jak zwykle
nie zabraknie prowa-

dzących: Wiolinki (Honorata Magdeczko-Capote) oraz Basika (Jacka
Paruszyńskiego). Początek poranka
20 lutego o godz. 10 w sali koncertowej FD. Bilety 10 PLN.
(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Marian Bochynek i Muzeum
Przyrodnicze zapraszają na prelekcję ilustrowaną przezroczami
zatytułowaną „Jaskinie Gór Kaczawskich”. Początek wykładu
w czwartek (17 II) o godz. 19 w
pawilonie norweskim przy ul.
Wolności 268.

Czarowanie fletem

POP ROCK & JAZZ

Renesans i dwory

„Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku” to tytuł wystawy i towarzyszącej jej książki. Jedno i drugie
znajdziemy w Muzeum Miejskim Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie. To pierwsze i zarazem kompletne opracowanie tyczące dworów śląskich. Prezentacja obejmuje ponad 60 zachowanych dworów renesansowych, w tym tak znaczące
dla sztuki renesansu w Polsce obiekty, jak dwory w Gorzanowie, Goli Dzierżoniowskiej, Wojanowie, Kliczkowie, Czernej,
Luboradzu, Wojnowicach czy Zagrodnie. W ciągu 150 lat wzniesiono tu ponad 200 dworów, z czego do naszych czasów.
(RED)

Rumer. To właśnie ona zawładnęła swoim głosem miliony
fanów na całym świecie. Urodzona w Pakistanie a mieszkająca
w Anglii Br yt y jka zaczęła od
udziału w otwartych konkursach
wokalnych. Na jednym z nich
Naprawdę nazywa się Sarah wypatrzył ja producent telewiJoyce ale wszyscy ją znają jako zyjny Steve Brown. To właśnie

RUMER – „Seasons of My
Soul”
wydawnictwo: Atlantic/
Warner Music Poland

jazzu jak najbardziej obowiązkową.
Sympatycy muzyki popularnej mają
okazję przekonać się, jak jazzman potrafi ciekawie zagrać na swój sposób
dobrze nam znane melodie.
Andrzej Patlewicz

O takich niełatwych
sprawach w przystępny
sposób traktuje sztuka
Jefima Czepowickiego
„Ach, ta Mysia!” Pałac Paulinum, 20
„Ach, ta Mysia” w relutego, godz. 16.
żyserii Czesław Sieńko.
To historia pani gospodyni Maryny, która
wyjściem pozostaje poszukiwanie rota Bąblińska-Korczycka i Sylwester
panicznie boi się grasującej w kuchni zgody.
Kuper.
W sobotę (19 lutego, o godz. Myszy. Na nic zdaje się niezdarny
(tejo)
Grają: Katarzyna Morawska, Do16) na scenie Teatru im. Kocur Kiciuś. W końcu jedynym
Norwida będzie okazja,
nie tylko z fotograficzneW klimatach 60. lat
go, lecz także społeczaby zobaczyć radosny mu- starsi. Historii najsłynniejszego doJeszcze do nadchodzącego czwartnego punktu widzenia.
sical w reż. Kazimierza brego zbójcy (w roli tytułowej Igor ku w Galerii Hall Osiedlowego Domu
Autor uwiecznił przed
Mazura zatytułowa- Kowalik) znanej z serii kreskówek, Kultury oglądać można wystawę Japrzypominać
nie
trzeba.
Rumcajs
laty świat, którego
kuba
Lechowskiego
zatytułowaną
ny „Przygody Rozjuż – de facto – nie
bójnika Rumcaj- ze sprzymierzeńcami droczy się z „Radomsko na starej fotografii”.
antagonistami (Starostą – Tadeusz Ta ekspozycja wpisuje się w cykl
ma.
sa”.
Wnuk oraz Książepanem – Andrzej „Polska lat 60-tych) i stanowi
(RED)
Kępiński), a wszystko dzieje się zbiór cennych dokumentów,
Ciepłą bajkę w w Rzacholeckim Lesie oraz oczyklimatach cze- wiście – w Jičinie, w promieniach Anieli w „Muflonie”
Dariusza Milińskiej beztro- kochającego wszystkich Słoneczka.
skiego. Aktualnie
Do 4 marca w Galerii „Muski polubią Dynamiczne, pełne rozmachu w flon” sobieszowskiego MDK ogląmieszka i tworzy w Sobiez a rów n o rytmie rocka, raegge i hip-hop. Na dać można wystawę rzeźby
szowie. Inspirację do swych
widzowie rozbudzenie ze snu zimowego!
dzieł czerpie z motywów i
Piotra Jagielskiego „Anioły
młodsi
życia wiejskiego.
(tejo) trochę inaczej. Autor kształjak i
(RED)
Igor Kowalik (Rumcajs) i Małgorzata OsiejFOT. KONRAD cił się w Szkole Rzemiosł
FOT.
ARCHIWUM
Artystycznych
w
Jeleniej
Górze.
PRZEZDZIĘK
Gadzina (Hanka).
Współpracował z grupa Pławna 9

Jaskinie z sąsiedztwa

Flecistka Urszula Janik będzie
bohaterką piątkowego (18 lutego)
koncertu w Filharmonii Dolnośląskiej. Solistce akompaniować będzie
na fortepianie Joanna KaczmarskaBieżyńska, słowo o muzyce Elżbieta
M. Terlega-Stachów. W programie
dzieła kompozytorów francuskich
(Ibert, Messiaen, Ferroud, Poulenc,
Debussy, Jolivet).
(RED)

POP ROCK & JAZZ

on wyprodukował
zarówno pierwszego
singla jak i cały album „Seasons of My
Soul”. Oczarowany
został pięknej jej głosu sam legendarny
Burt Bacharach i to
do tego stopnia, iż

zaprosił młod ą a r t y s t kę
za ocean. W
fascynujący
sposób oper uje głosem
czarując przy
tym jak mało
kto. Jeden z

singlowych przebojów otwiera
jej najnowszą płytę a jest nim
„Am I Forgiven”. Podobnie dzieje
się z kolejnymi dziesięcioma
kompozycjami. W jej głosie wyraźnie słychać zapędy w stronę
klasycznego soulu a zwłaszcza
w stronę Arethy Franklin. To
właśnie jej zadedykowała jeden

Wspólne brzmienie
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)
z utworów nadając mu t ytuł
po prostu „Aretha”. Ten pełny
pięknych aranży, urzekających
harmonii i autobiograficznych
treści krążek jest jednym z najciekawszych albumów ostatnich
miesięcy. Jak tej przepięknej płyty
nie pokochać?
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

Obserwatorium Karkonoskie w zawieszeniu
Ponad 30 debat na tematy różne, ale
zawsze aktualne i związane z kształtowaniem świadomości lokalnej mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej. To Obserwatorium Karkonoskie, które przez
minione trzy lata na dobre zagościło w
Biurze Wystaw Artystycznych goszcząc
znanych ludzi: artystów, polityków i
innych. Od stycznia 2011 nowych debat,
które zawsze ze swadą i prowokacyjnie
prowadził Andrzej Więckowski, nie
ma. Powód: brak środków. Najpierw
na OK łożyło miasto, w ubiegłym roku
– pieniądze znalazły się w budżecie
województwa, ale te możliwości finansowania już nie istnieją. Jak mówi Janina
Hobgarska, dyrektor BWA, obserwato-

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Święto artysty niepokornego

rium było poboczną aktywnością biura
i nie ma możliwości, aby przeznaczyć
na nie środki na
działalność pod- W pierwszą niedzielę lutego w Biurze Wystaw Artystycznych
stawową (wysta- w Jeleniej Górze odbył się benefis Ryszarda Zająca,
wy). Stąd – póki podczas którego uroczyście otwarto wystawę prac
właśnie tego artysty pt.: „Credo”.
nie znajdzie
się sponsor
Tak samo, jak nietuzin– Obserwakowy jest sam Ryszard
torium KarZając – rzeźkonoskie
pozostanie
w „zawieszeniu”.
(tejo)

Muzyczne klimaty w Casparze

Niedzielny (6 lutego) koncert duetu
Monn Eyes okazał się porywającą
podróżą po różnych obliczach muzyki
jazzowej, samby oraz bossa novy.
Artyści wystąpili po raz pierwszy w
Hotelu Caspar, a już zdążyli mocno
zaistnieć w sercach zgromadzonej
licznie publiczności. Samą nazwę
duetu, w którego skład wchodzą Aga
Radziejewska i Bartek Drak, można
tłumaczyć na wiele sposobów. Czy są to księżycowe oczy, księżycowe
spojrzenie, czy też oczy
księżyca? To słuchacz
poprzez odbiór autorskich utworów duetu
rozszyfruje sam. Z
pewnością skromna
obsada muzyczna
jest odwrotnie proporcjonalna do wielości wrażeń, jakie

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

wywołuje wykonywana muzyka. Jej
dźwięki – kojarzące się z różnymi
zakątkami świata
– są impulsem do
osobliwej podróży
wyobraźni.
(Agrafka)
FOT.
AGRAFKA

biarz, poeta, muzyk i kompozytor,
w latach 70. i 80. czołowy przedstawiciel jeleniogórskich „wolnych hippie”
zrzeszonych w grupie „Synteza”,
ośmieszającej ówczesny ustrój polityczny dadaistycznymi instalacjami
oraz twórczymi happeningami;
tak nietuzinkowy był jego
benefis, na który tłumnie
przybyli zarówno przyjaciele artysty, jak i szerokie
grono jego fanów.
Było uroczyście,
ale bynajmniej nie
sztucznie; było
nastrojowo, a
przy t ym w
duchu „Flower Power” i
najgłębszego
„W y z n a n i a
wiary”, w
której stronę
już od dłuższego
czasu zwraca się
twórca i w sensie
duchowym, i w
swojej sztuce. Było
sacrum, ale i trochę wyważonego
profanum. Innymi
słowy – „Credo” jak
się patrzy.
– Wystawa „Credo”
obejmuje prace z różnych okresów mojej
działalności. Można tu
znaleźć zarówno starsze instalacje powstałe
w latach PRL-u i przeciw PRL-owi „manifestujące”, jak i rzeźby
utrzymane w duchu
sakralnym. Pierwsze

z wymienionych odzwierciedlają
to, co robiliśmy w grupie „Synteza”,
stanowią namiastkę monumentalnych dzieł ustawianych na placach
i ulicach Jeleniej Góry po to, by
uświadomić mieszkańcom miasta
sztukę nowego pokolenia, oderwać
ich od tego całego socrealizmu, twórczości żołdaków i politruków, którzy
gloryfikowali zbrodniarzy do rangi
bohaterów narodowych – mówił
nam Ryszard Zając.
– Z kolei jeśli chodzi o rzeźby
sakralne, są to wybrane przykłady
mojej twórczości trwającej od czasu
duchowej przemiany do dnia dzisiejszego. Należy podkreślić, iż są
one inne niż rzeźby spotykane na co
dzień w kościołach czy świątyniach;
są uproszczone, ekspresywne, mają
napędzać myślenie, nie mają nic
z przesłodzenia czy kiczu, są „niepokorne”, podobnie jak ich autor
– dodał.
Podczas benefisu Ryszarda Zająca, ową „niepokorność” dało się
wyczuć w powietrzu. Jak określił to
sam artysta, stanowił on: „święto
sztuki”, na którym to właśnie sztuka, czy może raczej – hołd złożony
sztuce był najważniejszy. Istotnie
bowiem, na benefis Zająca złożyły
się m.in. zarówno wyraz dokonań
twórczych nawróconego hippie z
Jeleniej Góry, jak i koncert grupy
instrumentalno-wokalnej „Wang”,
kompozycje gitarowo-akordeonowe
w wykonaniu Jakuba Walickiego
i Piotra Wyrostka oraz recytacja
wierszy artysty przez Iwonę Lach,
popularną aktorkę teatru C. K.
Norwida.
Petr
FOT. PETR

– Kiedy idę ulicą i widzę Ryszarda Zająca, od razu się uśmiecham. Dlaczego? Bowiem
jest to nie tylko wspaniały rzeźbiarz, lecz także wspaniały człowiek: przesympatyczny,
serdeczny; taki „pozytywny akumulator”, który od wielu lat działa w naszym mieście
– mówił prezydent Marcin Zawiła w czasie uroczystej inauguracji „Credo”. Wystawę
można oglądać do 28 lutego 2011. Warto.
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Play–offy się oddalają, KPR wyraźnie gorszy od Politechniki
W meczu 19. kolejki PGNiG
Superligi kobiet, KPR Jelenia
Góra uległ wyraźnie Politechnice Koszalin 30:35. Porażka
nie pozbawia nas szans na
awans do fazy play–off, ale
będzie to zadanie bardzo trudne – potrzebujemy zwycięstw
oraz sprzyjających wyników z
innych parkietów.
Od początku spotkania koszalinianki
górowały nad naszym zespołem w
każdym elemencie gry. Po 5 minutach
było już 4:1 dla przyjezdnych. KPR
miał ogromne problemy w ofensywie,
podopieczne Małgorzaty Jędrzejczak
i Dili Samadowej seryjnie popełniały
niewymuszone błędy techniczne, które
błyskawicznie były zamieniane na
bramki dla AZS-u. W 22 minucie KPR
przegrywał już 8:14 i nic nie wskazywało
na to, że nasze szczypiornistki mogą
coś w tym meczu ugrać, bowiem ich
ataki przypominały uderzenia głową w

mur rosłych koszalinianek. Do przerwy
Politechnika wygrywała 20:11.
Druga odsłona to zdecydowanie lepsza gra jeleniogórzanek, które starały się
zatrzeć różnicę doświadczenia szybkimi
akcjami, ale podopieczne Waldemara
Szafulskiego były na to przygotowane i
nie pozwoliły na zbyt wiele naszej ekipie.

Walka cios za cios trwała do 51 minuty,
gdy na tablicy widniał wynik 23:31. W
tym momencie na parkiecie w zespole
gości pojawiły się zawodniczki rezerwowe, co pozwoliło na zmniejszenie różnicy bramkowej przez nasz zespół i mecz
zakończył się zasłużonym zwycięstwem
Politechniki Koszalin 35:30.

KPR pomimo
tej porażki ma 1. Zagłębie Lubin
jeszcze szansę na 2. Vistal Gdynia
zajęcie miejsca 3. SPR Lublin
premiującego grę
w play-offach, lecz 4. Piotrcovia
do tego potrzebne 5. Politechnika K.
są sprzyjające nam 6. Start Elbląg
wyniki innych
spotkań. Kolejny 7. Ruch Chorzów
mecz jeleniogó- 8. KSS Kielce
rzanki rozegrają 9. AZS Wrocław
19 lutego w Lubinie z tamtejszym 10. KPR Jelenia G.
11. Sambor Tczew
Zagłębiem.
KPR Jelenia
Góra - AZS Politechnika Koszalin 30:35 (11:20)
KPR: Szalek, Kozłowska, Krajewska
- Dąbrowska (8), Kocela (8), Załoga
(4), Odrowska (4), Fursewicz (3),
Buklarewicz (2), Konsur (1), Kubicka,
Muras
Politechnika: Kwiecień, Shyverska - Całużyńska (6), Bilenia (5),
Dworaczyk (5), Chmiel (4), Szafulska

Tym razem pobiegli w Wiśle
W piątek 11 lutego na trasach
biegowych Centralnego Ośrodka Sportu w Wiśle–Kubalonce
rozegrane zostały siódme
zawody z cyklu Polbank CUP.
Pogoda nie sprzyjała, przez
cały czas zawodnikom towarzyszyły opady deszczu oraz
krupy śnieżnej, a trasy spowijała gęsta mgła.
Senior, seniorki oraz juniorzy A
przebiegli po 7,5 km., juniorki A, juniorzy B oraz juniorki B zmierzyli się na
dystansie 5 km., chłopcy i dziewczęta
z grup wiekowych juniora D i juniorki
D przebiegli po 2,2 km, a najmłodsi
– juniorzy E i juniorki E – po 1,9 km. Rywalizacja rozpoczęła się wyjątkowo od
startu juniorów B i juniorek B. Zmiana
spowodowana była faktem, że niektórzy
z zawodników tej grupy wiekowej są
reprezentantami Polski na Olimpijski
Festiwal Młodzieży Europy (EYOWF) w
Libercu. Niezwłocznie po ukończeniu
biegu pojechali do Wrocławia, aby
złożyć ślubowanie olimpijskie.

SMS Szczyrk - 14:09,80
4. Sabina Śpiewak MKS Wodzisław
Śląski/SMS Szczyrk - 14:19,50
5. Magdalena Czusz MULKS Tomaszów
Lubelski - 14:22,90
6. Dominika Bielecka MKS Wodzisław
Śląski - 14:24,80

Juniorzy C (1995 -96) 2,5
km F

1. Tomasz Skurzok NKS Trójwieś Beskidzka - 6:32,10
2. Bartłomiej Rucki NKS Trójwieś
Beskidzka - 6:37,20
3. Mateusz Mitko UMKS Marklowice
- 6:38,70
4. Norbert Maciulewicz MUKN Pod
Stróżą Miszkowice/Gimnazjum Lubawka - 6:49,30
5. Kamil Bury MKS Istebna - 6:52,60
6. Adrian Jeleński LUKS Piątka Piątkowa - 6:54,0

Juniorki C (1995 -96) 2,5
km F

3".:
Serafin

REKLAMA

1. Małgorzata Żółkiewska MULKS
Tomaszów Lubelski - 7:34,0
2. Sylwia Molitor UMKS Marklowice
- 7:44,40
Wyniki zawodów:
3. Anna Kalina MUKS Pod Stróżą
Juniorzy B (1993-1994) 5
Miszkowice/Gimnazjum Lubawka km F
7:52,60
1. Patrycjusz Polok MKS Istebna - 4. Ewelina Pleskacz MULKS Tomaszów
11:29,10
Lubelski - 7:58,10
2. Konrad Motor UKS Regle Kościelisko/ 5. Maria Skałka UKS Hilltop Osieczany
SMS Zakopane - 11:30,30
- 7:59,20
3. Krzysztof Kukuczka NKS Trójwieś 6. Joanna Rysula UKS Regle Kościelisko
Beskidzka - 11:42,10
- 8:18,0
4. Robert Bieda UKS Sołtysianie Stare
Bystre - 11:43,40
Juniorzy D (1997-1998) 2,2
5. Artur Ferens UMKS Marklowice km F
11:47,90
6. Swen Rakoszek UKS Karlik Przezchle- 1. Wojciech Fojcik UMKS Marklowice
- 5:27,80
bie/SMS Szczyrk - 11:49,40
2. Mateusz Siatka UKS Orliki Wiśniowa
- 5:46,0
Juniorki B (1993-1994) - 5 km F
1. Marzena Maciulewicz MUKS Pod Stró- 3. Szymon Sikora MULKS Tomaszów
żą Miszkowice/SMS Szczyrk - 13:25,0 Lubelski - 5:46,40
2. Dominika Hulawy MKS Istebna/SMS 4. Rafał Szymbara MKS Halicz Ustrzyki
Dolne - 5:49,90
Szczyrk - 13:54,90
3. Dorota Pilch KS Wisła Ustronianka/ 5. Mateusz Kuruc UKS Hańczowa -
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5:50,80
6. Filip Kroemer UKMS
Marklowice - 5:51,80

Juniorki D (19971998) 2,2 km F

19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
18

37
30
29
24
23
23
15
14
12
10
2

566:436
546:403
601:479
528:462
531:488
547:517
498:530
517:568
448:511
552:637
391:600

(4), Kobyłecka (3), Muchocka (3),
Szostakowska (2), Błaszczyk (2), Olek
(1), Leśkiewicz
19. kolejka (12.02): KPR Jelenia
Góra – Politechnika Koszalińska 30:35,
Start Elbląg – Zagłębie Lubin 19:30,
Ruch Chorzów – SPR Lublin 26:36, AZS
Wrocław – KSS Kielce 23:28.
(red.)
Fot. R. Ignaciak
4. Damian Dawid KS Jedność Nowy
Sącz - 5:56,80
5. Dawid Zawada NKS Trójwieś Beskidzka - 5:56,90
6. Kacper Jarczak MULKS
Tomaszów Lubelski 5:58,90

Juniorki E (1999 i
młodsi) 1,9 km F

1. Izabela Marcisz MKS
1. Anna Bielecka UKS
Halicz Ustrzyki Dolne Rawa Siedlce - 6:21,90
5:43,10
2. Weronika Legierska
2. Monika Mazurkiewicz
MKS Istebna - 6:31,90
MULKS Tomaszów Lubel3. Paulina Mocur MKS
ski - 6:07,30
Halicz Ustrzyki Dolne
3. Sabina Lizis MKS Halicz
- 6:47,70
Ustrzyki Dolne - 6:21,70
4. Marcelina Konik
4. Kamila BoczkowMKS Halicz Ustrzyki
ska MKS Karkonosze
Dolne - 6:48,70
- 6:28,60
5. Agata Warło UMKS
5. Justyna Wandzel
Marklowice - 6:50,40
LKS Klimczok Bystra 6. Martyna Wawrzu6:29,50
skidzka
5:31,90
siszyn MULKS Tomaszów Lubelski
6. Iwona Piekarz SKS Hilltop Osieczany
2.
Jan
Żółkiewski
MULKS
Tomaszów
- 7:08,30
- 6:38,30
Lubelski - 5:47,30
(MDvR)
3.
Artur
Wacławiak
UKS
Sołtysianie
Juniorzy E (1999 i młodsi) 1,9 km F
Fot. Użyczone
Stare
Bystre
5:53,50
1. Mateusz Dragon NKS Trójwieś Be-

Wieści różnej treści
Pracownicy oświaty tym
razem zmierzą się w
turnieju ping ponga

Po turnieju piłki siatkowej
przyszedł czas na zmagania przy
tenisowych stołach. W sobotę 5
marca od 9.45 w sali sportowej
Zespołu Szkół Licealnych i Usługowych przy ul. Leśnej zespoły
złożone z nauczycieli, administracji i obsługi danej placówki
rozpoczną walkę o końcowy
triumf. W skład zespołu wchodzi
od 2 do 3 zawodników, placówka
może wystawić więcej niż jeden
zespół, do punktacji Ligi MOS
liczyłby się jednak wynik zespołu I. Turniej przeprowadzony
będzie w kategorii open, system
rozgrywek uzależniony jest od
liczby zgłoszonych zespołów.
Drużyny, które zajmą miejsca na
podium otrzymają pamiątkowe
puchary i dyplomy, pozostałe ekipy dyplomy. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 28 lutego
– dane kontaktowe: tel/fax 64
244 61(MOS /M.C. Skłodowskiej
12) lub sport@mosjg.pl

Remisowo z Zieloną
Górą

Tenisiści stołowi Bobrów Jelenia Góra zremisowali 5:5 w 14.
kolejce II–ligi z AZS–em Zielona
Góra. Nasi zawodnicy wciąż
znajdują się na przedostatnim
miejscu w tabeli.
Przez całe spotkanie bliżej
zwycięstwa byli nasi rywale,
którzy prowadzili kolejno 2:0,
4:2 i 5:4, ambitnie walczący
jeleniogórzanie zawsze doprowadzali jednak do wyrównania.
W ostatnim pojedynku do remisu 5:5 doprowadził Derkowski
wygrywając pewnie 3:0 z zawodnikiem przeciwników. W
meczu z AZS-em punktowali:
Derkowski (2), Trojan (1), Kosal
(1), Kowal (1).

Tytan poległ po raz
drugi

Walczący o awans do wyższej
klasy rozgrywkowej koszykarze
Spartakusa Jelenia Góra odnieśli
trzecie zwycięstwo z rzędu pokonując na wyjeździe silną ekipę
Tytana Jawor 65:64.
Od początku pierwszej kwarty
na kilkupunktowe prowadzenie
wyszli gospodarze, którzy ostatecznie po 10 minutach prowadzili 19:14. W kolejnej odsłonie
siedem „oczek” więcej zdobyli
jeleniogórzanie, i to oni prowadzili do przerwy wygrywając
31:29. Po zmianie stron solidna
obrona i celne trafienia szczególnie najskuteczniejszego tego dnia
Kozyry dały wygraną w trzeciej
części gry 19:15. Przed ostatnią
kwartą Spartakus prowadził
50:44, ostatnie minuty meczu, to
pościg gospodarzy, zakończony
na nasze szczęście niepowodzeniem. Ostatecznie na parkiecie w
Jaworze jeleniogórscy zawodnicy
wygrali z miejscowym Tytanem
65:64. W tabeli III-ligi Spartakus
jest czwarty tracąc do prowadzącej ekipy z Gorzowa Wlkp.
dwa punkty.
(MDvR)
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Mariusz Matczak najlepszym koszykarzem kolejki, porażka Sudetów
Koszykówka jest grą zespołową i niestety bardzo dobra
postawa dwóch zawodników, to za mało, by osiągnąć
końcowy triumf, nawet z
jedną z najgorszych ekip ligi.
Mariusz Matczak wraz z Rafałem Niesobskim zapisali
na swoim koncie w sumie 42
punkty, z 70 „oczek” całego
zespołu, jednak ich Sudety
uległy w Bytomiu miejscowemu KK 70:79.

górskiego zespołu. Nasza drużyna
miała się włączyć do walki o awans
do I-ligi, a tymczasem przegrała już
piąty mecz rundy rewanżowej. O ile
mogliśmy dopisać do naszego konta
porażkę z Florentyną Pleszew, czy też
Stalą Ostrów Wlkp. , to przegrane z
Albą Chorzów, Britamem Gliwice,
a przede wszystkim z ekipą KK
Bytom chluby nam z pewnością nie
przynoszą.
W spotkaniu z bytomianami kibice
zebrani w miejscowej hali obserwowali zacięty pojedynek, w którym wynik oscylował w granicy remisu. WięCzy to koniec koszykarskich Su- cej zimnej krwi zachowywali jednak
detów w tym sezonie? – to pytanie gospodarze, którzy wygrali pierwszą
zadają sobie wszyscy kibice jelenio- odsłoną różnicą dwóch „oczek”, a w

drugiej partii wyprzedzili nas o trzy
punkty schodząc na przerwę przy
prowadzeniu 39:32. Po zmianie
stron próbowaliśmy dogonić rywali,
jednak ci kontrolowali przebieg
wydarzeń na boisku, wygrywając
ostatecznie 79:70. Mariusz Matczak,
zdobywca 24 punktów, 7 zbiórek i
5 asyst został wybrany najlepszym
koszykarzem całej 23. kolejki, ale
jego dobra postawa nie wystarczyła
do zwycięstwa ekipy Sudetów.
Wskutek tej porażki podopieczni
Ireneusza Taraszkiewicza spadli na
czwartą pozycję w tabeli, ustępując
miejsca Nysie Kłodzko. Do lidera
Open Florentyny Pleszew tracimy
już cztery punkty.

KK Bytom – Focus Mall Sudety
Jelenia Góra 79:70 (22:18, 17:14,
19:19, 21:19)
Sudety: Matczak (24), R. Niesobski
(18), Wilusz (9), Minciel (8), Ł. Niesobski (6), Czekański (5), Samiec,
Kozak, Maryniewski
23. kolejka (12.02): Pogoń Ruda
Śląska – Open Florentyna Pleszew
57:74, AZS Politechnika Częstochowa – KS Pogoń Prudnik 67:56, Nysa
Kłodzko – Alba Chorzów 86:66,
Księżak Łowicz – Stal Ostrów Wlkp.
62:79, KK A-Bild Bytom – Focus Mall
Sudety Jelenia Góra 79:70, Politechnika Opolska – Britam Gliwice 84:75
(MDvR)
Fot. R. Ignaciak

Rywalki Karkonoszy w walce o utrzymanie
Wyjazdowym meczem z
AZS–em Uniwersytetem
Gdańskim, koszykarki Karkonoszy rozpoczną rundę
play–out w walce o utrzymanie się w pierwszej lidze
centralnej. Po rozegraniu
ośmiu kolejek, dwie ostatnie
ekipy spadną o klasę niżej.

1. Wisła II Kraków
6
2. Domeny.PL Siemaszka 6
3. Uniwersytet Gdański 6
4. KKS Olsztyn
6
5. AZS Lublin
6
6. Unia Swarzędz
6
7. AZS II Gorzów Wlkp. 6
8. Karkonosze JG
6

W tabeli zaliczone są wyniki pojedynków pomiędzy drużynami, które
walczyły ze sobą w rundzie zasadniczej. Jeleniogórzanki mają punkt
straty do bezpiecznej, szóstej lokaty.
Walka o ligowy byt najprawdopodobniej rozstrzygnie się pomiędzy
AZS-em Lublin, Unią Swarzędz, AZSem II Gorzów Wlkp. i Fiepharmem
Karkonoszami Jelenia Góra.

Terminarz:

1. kolejka (19/20.02.2011r.)
AZS Uniwersytet Gdański - MKS
MOS Finepharm-Karkonosze Jelenia
Góra
AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. - AZS
UMCS Lublin
Wisła-McArthur II Kraków - SKS
Unia Swarzędz
DOMENY.PL Siemaszka - KKS

KKS Olsztyn - Wisła-McArthur II
Olsztyn
Kraków
2. kolejka (26/27.02.2011r.)
3. kolejka (5/6.03.2011r.)
MKS MOS Finepharm-Karkonosze
AZS Uniwersytet Gdański - WisłaJelenia Góra - AZS II PWSZ Gorzów
McArthur II Kraków
Wlkp.
AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. - DOAZS UMCS Lublin - AZS UniwerMENY.PL Siemaszka
sytet Gdański
AZS UMCS Lublin - KKS Olsztyn
SKS Unia Swarzędz - DOMENY.PL
MKS MOS Finepharm-Karkonosze
Siemaszka

Znamy pary półfinałowe Pucharu Polski
W siedzibie OZPN Jelenia Góra rozlosowano pary 1/2 finału Pucharu Polski na szczeblu
okręgowym. Karkonosze Jelenia Góra trafiły na najwyżej notowanego przeciwnika –
Twardego Świętoszów (III–liga), a Włókniarz Mirsk (okręgówka) zmierzy się z BKS–em
Bolesławiec (IV–liga).
Rywal jeleniogórskich Karkonoszy po rundzie jesiennej zajmuje w trzeciej lidze 13. miejsce - tuż
nad strefą spadkową. W dorobku
mają 2 zwycięstwa, 3 remisy i
11 porażek. Podopieczni Artura

Milewskiego, występujący o klasę OZPN Jelenia Góra:
niżej zakończyli zeszłoroczne
Twardy Świętoszów - Karkonozmagania z bilansem 3-4-9. Spo- sze Jelenia Góra
tkania odbędą się 12 marca.
Włókniarz Mirsk - BKS Bolesławiec
(Przemo)
Pary 1/2 finału Pucharu Polski

SP 11 na najniższym stopniu podium
Finał strefy jeleniogórskiej
w mini piłkę ręczną odbył
się pod dyktando młodych
szczypiornistów z SP 1 z
Bolesławca. Uczniowie SP
11 Jelenia Góra występujący
pod okiem Joanny Tortory
zakończyli mistrzostwa na
trzeciej pozycji.
Jeleniogórzanom przyszło na
turnieju rozegrać dwie dogrywki,
po jednej przegranej i zwycięskiej.
W półfinale musieliśmy uznać wyższość późniejszych triumfatorów z

Bolesławca przegrywając 11:12, a w 1. SP 1 Bolesławiec op. Ryszard
meczu o trzecią lokatę wygraliśmy Posacki
2. SP Gryfów Śl. op. Anna Sołtys
10:8 z SP 3 ze Zgorzelca.
3. SP nr 11 Jelenia Góra op. Joanna
Tortora
Mecze półfinałowe:
SP 11 J. Góra – SP 1 Bolesławiec 10:10 4. SP nr 3 Zgorzelec op. Dariusz
Florek
(5:6) po dogrywce 11:12
SP Gryfów Śl. – SP 3 Zgorzelec 7:4 Skład zwycięzców: Małecki Oskar,
Mrowiec Wiktor, Rapacki Patryk,
(2:2)
Wilk Oskar, Bernacki Bartosz, Duda
Mecz o III miejsce:
SP 11 J. Góra - SP 3 Zgorzelec 7:7 Mateusz, Krajewski Mateusz, Leszczyński Maciej, Kozłowski Kacper,
(4:0) po dogrywce 10:8
Polański Marcin, Roman Jakub. ZaMecz o I miejsce:
SP 1 Bolesławiec - SP Gryfów Śl. wodnicy SP 1 z Bolesławca zakwalifikowali się do finału dolnośląskiego.
11:8 (5:5)
(MDvR)
Kolejność końcowa:

Jelenia Góra - SKS
Unia Swarzędz
4. kolejka
(12/13.03.2011r.)
DOMENY.PL Siemaszka - AZS Uniwersytet Gdański
Wisła-McArthur
II Kraków - AZS
II PWSZ Gorzów
Wlkp.
SKS Unia Swarzędz - AZS UMCS

11
10
10
10
8
8
8
7

359:306
371:319
454:409
489:480
371:373
399:414
338:377
305:408

Lublin
KKS Olsztyn - MKS MOS Finepharm-Karkonosze Jelenia Góra
5. kolejka (19/20.03.2011r.)
MKS MOS Finepharm-Karkonosze Jelenia Góra - AZS Uniwersytet
Gdański
AZS UMCS Lublin - AZS II PWSZ
Gorzów Wlkp.
SKS Unia Swarzędz - WisłaMcArthur II Kraków
KKS Olsztyn - DOMENY.PL Siemaszka

6. kolejka (26/27.03.2011r.)
AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. - MKS
MOS Finepharm-Karkonosze Jelenia
Góra
AZS Uniwersytet Gdański - AZS
UMCS Lublin
DOMENY.PL Siemaszka - SKS Unia
Swarzędz
Wisła-McArthur II Kraków - KKS
Olsztyn
7. kolejka (2/3.04.2011r.)
Wisła-McArthur II Kraków - AZS
Uniwersytet Gdański
DOMENY.PL Siemaszka - AZS II
PWSZ Gorzów Wlkp.
KKS Olsztyn - AZS UMCS Lublin
SKS Unia Swarzędz - MKS MOS Finepharm-Karkonosze Jelenia Góra
8. kolejka (9/10.04.2011r.)
AZS Uniwersytet Gdański - DOMENY.PL Siemaszka
AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. - WisłaMcArthur II Kraków
AZS UMCS Lublin - SKS Unia
Swarzędz
MKS MOS Finepharm-Karkonosze
Jelenia Góra - KKS Olsztyn
(Przemo)
Fot. R. Ignaciak

Terminarz rozgrywek MOS Sudetów Basket Ligi
Pierwsza seria spotkań MSBL
2011 rozegrana została w minioną
niedzielę 13 lutego. Poniżej szczegółowy plan rozgrywek.
I KOLEJKA (13.02.2011)
17.00 Ekipa Pawlika – AŚ Amator
18.00 PSŻBJR – GJK
19.00 Thunder BT – Team Rio
20.00 Matadors – UE
21.00 Bartbud – Za Mały Rozpęd
Pauza – Zawodowcy z MDK
II KOLEJKA (20.02.2011)
17.00 Ekipa Pawlika – Bartbud
18.00 AŚ Amator – Zawodowcy z
MDK
19.00 Team Rio – GJK
20.00 Matadors – PSŻBJR
21.00 UE – Za Mały Rozpęd
Pauza – Thunder BT
III KOLEJKA (27.02.2011)
17.00 Ekipa Pawlika – Thunder BT
18.00 AŚ Amator – PSŻBJR
19.00 UE – Bartbud
20.00 Team Rio – Zawodowcy z MDK
21.00 GJK – Za Mały Rozpęd
Pauza - Matadors
IV KOLEJKA (12.03.2011)
17.00 Zawodowcy z MDK – Ekipa
Pawlika
18.00 Bartbud - Matadors
19.00 GJK – UE
20.00 Za Mały Rozpęd – AŚ Amator
21.00 PSŻBJR – Thunder BT
Pauza – Team Rio
V KOLEJKA (13.03.2011)
17.00 UE – Thunder BT
18.00 GJK – Bartbud
19.00 Team Rio – PSŻBJR
20.00 AŚ Amator – Matadors

21.00 Za Mały Rozpęd – Zawodowcy
z MDK
Pauza – Ekipa Pawlika
VI KOLEJKA (27.03.2011)
17.00 Ekipa Pawlika – Team Rio
18.00 PSŻBJR – Zawodowcy z MDK
19.00 AŚ Amator – UE
20.00 Matadors – GJK
21.00 Thunder BT – Za Mały Rozpęd
Pauza – Bartbud
VII KOLEJKA (03.04.2011)
17.00 PSŻBJR – Ekipa Pawlika
18.00 Zawodowcy z MDK – UE
19.00 Bartbud – AŚ Amator
20.00 Thunder BT – Matadors
21.00 Za Mały Rozpęd – Team Rio
Pauza – GJK
VIII KOLEJKA (09.04.2011)
17.00 GJK – Ekipa Pawlika
18.00 Bartbud – PSŻBJR
19.00 Zawodowcy z MDK – Thunder
BT
20.00 Za Mały Rozpęd – Matadors
21.00 Team Rio – AŚ Amator
Pauza – UE
IX KOLEJKA (16.04.2011)
17.00 UE – Team Rio
18.00 AŚ Amator – GJK
19.00 Ekipa Pawlika – Za Mały Rozpęd
20.00 Matadors – Zawodowcy z MDK
21.00 Thunder BT – Bartbud
Pauza – PSŻBJR
X KOLEJKA (17.04.2011)
17.00 Bartbud – Team Rio
18.00 Thunder BT – AŚ Amator
19.00 PSŻBJR – UE
20.00 Matadors – Ekipa Pawlika
21.00 Zawodowcy z MDK – GJK
Pauza – Za Mały Rozpęd

XI KOLEJKA (08.05.2011)
17.00 UE – Ekipa Pawlika
18.00 GJK – Thunder BT
19.00 Zawodowcy z MDK – Bartbud
20.00 Za Mały Rozpęd – PSŻBJR
21.00 Team Rio – Matadors
Pauza – AŚ Amator
TERMINY II ETAPU:
14.05.2011
15.05.2011
22.05.2011
29.05.2011
05.06.2011
FINAŁY
12.06.2011
System rozgrywek
I RUNDA
Każdy z każdym – jeden raz
II RUNDA
2 grupy – zespoły z miejsc 1-6 i zespoły z
miejsc 7-11 grają każdy z każdym 1 raz
z zaliczeniem wszystkich dotychczas
rozegranych spotkań
III RUNDA
Mecze o miejsca 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
– zespół który zajmie 11 miejsce nie
uczestniczy w tym etapie
Ostatni dzień zgłaszania zawodników
– 18.03.2011
Zawodnicy grający w rozgrywkach
o wejście do II-ligi mężczyzn oraz zawodnicy bez kontraktów występujący
w II-lidze mężczyzn i wyżej a także
zawodniczki bez kontaktów z I-ligi kobiet, żeby uczestniczyć w spotkaniach
drugiej i trzeciej rundy rozgrywek
muszą w 1 rundzie rozegrać (wejść na
boisko) minimum 5 spotkań.
(MDvR)
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OG£OSZENIA

14 lutego 2011 r.

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

04.02.2011 godz. 13:00 - 11.02.2011 godz. 15:00

OGŁOSZEŃ 930
PRACA
DAM PRACĘ
AVON biuro w JG - Potrzebujesz
dodatkowej gotówki? Chcesz mieć
dostęp do tańszych kosmetyków
lub mieć je za darmo? Konsultantka
zarabia ile chce i kiedy chce. Nie
ma zobowiązań i opłat wpisowych
gg2536594 - 667 268 964
AVON-DODATKOWE pieniądze Firma proponuje dodatkowy zarobek,
prezenty, szkolenia i wiele innych
atrakcji, jeśli zdecydujesz się do
nas dołączyć. Brak opłaty wpisowej.
Napisz: GG 6402836 lub zadzwoń 692 494 164

FM Group Polska - praca przyjemna
i dochodowa. Poszukujemy osób
chętnych do współpracy. Oferujemy
pomoc na każdym etapie współpracy.
Sprawdź sam - 665 733 378
NIANIA na ferie - w Jeleniej Górze.
Mile widziana osoba, która lubi dzieci i
potraﬁ twórczo spędzić czas z dwójką.
4 godz. dziennie podczas ferii - 13.0226.02. 10 zł/godz. - 509 090 918
ORIFLAME. Lubisz kosmetyki? Zacznij na nich zarabiać. Zostań
menadżerem kosmetycznym firmy
Oriﬂame. To przyjemność, która niesie
zyski - 726 395 866
PRACA w Niemczech - w sadzie - 504
112 053
PRACOWNIK poczty e-mail - szukam
osoby, która sprosta dynamicznemu
wzrostowi poczty e-mail. Jesteś osobą
zdecydowaną - skontaktuj się - 726
619 564

SZUKAM opiekunki do dziecka - w
Łomnicy - 601 065 201
ZATRUDNIĘ fryzjerkę - lub fryzjera 692 144 959

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

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.

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.

40 letni emeryt - wysportowany,
zdrowy, bez nałogów, dyspozycyjny,
z prawem jazdy. Szukam pracy - 783
411 148
CIĘCIE drewna - rąbanie, układanie
- 791 836 017
EMERYT - dyspozycyjny, kulturalny,
bez nałogów, z prawem jazdy - szuka
zajęcia - 793 657 899
HYDRAULIK szuka pracy - wykonuję
instalacje PP, PE, PEX, miedź - 516
056 596
HYDRAULIK, spawacz - podejmie
pracę - 696 726 062
SZUKAM pracy w ochronie - lub
w kuchni - dobrze gotuję. Młody i
solidny w potrzebie ﬁnansowej - 514
244 578
SZUKAM pracy w sklepie - spożywczym, a terenie Jeleniej Góry - 519
899 898

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – SPRZEDAM
ALTERNATORY & Rozruszniki - oferujemy części zamienne, kompletne
alternatory i rozruszniki do wszystkich
pojazdów mechanicznych. Części
samochodowe - 516 755 199
BŁOTNIK do Audi A6 C5 - przedni
lewy i prawy w kolorze czarnym, 19972001 rok - 509 660 560
BMW - części - 785 807 463
CZĘŚCI do aut - Xsara I, E34, Punto
1.6s, Rover 618, Cinquecento, Golf
II, Espace II, Track, Lancer V, Clio II,
Focus - 792 642 748
CZĘŚCI do samochodów - Posiadam
wiele części z demontażu również
nowe do wielu aut osobowych różnych marek i modeli jak i również
dostawczych. Możliwość montażu
na miejscu z gwarancją - 604 899
303/692 539 208
CZĘŚCI Tico - wszystkie części z
demontażu - 511 209 408
FIAT Siena 1.4 - 1998 rok. Posiadam
wszystkie części mechaniczne i blacharskie - 693 245 008
OPEL Astra 1.6 - części z rozbiórki.
5 drzwiowa, gaz. 1993 rok - 692
671 278
OPEL Astra, 1995 rok - Opel Corsa
1991 r., Daewoo Nubira 1998 r. - 515
267 455
RENAULT Clio - posiadam wszystkie
części do Clio z silnikiem 1.2 i 1.4.
1991/1995 rok. Tapicerki, silniki,
blacharka, zawieszenia itd. - 693
245 008

SILNIK DOHC 2.0 benzyna - od Forda
+ wiele części. Okazja - 607 958 396
SKODA Felicja 1.9 D - skrzynia biegów, pompa wtryskowa, rozrusznik,
pompa wspomagania, przedni pas
- 669 839 271
TICO, Siena 1.4, Clio 1.2 - wszystkie
części - tanio - 693 245 008
TRZYMIESIĘCZNY akumulator Eurobateria Varta 45Ah. Stan sklepowy. Cena 99 zł - 660 328 184
VW Golf III kombi - posiadam części
mechaniczne oraz blacharskie - 605
676 178

MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
KATALIZATOR - używany - 782
124 231
PRZEDNI zderzak do Mercedesa 190
- szeroka listwa (po 1988 r.) w dobrym
stanie, bez uszkodzeń - 883 106 501
ZDERZAK do VW Golf II - tylni,
szeroki, niezniszczony. Tanio - 794
210 632

FELGI, OPONY
KUPIĘ
SKUP opon i felg - opony zimowe do
25 zł, felgi stalowe do 10 zł, alufelgi
do 50 zł/szt. oraz opony letnie 14, 15,
16 - 693 245 008

FELGI, OPONY
SPRZEDAM
ALUFELGI 14 - śruby 4x100. Bardzo
dobry stan, atrakcyjny wygląd. Pasują
do Opla Kadett, Astra, VW Golf, Ford.
Gotowe do jazdy. Cena 800 zł - 601
221 574
ALUFELGI 17’’ - et 40, 4x100 , z
oponami letnimi, używane 2 miesiące,
czarny mat, ładne - 509 784 122

ALUFELGI z oponami 15 - oryginalne
Toyota, rozmiar 195/60, Michelin +
nakrętki gratis - 793 731 224
FELGI 15 cali - śruby 4 x108. Pasuje
Audi B 3 i 4, Ford Focus. Cena 350
zł - 531 081 918
FELGI aluminiowe R18 - 5x100mm.
Dwie z oponami letnimi, dwie bez.
Czarne, matowe, sześcioramienna
gwiazda. Stan bdb. Pasują do Audi,
VW, Skoda. Cena 1000 zł - 607
728 190
FELGI do Peugeota 15” - et 18 2 szt
stan super - 600 158 517
FELGI stalowe i aluminiowe - prostowanie i sprzedaż - 757 893 651
KOŁA aluminiowe do Mercedesa
- oryginalne 15” 5x112 z oponami
Michelin. Felgi w ładnym stanie, opony
dobre. Cena 550 zł do negocjacji - 660
328 184
KOMPLET opon zimowych - 175/80/
R14. Stan bardzo dobry. Cena 240 zł
za komplet - 660 328 184
OPONY 195/65/15 - 4 szt. - Continental - letnie, bieżnik ok. 4 mm. Cena 80
zł na za komplet - 695 212 075
OPONY do Citroena Xsary - letnie
205x60x15 oraz zimowe 175x65x14
na felgach - 513 101 712
OPONY Hankook Dyna pro 205/75r15
- terenowe lub do busa bieżnik b.dobry komplet 4 sztuki - tanio - 515
115 032
OPONY letnie - 4 szt. - 205/55/R16.
Continental Contipremium Contact 2.
2009 rok, bardzo dobry bieżnik- mało
jeżdżone. Do zobaczenia w centrum
Jeleniej Góry - 662 278 025
OPONY letnie 15 - Michelin Energy
185/60/R15. Komplet 4 sztuk. Stan
bardzo dobry. Cena 160 zł za komplet
- 724 876 193
OPONY nowe i używane - 757 893
651

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

MOTORYZACJA
KUPIĘ
ANGLIKI - skup - każde auto w wersji
angielskiej. W całości, na części, również uszkodzone. Odbieram własnym
transportem. Jelenia Góra i okolice
- 535 588 345
AUTO - stan obojętny, gotówka od ręki
, własny transport - 887 279 884
AUTO całe zdekompletowane - stan
obojętny, gotówka od ręki - 790 303
603
AUTO za rozsądną cenę - gotówka od
ręki, własny transport - 511 209 408
DOSTAWCZY skrzyniowy - koniecznie skrzyniowy o dużej ładowności
na kat B - chętnie długa paka, może
być do poprawek do 10000 zł - 725
120 474
KAŻDE auto - powypadkowe, całe i
uszkodzone, bez prawa rejestracji i
angliki - 510 522 968
KAŻDE auto - skup aut całych i powypadkowych, zdekompletowanych,
osobowych, ciężarowych, rolniczych,
odbieram własnym transportem, place
gotówka od ręki - 604 899 303/692
539 208
KAŻDE auto - w rozsądnej cenie
kupię, przyjadę - 667 518 280
OPEL Astra, Vectra, Omega, Kadett
- i inne. 1980/1999 rok, uszkodzone.
Zaświadczenia do wyrejestrowania.
Odbieram własnym transportem - 535
588 345
POWYPADKOWE - skup - również
całe i uszkodzone, bez prawa rejestracji i angliki - 510 522 968
PUNTO, Fiesta, Clio, Polo - lub inny
zarejestrowany samochód, w cenie do
5000 zł - 603 182 814
SKUP aut do 5000 zł - gotówka - 697
104 455
SKUP całe i powypadkowe - skup aut
całych i powypadkowych, bez prawa
rejestracji, stare, odbieram własnym
transportem - 693 828 283
SKUP wszystkich aut - kupię wszystkie auta stan obojętny własny transport - 787 009 777
WSZYSTKIE auta - uszkodzone,
powypadkowe i całe. Odbieram własnym transportem. Również angliki
- 721 721 666

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
ALFA Romeo 159 - 2007 rok, bogate
wyposażenie - 791 961 212
AUDI 80 1.6 - 1983 rok, zarejestrowany - 514 381 954
AUDI 80 B4 2.0 i - 1994 rok, automatic, elektryczny szyberdach i lusterka.
Wersja sport. Sprzedam lub zamienię
na inne. Cena 3000 zł do negocjacji
- 601 937 008
AUDI A3 1.8 - 1996 rok, 125 KM,
bogate wyposażenie. Ważne opłaty
- 507 364 554
AUDI A3 1.9 TDI - 1997 rok, niebieski,
stan bardzo dobry. Cena 9700 zł - 607
515 688
AUDI A4 - 1998 rok, 133 tys. 1.8 benzyna + gaz, granatowy met. stan bdb.
el szyby. 2 poduszki pow. klimatyzacja, ro, ABS, alufelgi. ważny przegląd
i oc - tanio - 667 743 529
AUDI A4 - 1998 rok, benzyna +
gaz. Pełna elektryka, klimatyzacja,
alufelgi. Przebieg 133000 km. Stan
bdb., garażowana. Nowe płyny oraz
zawieszenie - 723 605 977
AUDI A4 1.9 TDI kombi - 1997 rok,
do naprawdę drobnych poprawek blacharsko-lakierniczych - 513 556 324
AUTO w ciągłej eksploatacji - do
remontu blacharki. Cena 1100 zł - 721
074 176
BMW 318 E36 1.8 - 1996 rok, uszkodzony immobilizer nie odpala. Cena
2400 zł - 661 692 660

BMW 318 E36 1.8 - 1996 rok. Uszkodzony immobilizer, nie odpala. Cena
2500 zł - 661 692 660
BMW 320i copue - 1995 rok. Pełne
wyposażenie, granatowy. Cena 3700
zł do negocjacji - 603 239 673, 601
937 008
BMW 325 TDS - 1996 rok, czerwony.
Mpakiet. Skórzane fotele, pełne wyposażenie. Cena 3500 zł do negocjacji
- 601 937 008
BMW E30 2.0 - 1989 rok, z gazem.
Stan dobry. Cena 2000 zł - 793 241
300
CHRYSLER Stratus LX cabrio 2.5
24V - 1998 rok, skóra. Cena 10000 zł
lub zamienię - 601 937 008
CITROEN XM 3.0 V6 - części - 793
969 663
FIAT Brava 1.6 16V - 1996 rok,
z uszkodzonym silnikiem. Ważne
opłaty. Centralny zamek, elektryczne
szyby. Cena do małej negocjacji - 883
481 734
FIAT CC - 1996 rok, stan dobry, opłacony. Odpala tylko na ssaniu. Cena
850 zł lub zamiana na skuter - 506
384 694
FIAT Cinquecento 704 van - w ciągłej eksploatacji. Przegląd ważny
do 11.11.2011 r. Cena 1100 zł - 509
677 868
FIAT Punto 94 rok - 1.1, ważne opłaty
6 biegowy uszkodzony silnik - 883
706 951
FIESTA - tanio - 1996 rok, ważny przegląd i OC, pojemność 1,1, c.zamek,
radio, alarm pilot, opony zimowe, cena
1650 zł - 604 899 303,698 707 299
FORD Escort 1.3 - 93r. 150 tys.
3 drzwi, bordowy perła, zadbany,
sprawny + komplet kol z letnimi. Cena:
1500 zł - 604 368 907
FORD Escort 1.3 - w super niskiej
cenie. Dużo nowych części. Dobre
Car Audio. Aktualne OC i przegląd.
Tanio - 723 383 263
FORD Escort na części - 1992 rok.
Zarejestrowany, ubezpieczony. Dużo
nowych części. Cena 600 zł - 609
563 928
FORD Express - zarejestrowany, rok
99, pojemność 1.4 benzyna, wspomaganie kierownicy, 2x poduszka,
radio, ekonomiczny, bez korozji garażowany, cena 3850 - 604 899 303/692
539 208
FORD Fiesta - 1995 rok. Cena 1200
zł. Ważne OC do 09.2010 r. Granatowy metalik. Nie wybity. Nowe opony
zimowe. Zadbany - 691 995 838
FORD Fiesta - grudzień 1994 r. Ważny
przegląd i OC. Cena 700 zł - 721
362 549
FORD Fiesta 1.1 - 1991 rok, do
poprawek blacharskich. Cena 1200
zł - 796 473 417
FORD Fiesta 1.3 - 1995 rok, zarejestrowany ubezpieczony. Cena 1500
zł - 508 768 231
FORD Fiesta 600 zł lub zamienię - w
całości lub na części lub zamienię na
telefon, najlepiej nowy - 693 828 283
FORD Ka 1.3 - 1996 rok, do poprawek
lakierniczych. Cena... - 697 398 022
FORD Ka 1.3 - 1996 rok, w ciągłej
eksploatacji. Cena 2600 zł - 697
398 387
FORD Mondeo 1.8 TD - 1995 rok,
przebieg 210000 km. Elektryka,
klimatyzacja. Brak rdzy, nowe zawieszenie i akumulator 90 km. Cena do
uzgodnienia - 796 947 060
FORD Mondeo kombi - 1994 rok, benzyna, centralny zamek, elektryczne
szyby i lusterka. Drzwi z tyłu lekko
wgniecione i przerysowane. Cena
2500 zł - 663 719 399
FORD Mondeo kombi - 1994 rok.
Ważny przegląd oraz ubezpieczenie
- 692 274 994

FORD Mondeo kombi 1.8 - 1993
rok, ABS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, szyberdach, alufelgi. Więcej informacji pod tel. - 695
517 302
FORD Mondeo kombi 1.8 - 1996 rok,
benzyna, srebrny. Cena 2800 zł oraz
stalowe felgi z zimowymi oponami za
400 zł - 607 357 118
FORD Mondeo kombi 1.8 - 1998 rok,
benzyna + LPG, elektryczne szyby
i lusterka, klimatyzacja, poduszka
powietrzna. Lekko uszkodzona lewa
strona. Cena 3900 zł do negocjacji 663 608 677
FORD Probe 2.2 Turbo - pełne wyposażenie. Wersja VSA. Cena 1500
zł - 601 937 008
FORD Tranzit 2.5 Torbo D - 1993 rok.
Cena 2000 zł do negocjacji - 603 239
673, 601 937 008
HONDA Civic 1,5 - 16V 1992/93
czerwona - 668 176 957
HONDA Civic 1.4 - 1996 rok, 5 drzwi,
benzyna + LPG. Silnik do remontu.
Cena do uzgodnienia - 721 582 636
HONDA Civic 1.4 - 1998 rok, klimatyzacja, elektryka. Cena 8200 zł - 531
740 704
HONDA Civic 1.4 - 2001 rok, klimatyzacja, alufelgi. Stan bardzo dobry.
Cena 8900 zł - 531 740 704
HONDA Civic IV 1.3 16V - 1991 rok,
nowy przegląd, świeże OC, sportowy
tłumik, nowe drążki. Ekonomiczny.
Cena 1500 zł do negocjacji. Polecam
- 691 995 828
LANCIA Delta - 1994 rok, 1.8 benzyna + gaz . Stan dobry, 2 komplety
kół. Cena 4000 zł do negocjacji - 504
970 862
MAZDA 323F 1.5 - 1998 rok, model
po liftingu. 5 drzwi, elektryka, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centralny, poduszki, soczewkowe lampy,
alufelgi. Ekonomiczny, stan bardzo
dobry. Cena 700 zł. Lubomierz - 783
835 913
MAZDA 323F 1.5 16V - 1998 rok, po
liftingu. 5 drzwi elektryka, klimatyzacja,
ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, poduszki powietrzne,
soczewkowe reﬂektory, alufelgi, ekonomiczny - 783 835 913
MAZDA 626 DTI kombi - 1998 rok.
Stan bardzo dobry. Cena do negocjacji
- 502 101 448
MERCEDES 300 D - 1991 rok, graﬁt
metalik. Cena 3500 zł - 531 184 778
MERCEDES A 170 CDI - 2000 rok.
Srebrny elektryka, ABS, ESP, 4
poduszki, komputer, podgrzewane
fotele, centralny, wspomaganie, nowe
opony. Bardzo ekonomiczny. Cena
10800 zł - 783 835 913
MERCEDES Sprinter 2.3 D - 1998
rok, średni, wysoki. Uszkodzone
wspomaganie, do poprawek. Cena
8000 zł - 510 242 940
NISSAN Micra 1.2 - 2003 rok, 80 KM,
klimatyzacja, elektryka. Cena 11900
zł - 531 740 704
NISSAN Micra 2010 - 1.2 benzyna,
przebieg 9000, fabryczna gwarancja,
stan techniczny idealny, cena 29900,
klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, kupujący zwolniony z opłaty
skarbowej - 75 76 78 835 - 501 035
988
OPEL Astra 1.4 kombi - 1993 rok,
benzyna. Po remoncie silnika. Cena
1900 zł - 603 055 948
OPEL Astra 1.7 DTI - 2001 rok, z
silnikiem Isizu. Przebieg 216 tys. km
- 695 349 135
OPEL Astra cabrio bertone 1.6 - 1994
rok, wzmocniony silnik, czarny, elektryka. Opłaty do listopada. Zadbany
- 889 807 513
OPEL Astra II 2.0 D - 2004 rok,
przebieg 144000 km. Nieopłacony,
sprowadzony z Niemiec. Stan idealny.
Cena 16500 zł - 784 805 582
OPEL Omega kombi 2.5 D - 1995
rok, zielony, przyciemnione szyby,
bogata wersja. Sprzedam za 6400 zł
lub zamienię - 691 426 188
OPEL Vectra 2.0 16V CDX - lakier
kameleon niebiesko-zielony, pełna
elektryka, ABS, 2 poduszki powietrzne.
Uszkodzony silnik. Cena 1700 zł - 600
317 580
OPEL Vectra hatchback - diesel,
5 drzwiowy, srebrny. Posiada hak,
centralny zamek. Bez wypadku,
zarejestrowany. Cena 2500 zł - 663
719 399
PEUGEOT 206 - 1.1 benzyna, srebrny,
5 drzwi. Stan b. dobry. Cena 10500 zł
- 691 355 447
PEUGEOT 406 1.8 16V kombi - 1998
rok, gaz sekwencja. Zarejestrowany.
Klimatyzacja, elektryka. Cena 6300
zł - 693 639 889
PEUGEOT 406 kombi - 1998 rok,
zarejestrowany, z gazem sekwencyjnym, klimatyzacją. Tanio - 886
358 700

PEUGEOTA 405 1.9 D kombi - 1996
rok. Cena 1500 zł - 501 436 248
POLONEZ 1.6 - 1995 rok, gaz. VW
Passat 1.6 D - 1985 rok lub części 698 275 441
PRZYCZEPA gastronomiczna - z
pełnym wyposażeniem. Idealnie
nadająca się do handlu na giełdzie lub
osbługi imprez plenerowych. Sprzedam lub wynajmę - 600 963 296
PRZYCZEPKA bagażowa wym.140/130/40. Zarejestrowana i
ważne OC. Cena 680 zł - 516 246
985
RENAULT 19 1.8 - 1992 rok. Cena
2600 zł - 796 473 417
RENAULT Clio 1.2 - 1991 rok - 513
808 942
RENAULT Laguna I 2.0 - 1996 rok,
automat, lifting. LPG, komputer, hak,
klimatronik. Przegląd do 01.2012 r. 600 589 754
RENAULT Laguna kombi 3.0 - 1997
rok, benzyna + LPG. Stan bardzo
dobry. Cena 5500 zł - 697 690 914
RENAULT Megane - 1997 rok, 5
drzwiowy, czerwony, ORG, ABS, 2
poduszki powietrzne. Stan dobry.
Zarejestrowany w Polsce. Opony
dobre, tapicerka welur. Zadbany,
garażowany. Radio CD - 721 074 713,
512 307 944
RENAULT Megane kombi - 2002
rok, diesel Klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka. Cena 9999 zł - 531
740 704
RENAULT Scenic - 1997 rok. Do
małej naprawy. Cena do uzgodnienia
- 663 183 703
RENAULT Scenic 1.6 - 2003 rok,
benzyna. Przebieg 119 tys. km.
Sprowadzony z Niemiec w 2009 roku
- 661 296 254
RENAULT Thalia 1.4 - 2004 rok,
przebieg 94 tys. km, klimatyzacja. Z
salonu. Jelenia Góra. Cena 12900
zł - 666 329 500
SEAT Ibiza - 1995 rok, 1,4 benzyna,
w bardzo dobrym stanie, piękna
alufelga, c.zamek, immobilizer, szyberdach, radio, cena 1950 zł - 604
899 303,698 707 299
SEAT Toledo 1.9 TDI - 1997 rok, 110
KM. Cena 8300 zł do uzgodnienia 603 236 610
SKODA Felicja 1.9 D kombi - bezwypadkowa - 723 529 370
SKODA Felicja GLX 1.9 D - 2000 rok,
bezwypadkowa - 723 529 370
SKODA Octavia GLX, 1.6 - 1998 rok,
101 KM, benzyna, przebieg 141 tys.
km. Pierwszy właściciel, garażowany,
książka serwisowa. Cena 10800 zł 669 241 497
SKUTER Kymco - Bet Win - 793
49 4601
SKUTER Zipp - 2010 rok. Nowy,
nieużywany. Kolor czarny - 509 559
614
SUZUKI Baleno 1.3 16V - 1999 rok,
pełna elektryka. Cena 4999 zł - 721
362 549
SUZUKI Grand Vitara 2005 - 2.0HDI
110KM, przebieg 141 tys., serwisowany klimatyzacja 4x4, pełna elektryka, ABS, wspomaganie, kupujący
zwolniony z opłaty skarbowej - 75 76
788 35, 501 035 988
TOYOTA Corolla kombi 1.6 - 1998 rok,
110 KM. Klimatyzacja, ABS, centralny
zamek. Pilot CD. Cena 7800 zł - 600
956 755
TRABANT 1.1- 1991 rok, przebieg
85000 km, kolor biały. Ważne OC
i przegląd do VI.2011 r. Cena do
uzgodnienia - 757 644 043
VW Golf II 1.8 - 1990 rok, benzyna, 90
KM, czarny - 726 907 750
VW Golf III - kontakt tel. - 512 966
433
VW New Beetle 2.0 - 1999 rok, benzyna, skórzane siedzenia Recaro.
Ważny przegląd i OC do 2012 r.
Sprzedam za 14200 zł lub zamienię
na busa - 601 924 778
VW Passat 1.9 TDI - 2003 rok FL.
Bez wkładu ﬁnansowego. Pomoc w
uzyskaniu kredytu. Stan auta idealny
- 512 170 233
VW Passat 2.0 TDI - high-line 4motion.
2006 rok, salon polska, serwisowany.
Przebieg 153 tys. km. Cena 44900
zł - 508 269 951
VW Passat B4 kombi 1.6 - benzyna
(105 KM), na części (po kolizji). Zarejestrowany i ubezpieczony. Posiada
dużo nowych części. Cena do uzgodnienia - 604 505 923
VW Passat B4 sedan - 1995 rok,
ABS, elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne,
centralny zamek. Bardzo ładnie się
prezentuje. Bez śladów korozji - 796
600 947

VW Polo 1.0 - 2000 rok, czarny, 3
drzwiowy, 2 poduszki powietrzne,
ABS, wspomaganie kierownicy. Cena
8500 zł - 796 353 610
VW Polo coupe 1.3 - 1994 rok, benzyna. Auto w ciągłej eksploatacji, do
remontu blacharki. Cena 1100 zł - 721
074 176
VW Vento 1.8 - 1994 rok. Stan dobry,
do poprawek. Opłacony. Cena 1600
zł - 781 961 593
VW Vento 1.8 - 1994 rok. Stan dobry.
Ważne opłaty. Kolor niebieski. W ciągłej eksploatacji - 781 961 593

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ
DZIAŁKA na mieszkanie - w Miłkowie
- 504 699 338
MIESZKANIE 3 pokojowe - 57 m2 na
mniejsze - 691 016 184
MIESZKANIE 3 pokojowe - 64 m2
na 2 pokoje, ok. 50 m2, Zabobrze
III - 661 571 053
MIESZKANIE 3 pokojowe - salon,
kuchnia z jadalnią. 71 m2 w Piechowicach. Parter, osobne wejście, własne
CO. Tanie w utrzymaniu. Zamienię
na mniejsze lub sprzedam - 665
504 557
MIESZKANIE 37 m2 - 1 pokój,
kuchnia, przedpokój, łazienka - 663
361 311
MIESZKANIE 53 m2 - na mniejsze 782 501 172
MIESZKANIE 72 m2 na jeden lub dwa
pokoje - mały metraż z dopłatą - 697
469 578
MIESZKANIE 76 m2 - 3 pokojowe w
Jeleniej Górze zamienię na mniejsze
- 783 032 707
MIESZKANIE komunalne - 98 m2 na
dwie kawalerki w powiecie jeleniogórskim - 793 907 574
MIESZKANIE komunalne - z ogrodem. 70 m2, 2 pokoje. Pomieszczenie
gospodarcze. Piece. Spokojna okolica. Zamienię na mniejsze. Mieszkanie jest zadłużone. Dzwonić po godz.
17:00 - 795 244 810
MIESZKANIE na wsi - małe, wyremontowane, w okolicach Jawora.
Zamienię na mieszkanko w Jeleniej
Górze, bądź okolicach Jeleniej Góry
- 722 235 993
MIESZKANIE własnościowe - 2 pokojowe, 46 m2, w Miłkowie na większe
- 3 pokojowe - 725 432 512
MIESZKANIE własnościowe - 3
pokoje na 2 pokoje na Zabobrzu - 509
940 026
MIESZKANIE własnościowe - 50 m2,
w Jeleniej Górze na kawalerkę w Cieplicach, os. XX-lecia - 500 803 714
MIESZKANIE własnościowe - w Barcinku. 2 pokoje, kuchnia, łazienka i
przedpokój. Niskie koszty utrzymania.
Zamienię na kawalerkę lub mieszkanie w Jeleniej Górze - 784 045 627
ZIEMIA na obiekt - ziemie budowlana
na obiekt : hala, sklep, mieszkanie lub
inne - 504 699 338

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
DOM 70 m2 - na małej działce w
okolicach Jeleniej Góry. Umeblowany i
wyposażony. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
DWA pokoje + łazienka - osobne wejście. Miłków. 300 zł - 504 278 275
DWA pokoje, kuchnia - przedpokój
łazienka. Możliwość wykupu po
dwóch latach. Chętnie małżeństwu
z dzieckiem. Zabobrze. Tanio - 502
464 959
DWIE kawalerki w centrum - 600
zł/m-c każda, kaucja. Lic. 8151 - 600
258 703
GARAŻ w budynku - w centrum Jeleniej Góry, od zaraz - 609 560 565
HALA magazynowo - warsztatowa wynajmę - 691 772 332
KAWALERKA - na Malinniku - 607
328 088
KAWALERKA - umeblowana, 600 zł
plus media, okolice centrum. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
KAWALERKA - umeblowana, w
zacisznej dzielnicy Jeleniej Góry,
okolice centrum, 700 zł plus media.
Sudety. Lic. 1749 - 509 626 989
KAWALERKA 2 poziomowa - blisko
Castoramy. 750 zł + gaz, prąd, woda
- 664 183 462
KAWALERKA 27 m2 - w centrum
Piechowic. Mieszkanie po remoncie,
umeblowane, bardzo ciepłe. 560 zł +
rachunki - 502 821 954
KAWALERKA 30 m2 - w centrum. 600
zł + opłaty. Od marca - 886 050 367
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KAWALERKA 600 zł - umeblowane,
40 m2, ogrzewanie gazowe, okolice
centrum. Sudety. Lic. 1749 - 790
683 088
KAWALERKA 700 zł - 40 m2, umeblowana, pokój, kuchnia, łazienka,
mieszkanie znajduje się w willowej
dzielnicy, okolice centrum. Sudety. Lic.
1749 - 509 626 989
KAWALERKA na Zabobrzu - warunki
do uzgodnienia - 889 529 518
KAWALERKA na Zabobrzu I - umeblowana. Od marca. 690 zł + media
- 502 206 565
KAWALERKA w Kowarach - kontakt
tel. od godz. 18:00 - 518 330 454
KAWALERKA w Milinniku - elegancka, w Cieplicach. Obok Tesco
- 661 444 877
KAWALERKA w Sobieszowie - umeblowana - 660 339 568
KAWALERKA za 600 zł - w Piechowicach. Nowa, ciepła. Miłe otoczenie.
Wynajmę również mieszkanie 32 m2
- 694 741 103
KAWALERKI o różnej wielkości umeblowane i nieumeblowane. Po
remoncie. Na terenie byłej Celwiskozy
- 661 444 877
LOKAL - pub - 135 m2, w przyziemiu,
w pobliżu centrum, idealny na małą
restaurację, bar. 3000 zł plus vat plus
media. Do niewielkiej negocjacji. N.
Rychlewski Lic: 9549 - 667 219 752
LOKAL - Zabobrze - na atrakcyjnych
warunkach wynajmę lokal usługowy
zlokalizowany w Jeleniej Górze przy
ul. Karłowicza. Parter, osobne wejście,
witryny. - 697 397 297, 75 75 22 980
LOKAL 44 m2 - za 1099 zł. Zabobrze,
ul. Noskowskiego. Parter, na gabinet,
usługi, biuro, handel. Istnieje możliwość wstawienia witryn, aranżacji
wnętrza. Zapraszam - 693 300 233
LOKAL 60 m2 - w ścisłym centrum.
Tanio - 605 912 099
LOKAL biurowo-handlowy - w Cieplicach, 60m2. WC, parking - ul.
Krośnieńska 13. Cena 850 zł - 602
195 714
LOKAL biurowo-usługowy - o
powierzchni 250 m2 - 604 533 089
LOKAL handlowo-usługowy - plus
5 dodatkowych pomieszczeń na
parterze. 70 m2, w centrum Kowar.
Wynajmę w calosci lub częściowo.
Cena do uzgodnienia - 605 293 704
LOKAL handlowo-usługowy - w
centrum. Kontakt tel. po godz. 11:00
- 691 266 299
LOKAL handlowy - na parterze, 20
m2 - ul. 1 Maja 28, Jelenia Góra - 601
554 392
LOKAL handlowy - o pow. 63 m2.
Świeradów - 605 066 106
LOKAL na gastronomię - w centrum
Jeleniej Góry - 506 119 537
LOKAL na spokojną działalność - w
Gryfowie Śląskim - 667 310 800
LOKAL po sklepie odzieżowym - w
bardzo dobrym punkcie centrum
miasta. Parter, witryny. Po remoncie
- 600 272 831
LOKAL usługowy - 167 m2, na
Zabobrzu. 35 zł/m2. Lic. 8151 - 600
258 703
LOKAL usługowy - ul. Wolności, parter, 60 m2. Prestiż - 502 769 096
LOKAL usługowy - w centrum Jeleniej
Góry, pow. 33 m2 - 697 690 914
LOKAL użytkowy - 300 m2. Świeradów Zdrój - 668 308 538
LOKAL użytkowy - na parterze, 20
m2 - ul. 1 Maja 28, Jelenia Góra - 601
554 392
LOKAL użytkowy - o pow.25 m2 - ul.
Kopernika. Atrakcyjna lokalizacja w
centrum miasta. Cena do uzgodnienia
- 502 362 187
LOKAL użytkowy w centrum - 40
m2 za 1700 zł - na biuro, handel lub
usługi. Z witryną, atrakcyjny, wolny od
zaraz - 601 954 165
LOKAL w Karpaczu - ok 112 m restauracja z pełnym wyposażeniem
i odbiorami sanepid oraz haccp.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 501 736 644
LOKAL w Szklarskiej Porębie - 20 m2.
Tanio - 880 104 641
LOKAL w ścisłym centrum - 60 m2.
Tanio - 607 055 801
LOKAL za 1000 zł - użytkowy, około
30 m2, 2 pomieszczenia, po remoncie,
parter od strony ul. Drzymały. 1000 zł
z mediami. Bez pośredników - 889
898 898
M2 w centrum - wyposażone. 1100 zł
+ prąd - 609 655 488
MAGAZYNY - 320 m2, 220 m2, 110
m2 JG - Okopowa 6 rampa, plac
manewrowy, biuro, WC dozorowane
ogrodzone - 604 569 485
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Miejsce postojowe - Bez pośredników miejsce postojowe dla samochodu osobowego w nowej kamienicy
w ścisłym centrum Jeleniej Góry od
zaraz - 513 557 756
Miejsce postojowe - dla samochodu
osobowego. W Nowej Kamienicy, w
ścisłym centrum Jeleniej Góry. Od
zaraz. Bez pośredników. Kontakt po
godz. 15:00 - 513 557 756
Mieszkanie - słoneczne, umeblowane - 54m, 2 pokoje, I piętro, duży
balkon - Zabobrze. Czynsz 850 zł
+opłaty + kaucja - 531 041 501
Mieszkanie - umeblowane - 2
pokoje + kuchnia, łazienka + parking.
800 zł z ogrzewaniem + liczniki i kaucja. Cieplice - 502 351 405
Mieszkanie - umeblowane - 2 pokojowe, na Grota Roweckiego. IV piętro,
z balkonem. 800 zł + opłaty licznikowe
+ kaucja 1800 zł - 501 737 086
Mieszkanie - umeblowane - 2
pokojowe, na Grota Roweckiego. IV
piętro, z balkonem. 540 zł +opłaty 501 737 086
Mieszkanie / pokój w Cieplicach
- spokojna dzielnica, w sam raz dla
uczniów/studentów - tanio - 602
555 158
Mieszkanie 1 pokojowe - umeblowane, w centrum - 502 929 070
Mieszkanie 2 i 3 pokojowe - nieumeblowane, niedaleko centrum.
Tanio - 661 444 877
Mieszkanie 2 pokojowe - 36 m2,
środkowe, I piętro, słoneczne, częściowo umeblowane, 850 PLN do
zamieszkania. Nieruchomości Marles
Lic. 13045 - 790 418 318
Mieszkanie 2 pokojowe - 36 m2,
ul. Kiepury, Zabobrze III. I piętro, duży
balkon. Dogodne położenie. Negocjacja ceny najmu - 756 422 446
Mieszkanie 2 pokojowe - 49 m2, na
Zabobrzu II. Umeblowane i wyposażone. 800 zł + opłaty - 604 842 511
Mieszkanie 2 pokojowe - lub dwa
osobne pokoje w centrum Jeleniej
Góry - 509 156 658
Mieszkanie 2 pokojowe - ok. Małej
Poczty, po remoncie. 700 zł + opłaty
- 695 661 197
Mieszkanie 2 pokojowe - umeblowane, na Zabobrzu - 607 155 777
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum
- ul. 1 Maja. 700 zł + liczniki + kaucja.
Bez czynszowe - 695 898 335
Mieszkanie 2 pokojowe - w centrum
Cieplic, z podziemnym garażem.
Cena 1000 zł - 501 737 086
Mieszkanie 2 pokojowe – w centrum. Lodówka, kuchenka, pralka. 800
zł + gaz, prąd, woda - 664 183 462
Mieszkanie 2 pokojowe - w Cieplicach. 700 zł + opłaty + kaucja zwrotna
- 791 611 869
Mieszkanie 2 pokojowe - w Parku
Sudeckim. Komfortowe, urządzone 500 152 000
Mieszkanie 2 pokojowe - wyposażone. Plac Wyszyńskiego. 1100 zł +
prąd + kaucja - 609 655 488
Mieszkanie 3 pokojowe - 69 m2,
częściowo umeblowane, słoneczne,
środkowe, do zamieszkania. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Mieszkanie 3 pokojowe - 80 m2,
umeblowane, w centrum, z balkonem,
w pełni wyposażona kuchnia i łazienka
- 605 248 253
Mieszkanie 3 pokojowe - na Zabobrzu. 1200 zł + media - 511 792 268
Mieszkanie 3 pokojowe - ul. Sygietyńskiego. Ciepłe, umeblowane. Cena
1200 zł do uzgodnienia + media.
Dzwonić po godz. 17:00 - 669 984
242
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum, przy ul. 1 Maja - 605 248 253
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum. 1000 zł + media. Odnowione,
umeblowane. Dobre dla rodziny lub
studentów - 724 031 290
Mieszkanie 3 pokojowe - w centrum. Umeblowane, z wszelkimi
wygodami. 1100 zł + media, do małej
negocjacji - 605 248 253
Mieszkanie 3 pokojowe - w Kowarach. Koszt 750 zł (czynsz + CO) oraz
rachunki (energia i gaz). Wymagana
kaucja w kwocie 1 czynszu. Najchętniej wynajem - 504 639 616
Mieszkanie 3 pokojowe - Zabobrze,
ul. Kiepury - 605 533 862
Mieszkanie 3 pokojowe w centrum
- 80 m2 umeblowane i wyposażone,
przy ulicy 1 Maja - 605 248 253
Mieszkanie 3 pokojowe w centrum
- 80 m2, umeblowane i wyposażone,
z balkonem, przy ul. 1 Maja - 605
248 253
Mieszkanie 4 pokojowe - 120 m2,
blisko centrum, umeblowane. 1200 zł
z ogrzewaniem + liczniki + kaucja - lub
na osobne pokoje - 757 533 463

og£oszenia

Mieszkanie 40 m2 - pokój + pokój z
aneksem kuchennym, łazienka - 533
611 068
Mieszkanie 80 m2 - 3 pokoje. 1200
+ media, ogrzewanie gazowe - 607
728 957
Mieszkanie dla studentów - w centrum miasta - 607 455 692
Mieszkanie na Placu Ratuszowym
- 2 pokoje + poddasze. Po remoncie
- 509 203 503
Mieszkanie w Parku Sudeckim komfortowe, 2 pokoje, 60 m2. 880 zł
+ opłaty - 503 086 125
Piętro domu - w Jeżowie: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka. 1000 zł, w tym
ogrzewanie. Lic. 5354 - 693 056 760
Pokoje dla studentów zaocznych w centrum - 663 226 009
Pokoje dla studentów, firm, pracowników - z TV, Internetem, siłownią,
salą gimnastyczną - 606 360 443,
757 525 017
Pokój - duży i umeblowany - z balkonem, Internet i TV w 2 pokojowym
mieszkaniu studenckim na Zabobrzu koło szpitala od zaraz - 796 522 796
Pokój - w spokojnym, zdrowym
osiedlu - 757 521 595, 695 605 043
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 na Placu Ratuszowym - 275
zł od osoby, w pokoju 2 osobowym lub
400 zł za pokój + media. Zachęcam do
oglądania - 605 517 339
Pokój na Zabobrzu - duży, umeblowany - dla 1 lub 2 osób. Od zaraz
- 605 383 837
Pokój w centrum - dla 1-2 osób 602 336 314
Pokój w centrum - niezależny, nowy,
Internet, parking. Kontakt tel. po godz.
11:00 - 691 266 299
Pokój w Cieplicach - 10 min. do centrum, dla osoby pracującej lub uczącej
się. Od zaraz - 791 509 837
Pokój w mieszkaniu studenckim atrakcyjna cena - 782 544 145
Pomieszczenia - na magazyn lub
działalność. Okolice centrum - 605
672 906
Powierzchnia 40 m2 - na magazyn na Zabobrzu, 350 zł. - 506 092
349
Pól domu JG - piękne mieszkanie
- pół domu, osiedle Widok, 98 m2,
3 pokoje, duża słoneczna kuchnia z
meblami na wymiar i AGD, balkon,
taras, ogród 1,450 PLN + media - 693
503 602
Pół domu - Pół domu Jeżów Sudecki,
1000 zł + media, Nieruchomości
Pindyk Lic. 96 - 75 75 23 505; 607
270 989
Zakład - wyposażony w obrabiarki
do metalu lub przekażę obecną działalność usługową - remont sprężarekobrabiarek. Cieplice - 667 092 127

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ
Pensjonat - w Karpaczu lub w
Szklarskiej Porębie. Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 - 660 359 500
Szukam mieszkania - na dłuższy
czas. Okolice ul. Wojska Polskiego.
Do 600 zł plus opłaty - 519 899 898
Szukam mieszkania lub domu - w
Karpaczu - 781 108 400
Wezmę w dzierżawę lub poprowadzę
pensjonat - 511 519 511

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ
Dom - dla klienta w okolicy Świeradowa, Mirska, Rębiszowa Nieruchomości Pindyk Lic. 96 - 75 75 23 505;
607 270 989
Dom - w Jeleniej Górze lub okolicy
do 500.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989
Dom, połowa domu - w podziale
pionowym lub poziomym, w Jeleniej
Górze, bliskiej okolicy za gotówkę
do 420 000 zł. Zdecydowany klient.
Pilne Nieruchomości Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752
Domy - poszukujemy komfortowych
domów w Jeleniej Górze i okolicy dla
klienta z gotówką. lic. 4566 Euro-Dom
- 601 540 292

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka lub zabudowa - gospodarcza do remontu lub rozbiórki, do
50000 zł w Jeleniej Górze lub okolicy.
Dojazd, dostęp do mediów - 665
471 066
Działki w Gryfowie - kupimy działki
budowlane, pod zabudowę w Gryfowie Śląskim dla klienta z gotówką. Lic.
4566 Euro-Dom - 695 991 331
Kawalerka - na Zabobrzu dla
klientki z gotówką, pilne. Nieruchomości Rychlewski LIC. 9549 - 667
219 752
Kawalerka - na Zabobrzu I, I lub
II piętro do 85 tys. zł, Nieruchomości
Pindyk. Lic. 96 - 75 75 235 05; 607
270 989
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 - gotówka - dla klienta z
gotówką okolice Placu Ratuszowego
Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie - okolice Lubomierza
- dla zdecydowanego klienta poszukujemy mieszkania. Nieruchomości
GRZYWIŃSCY Lic. 998 - 505 074
854
Mieszkanie 2 pokoje - kupię w
Jeleniej Górze lub Cieplicach 45 m2
na parterze z balkonem z miejscem
parkingowym - 509 908 822
Mieszkanie 2 pokoje - w Jeleniej
Górze, Zabobrze, Cieplice lub bliskie
okolice za gotówkę. Zdecydowana
klientka. Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 2 pokojowe - dla gotówkowego zdecydowanego klienta
poszukuję mieszkania na Zabobrzu
do II piętra lub V w wieżowcu, ok.
37-40 m2. Nieruchomości Otti Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie 2 pokojowe - koniecznie na Zabobrzu III, do drugiego piętra.
Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414
- 660 359 500
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu - ul. Moniuszki, Elsnera, Noskowskiego, Kiepury. Cena do 130000 zł
- 501 737 086
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu do II piętra, pilnie kupimy dla
zdecydowanego klienta, za gotówkę.
Nieruchomości Szymkiewicz - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na Zabobrzu do II-piętra pilnie kupimy dla
zdecydowanego klienta, za gotówkę.
Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400
- 669-620-071
Mieszkanie 2 pokojowe - na
Zabobrzu II lub III, może być do
remontu. PILNIE! Zdecydowany klient
z gotówką. Marcin Chaszczewicz.
Lic.14414 - 660 359 500
Mieszkanie 3 pokojowe - ul. Kiepury. Poszukuję dla zdecydowanego
Klienta. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie dla klienta z gotówką
- mieszkanie dwupokojowe do wprowadzenia po remoncie. Pilnie. Do
150000 zł N. Grzywińscy. Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie M1 lub M2 - do remontu
w Jeleniej Górze, Zabobrzu lub
Cieplicach - w rozsądnej cenie i bez
pośredników - 796 586 606
Mieszkanie na Moniuszki - w
nowych blokach mieszkania dla zdecydowanego klienta z gotówką. Kupi
natychmiast. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie na parterze - duże, w
centrum - 698 741 719
Pensjonat w Karpaczu - Kupimy
Pensjonat w Karpaczu na ok 30 miejsc
dla zdecydowanego klienta z gotówką.
Lic. 4566 Euro-Dom - 790 279 526

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM
1/2 bliźniaka - w Cieplicach w bardzo
dobrej lokalizacji NM5877 - 500 122
447
1/3 domu Cieplice - Parter, ogródek,
niska cena. Lic. 5877 - 500 122 445
36 m2 Zabobrze - 2-pokojowe rozkładowe mieszkanie, słoneczne,
ciepłe, środkowe, z niskim czynszem
i atrakcyjną ceną. Lic. 13225 - 603
491 335
Apartament - Szklarska Poręba,
ogród, taras Lic. 5877 - 500 122 445
Dobrze prosperujące stoisko ciastka Fornetti na pasażu w Tesco w
Jeleniej Górze. W pełni wyposażone.
Cena do uzgodnienia - 607 750 157
Dom - 135 m2 powierzchni, 5 pokoi,
kominek, taras, 6 km od Jeleniej
Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Dom - 135 m2, 5 pokoi, taras, kominek, na ładnej działce 1200 m2 6 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic.
9549 - 667 219 752

Dom - 135 m2, 5 pokoi, taras, kominek, na ładnej działce 1200 m2, 6 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Dom - 160 m2, Jelenia Góra, działka
600m2, 4 sypialnie, pokój dzienny z
kuchnią i jadalnią, 3 łazienki, pełne
podpiwniczenie. N. Partner. Lic. 4917
- 604 906 257
Dom - 250 m2, działka 8300 m2,
460.000 zł. Sudety. lic. 1749 - 509
626 989
Dom - duży, po remoncie, z możliwością zamieszkania 2 rodzin. Sudety.
Lic. 1749 - 509 626 989
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
Dom - nowowybudowany, duży, pod
firmę, dla 2-3 rodzin. Pow. Użytkowa
400 m2, ogród. Okolice Małej Poczty.
Możliwa zamiana na 2 duże mieszkania - 501 726 467
Dom - nowy - 240 m2 powierzchni,
6 pokoi, na ładnej działce 950 m2, w
podgórskiej miejscowości w okolicach
Karpacza. N. Rychlewski. Lic. 9549 667 219 752
Dom 150 m2 - w ok. Jeleniej Góry,
sprzedam lub zamienię na mieszkanie
z dopłatą. Polecam: Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 [wynagrodzenie
pośrednika w pełni opłaca strona
sprzedająca] - 660 359 500
Dom 150 m2 - w ok. Jeleniej Góry,
sprzedam lub zamienię na mieszkanie
z dopłatą. Polecam: Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660 359 500
Dom 150 m2 - w Siedlęcinie Górnym.
W rozliczeniu mogą być jedno lub dwa
mieszkania (kawalerka i 3-pokojowe).
Marcin Chaszczewicz . Lic. 14414 660 359 500
Dom 180 000 zł - 125 m2, 3 pokoje
plus poddasze do aranżacji na działce
650 m2 w Piechowicach. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Dom 299 000 zł - 112 m2 powierzchni,
4 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 na
działce 230 m2, w spokojnej dzielnicy
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Dom 330000 zł - Jelenia Góra do
sprzedaży połowa bliźniaka, położonego na osiedlu Pomorskim na ulicy
Grudziądzkiej. N. Pindyk - Lic. 96 - 75
75 23 505; 607 270 989
Dom 395 000 zł - 165 m2, 5 pokoi
na działce około 3000 m2, 10 km
od Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Dom 515.000 zł - Okolice Jeleniej
Góry wolno stojący 5-pokoi - 250
m2. Ogrzewanie centralne koksowo-węglowe. Całość położona na
ogrodzonej działce o pow. 4470 m2.
Lic. 96 N. Pindyk - 601 209 198, 75
75 235 05
Dom 530000 zł - Jelenia Góra okolice
do sprzedaży dom w Piechowicach
o pow. całkowitej 275 mkw. posadowiony na działce o pow. 531 mkw.
Nieruchomości Pindyk. Lic. 96 - 607
270 989; 75 75 23 505
Dom Cieplice 400.000 zł - połowa
bliźniaka położona w Jeleniej GórzeCieplicach. Pow. domu 160 mkw.
działka 513 mkw. 5-pokoi. Ogrzewanie
centralne elektryczne oraz kominek z
nawiewami. Lic. 96 N. Pindyk - 601
209 198, 75 75 23 505
Dom Cieplice 456.000 zł - mały dom
wolno stojący o powierzchni 110 m2
położony Cieplicach. 3 pokojowy,
działka o 316 m2. Ogrzewanie centralne gazowe. - 601 209 198, 75
75 23 505
Dom do remontu - położony na
działce 1868 m2 w Jeleniej Górze.
Pośrednikom dziękuję - 664 744 555
Dom i mieszkanie - Dom w Mysłakowicach stan surowy zamknięty 158
m2 działka 1000 m2. Mieszkanie
Kowary 2 pokoje 36 m2 ul. Leśna
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Dom J.Góra 420000 zł - użytkowa
140 m2 na działce 480 m2, 6 pokoi,
ocieplony, taras 30 m2, garaż w
budynku, teren zagospodarowany.
OKAZJA Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Dom jednorodzinny - siedmioletni,
ok 8 km od centrum, 3 pokoje, salon,
kuchnia, garaż, dwie łazienki, garderoba. CO Gaz + kominek. 17 arów N.
Rychlewski Lic. 9549 - 501 736 644
Dom Jelenia Góra - nieruchomość
ok 200 m2 z lokalem użytkowym,
420.000 zł. Sudety. Lic. 1749 - 509
626 989

Dom Jeżów Sudecki - w stanie surowym zamkniętym 160 m2 na działce
1350 m2, otynkowany z oknami i
drzwiami. Działka 1650 m2 z mediami
w drodze. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Dom malowniczo położony - 130 m2
na lekkim wzniesieniu. Działka 1400
m2. Cena 149000 zł. Nieruchomości
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Dom mieszkalno-pensjonatowy - w
Karpaczu, 600 m2 powierzchni, 950
m2 działki, kuchnia, kawiarnia, barek
17 pokoi, w pensjonacie wszystkie z
łazienkami. 2295000 zł do negocjacji. N. Rychlewski. Lic. 9549 - 667
219 752
Dom Miłków 153 m2 - 5 sypialni, 2
salony, 3 łazienki z całkowitym wyposażeniem, garaż domek gospodarczy,
działka 900m zagospodarowana,
ogrodzony. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Dom na agroturystykę - po kapitalnym
remoncie, trzy niezależne wejścia,
przygotowane pod mieszkanie i
wynajmem dla gości. Malownicza okolica, pod Karpaczem. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom na wsi - częściowo wyremontowany, wszystkie media, ładna działka
okolice Wlenia. Lic 11965 - 509 949
961
Dom na wsi - okazja - do remontu.
Okolica Jeleniej Góry. Działka 29
arów. Pilnie sprzedam, bez pośredników, Atrakcyjna cena - 792 837 859
Dom parterowy - 202 m2 powierzchni,
3 sypialnie, salon, kuchnia, jadalnia, 2
garaże, na działce 1200 m2 w bliskiej
okolicy Jeleniej Góry. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom Podgórzyn 560.000 zł. - dom
wolno stojący, wybudowana w latach
80-tych z cegły i pustaków. 4 pokoje,
187 mkw. garaż. Ogrzewanie gazowe
piec dwufunkcyjny. Działka o pow. 475
m2. Lic. 96 N. Pindyk - 601 209 198,
75 75 235 05
Dom w budowie w Staniszowie - w
nowo budowanym osiedlu - 607
243 442
Dom w Cieplicach - 270 m2
powierzchni, 6 pokoi, pom. gospodarcze pod działalność na działce 450 m2
na spokojnym osiedlu. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
Dom w Cieplicach - 320 m2
powierzchni całkowitej, 270 m2 użytkowej 6 pokoi, pom. gospodarcze na
działalność, garaż działka 450 m2. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Dom w Cieplicach - 469000 osiedle Panorama. Ładny funkcjonalny
segment do zamieszkania. Ładnie
wykończony i wyposażony. Garaż,
ogródek, taras. N. Rychlewski Lic.
9549 - 501 736 644
Dom w Cieplicach - na spokojnym
osiedlu, 270 m2 pow. dodatkowo
pomieszczenie gospodarcze na
działalność. Na działce 450 m2. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752

Dom w Jeleniej Górze - z 2000 rok,
180 m2, 4 pokoje, 3 łazienki. Zapraszam na prezentację. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660 359 500
Dom w Jeżowie Sudeckim - 180 m2
na działce 1650 m2, blisko Zabobrza.
Bez pośredników - 501 656 497
Dom w Karpaczu - 160 m2 w centrum, dwa niezależne apartamenty,
atrakcyjna cena i lokalizacja. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790
418 318
Dom w Mysłakowicach - 168 m2 w
stanie surowym zamkniętym wykończony z zewnątrz, ładna lokalizacja
atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles. Lic. 13045 - 790 418 318
Dom w Świerzawie - bliźniak, duży,
obok centrum 220 m2, działka 589 m2,
6 pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki. Cena
330000. Lic. 9549. Rychlewski Nieruchomości. Warto. - 602 732 135
Dom w Wojcieszycach - poniemiecki,
na działce 6900 m2. Cena 260000 zł.
Lic. 8151 - 600 258 703
Dom Wojcieszyce 120 m2 - z 2007
rok, 3 sypialnie, salon z aneksem,
garaż, podpiwniczony, działka 400
m2- 428000 zł ogrodzony, zagospodarowany Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Dom, os. Czarne - 170 m2. Działka
1000 m2. Garaż - 2 stanowiska. Stan
surowy, zadaszony. Cena 340000 zł.
Pośrednikom dziękuję - 887 095 840
Duży dom + stodoła - 0,70 ha, przy
trasie Jelenia Góra-Zgorzelec. Bez
pośredników. Cena 250000 zł. Około
15 pokoi - 695 898 335
Działa budowlana - 2200 m2 w
Jeżowie Sudeckim 80 zł za metr do
negocjacji. Lic. 5877 - 515 285 788
Działka - duża widokowa działka w
Sosnówce. Płaska i słoneczna, piękny
widok. Dojazd, media. Bardzo atrakcyjna cena. Polecam. Nieruchomości
Rychlewski. Lic. 9549 - 512 598 361
Działka - na Osiedlu Czarnym o
pow. 1500 m2 100000 zł. Euro-Dom
Lic. 4566 - 601 540 292
Działka - Strużnica - 1236 m2, cena
40 tys. zł. N. Pindyk - Lic. 96 - 75 75
23 505; 607 270 989
Działka - w Mysłakowicach,
1000m2, obok nowych domów, słoneczna, cena 84000 zł do negocjacji.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
Działka 165.000 zł - Jelenia Góra
Czarne do sprzedaży działka budowlana o pow. 1500 mkw. Media: prąd,
woda, gaz, kanalizacja. Kształt działki
prostokąt. Dojazd drogą szutrową.
Lic. 96 N. Pindyk - 601 209 198, 75
75 23 505
Działka 2500 m Sosnówka - rewelacyjna działka z pięknym widokiem
na góry i zalew. Płaska, słoneczna,
dostęp do mediów. Atrakcyjna cena,
polecam! Nieruchomości Rychlewski.
Lic. 9549 - 512 598 361
Działka 62 000 zł - rolna, przy drodze asfaltowej o powierzchni 251000
m2, w Strzyżowcu. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Działka 90.000 zł - Działka budowlana 1144 m2 położona w Podgórzynie. Media: prąd, woda, kanalizacja
w pobliżu działki. Wydane warunki
zabudowy. Lic. 96 Pindyk - 601 209
198, 75 75 235 05
Działka budowlana - 4271 m2
w Wojcieszycach. Okazja! Tanio !
Zapraszamy Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Działka budowlana - atrakcyjna,
710 m2, z pozwoleniem na budowę
w Jeżowie Sudeckim. Media, gaz,
prąd - 508 477 995
Działka budowlana - ładna, duża.
6 km od centrum. Media, 70 zł - 510
771 871
Działka budowlana - w Staniszowie,
1600 m2 - nowe osiedle domów jednorodzinnych - 607 243 442
Działka budowlana 1000 m2 w centrum Jeżowa Sudeckiego, z
dostępem do wszystkich mediów i
dobrym dojazdem droga asfaltową.
Bez pośredników - 667 219 752
Działka budowlana 1000 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem do
mediów i dojazdem droga asfaltową.
Bez Pośredników - 667 219 752
Działka budowlana 105 000 zł 1650 m2, pięknie położona w Jeżowie
Sudeckim, z dostępem do mediów. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Działka budowlana 105 000 zł - w
Jeżowie Sudeckim, ładnie położona
z dostępem do mediów, 1650 m2. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Działka budowlana 1500 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem do
mediów, pięknie położona od strony
Zabobrza, bliżej Jeżowa. 85 zł/m2 N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752

og£oszenia / reklama

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Działka budowlana 1540 m2 - pięknie położona na wzgórzu, słoneczna
widokowa z dobrym dojazdem w
Jeżowie Sudeckim. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Działka budowlana 1691 m2 - w
pięknym miejscu, na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych,
z dostępem do mediów w Jeżowie
Sudeckim. 90 zł/m2. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752

Działka budowlana 66 000 - Jelenia
Góra na sprzedaż działka budowlana
w wydanymi warunkami zabudowy
721 m2. Dojazd drogą asfaltową.
Media prąd, gaz, kanalizacja, woda.
Lic. 96 N. Pindyk - 601 209 198, 75
75 23 505
Działka budowlana 906 m2 - w
Jeżowie Sudeckim z dostępem do
mediów, w centrum z dobrym dojazdem. 87 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752

Działka Komarno - o powierzchni
3100 m2 z pięknym widokiem na
panoramę gór okazja 130.000 zł - 509
263 111
Działka rolna 2ha - od Pałacu
Łomnica w kierunku Karpnik po lewej
stronie. Działkę przecina strumyk o
różnicy poziomów 4m . Dla turbiny
wodnej to 500W - 600 061 019
Działka Sosnówka - fantastyczne
widokowo działki w okolicy zalewu w
Sosnówce. Przepiękny widok, dojazd,
dostęp do mediów. Słoneczne. Nieruchomości Rychlewski, Lic. 9549 - 512
598 361
Działka w Łomnicy - budowlana,
1596 m2, ładnie położona z dobrym
dojazdem. 45 zł/ m2 N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Działka w Wojcieszycach - 4000
m2 za 140000 zł. Bezpośrednio - 784
593 081
Działka w Wojcieszycach - 4000
m2, prąd 21 kW. Cena 140000 zł. Lic.
8151 - 600 258 703
Działka w Wojcieszycach - o pow.
1552 m2, z pozwoleniem na budowę.
Cena 64 zł/m2 - 722 312 643
Działki - Trzcińsko i Czernica Trzcińsko 13821 m2 działka budowlana z warunkami zabudowy na 2
domy 20zł/m2. Czernica działka rolna
220000m2- tanio Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Działki 1100 i 900 m2 - położone
poniżej stadionu, z dostępem do
mediów i dróg dojazdowych - 695
504 535
Działki 30 arów do 10 ha - w
Wojcieszycach podzielona na działki
o powierzchni 3000 m2. Działki
budowlane. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Działki budowlana 35 zł/m2 - pięknie położona, z dostępem do mediów
w Radomierzu. Cena do negocjacji. N
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
Działki budowlane - J. Góra Cieplice
zdrój, Kostrzyca, Mysłakowice, Jeżów
Sudecki, Miłków, Ścięgny, Piechowice, Trzcińsko, Czernica, Dziwiszów.
polecam Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Działki budowlane - Miłków
1000 m2-85000 zł, Kostrzyca
1000 m2-50000 zł, Ścięgny 1211
m2-168000 zł, Dziwiszów 1500 m2 150000 zł, Jeżów 1652 m2 - 108000
zł Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
Działki budowlane - okolice Świeradowa cena od 10 zł/m2 - 792 434
657
Działki budowlane - w Miłkowie
uzbrojone rożnej wielkości, widok na
Śnieżkę 75 zł za m² - 504 699 338
Działki budowlane - w okolicach
Mirska, z pięknymi widokami na
panoramę gór -okazja polecam - 792
434 657
Działki Podgórzyn - ładne widokowe działki budowlane uzbrojone w
wodę, prąd, kanalizację, a gaz przy
granicy działki. Miejsce słoneczne,
widokowe, łatwy dojazd. Polecam,
Nieruchomości Rychlewski. Lic. 9549
- 512 598 361
Działki w Cieplicach - 3-y działki
budowlane w Cieplicach blisko centrum, każda po 1000 m2 z mediami
w drodze, tanio 120 zł za m2- cena
120000 zł Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962

Grunt rolny 10,66 ha - uprawiany
rolniczo położony w Bystrzycy gmina
Wleń. Cena 2,4 zł/metr - 509 263
111
Grunt rolny w Kromnowie - gmina
Stara Kamienica. Cena 4 zł/m2 - 663
014 686
Karpacz 51 i 30 m2 - I piętro, 2
pokoje, 30 m2 z wyposażeniem,
ogródek po kap. remoncie, I piętro 51
m2 2 pokoje, 2 garaże, ogródek super
lokalizacje. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Karpacz pół domu - 90 m2 - 3
pokoje, parter 299 tys. zł, Nieruchomości Pindyk. Lic. 96 - 75 75 235 05;
601 209 198
Kawalerka - bardzo ładna 37
m2 na wysokim parterze w budynku
wielorodzinnym. Duży ustawny pokój
z wyjściem na balkon. Może być na
mieszkanie, biuro, gabinet. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Kawalerka - na II piętrze 37 m2,
bardzo elegancka. Środkowa, słoneczna w pełni wyposażona. Budynek
w okolicy Placu Ratuszowego. Czynsz
150 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - na I-piętrze 35,6 m2 w
budynku wielorodzinnym. Blisko centrum miasta. Okna nowe pcv. Kuchnia
osobna. Czynsz 50 zł/m-c. Nowa
niższa cena. Nieruchomości Szymkiewicz Lic. 2400 - 669-620-071
Kawalerka - na I-piętrze 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 wysokim parterze
26 m2. Środkowa, bardzo ciepła.
Może być na mieszkanie, biuro.
Pokój z aneksem kuchennym. Duża
łazienka. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - nowa - mieszkanie
37 m2, położone na drugim piętrze w
kamienicy z windą przy ul. Kopernika,
w centrum Jeleniej Góry. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
Kawalerka - po generalnym
remoncie w całości 27 m2. Nowa
kuchnia w zabudowie. Mieszkanie
ciepłe, środkowe, słoneczne. Blok
IV-piętrowy na Zabobrzu. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669620-071
Kawalerka - po remoncie 35,78 m2
w budynku wielorodzinnym. Kuchnia
duża z meblami w zabudowie. Cicha
okolica, blisko do centrum. Czynsz 36
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz.
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - po remoncie 35,78 m2
w budynku wielorodzinnym. Kuchnia
duża z meblami w zabudowie. Cicha
okolica blisko do centrum. Czynsz 36
zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - w Cieplicach na I
piętrze 38,52 m2. Budynek 8-rodzinny
ogrodzony w dobrej lokalizacji. Mieszkanie i budynek po kapitalnym remoncie. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.
2400 - 669-620-071
Kawalerka - w idealnej lokalizacji,
mieszkanie wyremontowane, sprzedawane z wyposażeniem kuchni i
szafami. Ciekawa oferta w dobrej
cenie. Nieruchomości Otti. Lic.13225
- 603 491 335
Kawalerka 124000 - nowa 36 m2,
1 piętro, bezczynszowa! Ogrzewanie
gazowe. 10 minut do Placu Ratuszowego. OKAZJA. KODEX 10721 - 513
060 568
Kawalerka 31 m2 - po kapitalnym
remoncie, pierwsze piętro w budynku
kilkurodzinnym, w Sobieszowie. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Kawalerka 36 m2 - w centrum,
budynek z 2008 r. Cena 123 000 zł.
Marcin Chaszczewicz. Lic. 14414 660 359 500

Kawalerka 36 m2 - w Jeleniej
Górze - śródmieście. IV piętro, duży
balkon, piwnica. Niski czynsz - 509
407 792
Kawalerka 80.000 zł - 29 m2, I
piętro Jelenia Góra Cieplice. W mieszaniu znajduje się pokój, kuchnia
oraz łazienka z WC, ogrzewanie piec
typu koza. Mieszkanie po kapitalnym
remoncie. Lic 96 N. Pindyk - 601 209
198, 75 75 23 505
Kawalerka 85 000 zł - 27 m2, do
remontu, możliwość własnej modernizacji, czwarte piętro w bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski Lic: 9549 - 667
219 752
Kawalerka 85 000 zł - 27 m2,
pokój, kuchnia wnękowa z oknem,
łazienka, do remontu. Czwarte piętro
w bloku, Zabobrze II. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
Kawalerka 85 000 zł - do remontu,
27 m2 czwarte piętro w bloku, Zabobrze I. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Kawalerka lub 2 pokojowe poszukuję dla konkretnego klienta
wyremontowane, słoneczne, środkowe mieszkanie do 115000 zł.
Nieruchomości Otti Lic.13225 - 603
491 335
Kawalerka na Placu Ratuszowym
- o pow. 28 m2. Oddzielna kuchnia z
oknem, łazienka i przedpokój - 693
355 877
Kawalerka Sobieszów - I piętro
32 m2 w ładnej kamienicy. Lic. 5877
- 500 122 446
Kawalerka Sobieszów - w odnowionym budynku na I piętrze. Lic.
5877 - 500 122 446
Kawalerka z ogródkiem - I piętro, po remoncie, wyposażona. Bez
pośredników - 604 702 340
Kawalerka Zabobrze - tania w
eksploatacji parter. Lic. 5877 - 500
122 446
Kawalerki - Jelenia Góra - Głowackiego I piętro 33,3 m2 z balkonem
do wykończenia. Zabobrze Vip 28 m2
w formie studio, oryginalna aranżacja- polecam. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Kawalerki - w okolicach Małej
Poczty 26 m2 w cenie 100000 zł
oraz 36 m2 za 120000 zł, atrakcyjna
lokalizacja, dobry stan mieszkań.
Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603
491 335
Kawalerki Mała Poczta - 26 m2
za 100000 zł, 36 m2 za 120000 zł z
widokiem na park, 37 m2 za 119000
zł- przytulna, z ciekawą aranżacją
wnętrza; 25 m2 za 122000 zł z wyposażeniem. Lic. 13225 - 603 491 335
Lokal – Nowo - wybudowany
budynek z przeznaczeniem pod
usługi gastronomiczne położony
przy drodze krajowej w kierunku na
Szklarską Porębę. Marles Lic. 13045
- 790 418 318
Lokal 120000 zł - Szklarska Poręba
sprzedam lokal użytkowy o pow. 75
m2, położony na parterze domu wolno-stojącego. Lic. 96 - 75 75 23 505;
607 270 989
Lokal 207000 zł - 49 m2 położony
na parterze w Jeleniej Górze na
Zabobrzu. Nieruchomości Pindyk Lic.
96 - 75 75 23 505; 607 270 989
Lokal usługowy - Piechowice funkcjonujący 95 m2. parter. Lic. 5877
- 500 122 446
M3 po remoncie - 65 m2 - 609 655
488
Mieszkania - M2 na Ratuszu - 2 w
centrum miasta - M2 35,5 m2 oraz 32
m2 na pierwszym piętrze. Jeldom. Lic.
14557 - 666 830 830
Mieszkania 3 pokojowe - 63 m2
na Zabobrzu II, wyremontowane,
słoneczne, z dwoma balkonami oraz
61 m2 na Zabobrzu III w bloku z cegły,
zrobione, z nową zabudową kuchni.
Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603
491 335
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Mieszkanie - 2 pokojowe - po
remoncie na Zabobrzu 48 m2. Rozkładowe, środkowe. Nowe okna i
panele na podłogach. Na ścianach
gładzie. Czynsz 300 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie - 2 pokojowe 139000 zł
- w kamienicy w miejscowości Jelenia
Góra. Mieszkanie o pow. 44,65 m2
położone na parterze na obrzeżach
centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości
Pindyk. Lic. 96 - 75 75 235 05; 607
270 989
Mieszkanie - 3 pokojowe - na II
piętrze kamienicy, w ścisłym centrum.
71 m2. po remoncie. Cena 176000 zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
Mieszkanie - 36 m2 na Zabobrzu - 2
pokojowe, cena 125 000. Lic. 5877 515 285 788
Mieszkanie - 37 m2 Różyckiego - 2
pokojowe po remoncie w dobrej cenie.
Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie - 52 m2 - Zabobrze III bardzo ładne 3 pokojowe mieszkanie
na I-piętrze Lic. 5877 - 515 285 788
Mieszkanie - 61 m2 w bloku, 3
pokojowe na 3 piętrze. Spokojna
okolica. Jeldom. Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie - 78 m2, okazja - 2
pokojowe o powierzchni na parterze
3 rodzinnej kamienicy. Spokojna i
zielona okolica. Jeldom Lic. 14557 668 667 637
Mieszkanie - b. wysoki standard
- komfortowo urządzone, w bardzo
wysokim standardzie mieszkanie o
powierzchni 80 m2 przy ul. Kochanowskiego w Jeleniej Górze - 609 086
800,75 75 22 980
Mieszkanie - bardzo ładne - 37
m2. Zabobrze, ul. Różyckiego - warto
zobaczyć - 509 266 386
Mieszkanie - Cieplice willowe - I piętro willi 3 pokoje, 105 m2, garaż, ogródek 380m 2. Parter 3 pokoje, 66m2,
ogródek po kap. remoncie. Atrakcyjna
cena. Polecam Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie - duże do remontu - 1
piętro przy ul. Wolności - 4 pokoje 93
m2. Lic. 5877 - 500 122 446
Mieszkanie - dwupokojowe na
parterze w kamienicy o powierzchni
71 m2 po remoncie NM. Lic. 5877 500 122 447
Mieszkanie - dwupoziomowe - w
okolicach centrum, o powierzchni 88
m2 cztery pokoje, kuchnia, 2 łazienki
przedpokój, NM. Lic. 5877 - 500
122 447
Mieszkanie - Jelenia Góra 140
tys. - 2 pokojowe, 38 m2 położone
na I piętrze w centrum. Ogrzewanie
centralne gazowe piec dwufunkcyjny.
Do mieszkania przynależy udział w
działce. Lic. 96 N. Pindyk - 601 209
198, 75 75 23 505
Mieszkanie - Karpacz 30 m2, 2
pokoje - po kapitalnym remoncie,
blisko stoków narciarskich, z kompletnym wyposażeniem - cena do
negocjacji 145000 zł Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie - komfortowo odnowione - atrakcyjne. Zabobrze, 37 m2,
ul. Różyckiego. Sprzedam najlepiej
bezpośrednio. Cena do uzgodnienia.
Pilne - 509 266 386
Mieszkanie - komfortowo urządzone, w bardzo wysokim standardzie
mieszkanie o powierzchni 80 m2 przy
ul. Kochanowskiego w Jeleniej Górze
- 609 086 800,75 75 22 980
Mieszkanie - Kowary M3 - 62 m2,
widok na Śnieżkę, I-piętro, duży
balkon. N. Partner. Lic. 4917 - 604
906 257
Mieszkanie - M2 - 45 m2, piwnica,
słoneczne, rozkładowe, czynsz 181
zł. Wysoki parter. cena 139 000 zł
Nieruchomości Partner. Lic. 4917 604 906 257
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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.DUŻE MIESZKANIE SZKLARSKA PORĘBA – OKAZJA!
Bardzo ładne, duże mieszkanie w centrum Szklarskiej Poręby. Lokal o powierzchni
ok. 75m2 położony jest na drugim - ostatnim piętrze ciekawej kamiennicy. Mieszkanie
składa się z 5 pokoi, bardzo ładnie zabudowanej kuchni, łazienki z natryskiem i wc
oraz korytarza. W przedpokoju znajduje się duża zabudowana szafa typu komandor.
Mieszkanie rozkładowe i bardzo słoneczne. Trzy pokoje są z osobnymi wejściami do
dwóch najmniejszych wchodzi się z dużej sypiali. Te dwa małe pokoje mogą służyć
jako przestronne garderoby. Mieszkanie o ogromnym potencjale. Lokal ogrzewany
za pomocą pieca dwufunkcyjnego oraz kominka. Mieszkanie po remoncie do odświeżenia. Na podłogach w całym mieszkaniu panele, na ścianach gładzie gipsowe
oraz bardzo ładne tapety. W łazience glazura starszego typu. W mieszkaniu okna
wymienione na nowe PCV, nowe instalacje. Z dwóch pokoi wyjścia na dwa osobne
balkony. Z mieszkania rozciągają się piękne widoki. Bliskie sąsiedztwo centrum miasta. Mieszkanie idealnie nadaje się pod wynajem dla turystów. Miejsce parkingowe
przed budynkiem. Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
3.MIESZKANIE W CENTRUM MIASTA – TRZY POKOJE – 176 000zł!
Duże mieszkanie w centrum miasta. Lokal znajduje się na drugim piętrze kamiennicy
w ścisłym centrum Jeleniej Góry. Mieszkanie o powierzchni ok. 71m2 składa się z
trzech słonecznych, ustawnych pokoi, kuchni z oknem, łazienki z wanną i wc oraz
korytarza. Do mieszkania przynależy strych, który można zaadaptować i stworzyć
mieszkanie dwupoziomowe. Mieszkanie wymaga odświeżenia lub niewielkiego
remontu według uznania. W mieszkaniu zostały wymienione okna na nowe PCV,
nowe instalacje zarówno grzewcze jak i kanalizacyjne. Kilka lat temu zostały położone nowe gładzie na ścinach, które wymagają odmalowania. Na podłogach deski
drewniane, które trzeba odrestaurować lub położyć panele. Mieszkanie ogrzewane
za pomocą pieca dwufunkcyjnego. Czynsz wynosi 233zł miesięcznie w skład,
którego wchodzi - fundusz remontowy( obecnie zbierane są środki na remont klatki
schodowej), wywóz nieczystość, opłaty administracyjne oraz sprzątanie klatki. Wspólnota, która zarządza nieruchomością
bardzo prężnie działa. Miejsce parkingowe za budynkiem. Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie w centrum
miasta. W bliskim sąsiedztwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przystanki oraz zaplecze medyczne.
Bardzo atrakcyjna oferta. Serdecznie polecam Paulina Geremek 607 797 911
4.66m2, 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
7.PIĘTRO DOMU, PIĘKNY OGRÓD,
CENTRUM MIASTA
Bardzo ładne mieszkaniu o pow. całkowitej 208,87m2 zajmuje całe piętro domu
dwurodzinnego. Na lokal o pow. użytkowej 122,11 składają się cztery słoneczne
pokoje o powierzchni19,04m2, 24,45m2, 19,11m2, 10,11m2, duża słoneczna kuchnia
połączona z aneksem jadalnym z bardzo ładnie zabudowanymi meblami, garderoba
o powierzchni 8,29m2 gdzie znajduje się piec dwufunkcyjny, dość duża łazienka o
powierzchni 5,12m2 z natryskiem, osobne wc o powierzchni 3,8m2 oraz korytarz
o powierzchni 12,81 układającego się w literę L. W pokojach oraz przedpokoju na
podłogach parkiet w bardzo dobrym stanie nie wymagający cyklinowania. W kuchni
oraz łazience i wc na podłogach terakota. Na ścianach w pokojach i korytarzu gładzie
gipsowe. W kuchni i łazience glazura nowego typu. W mieszkaniu zostały wymienione
okna na nowe drewniane klejone bardzo dobrej jakości. wszystkie instalacje są nowe, jedynie grzejniki zostały starszego
typu. Właściciel rozpoczął wykonywać prace związane z postawieniem kominka w salonie. Zostały rozprowadzone
nawiewy na sąsiednie pokoje. Do mieszkania przynależy garaż o powierzchni 14,74m2, piwnica o powierzchni 25,38m2
oraz strych o łączonej powierzchni 39,74m2. Pomieszczenia strychowe znajdują się bezpośrednio nad mieszkaniem
i mają wystarczającą wysokość aby połączyć je z pokojami i stworzyć mieszkanie dwupoziomowe. Do nieruchomości
przynależy również grunt o powierzchni ok. 677,23m2. Udział w częściach budynku i gruntu wynoszą 42,54%. Ogród jest
zadbany i zagospodarowany przez właścicieli. Teren całej nieruchomości jest ogrodzony. Koszta związane z eksploatacją
nieruchomości to ok. 4zł miesięcznie opłaty za oświetlenie klatki schodowej, podatek od nieruchomości 250zł, fundusz
remontowy 308zł. Pozostałe media według własnego zużycia. Mieszkanie ogrzewane jest za pomocą pieca dwufunkcyjnego. Nieczystości odprowadzone są do szamba. Budynek po termomodernizacji. Dach kryty jest dachówką ceramiczną.
Wszystkie media, które znajdują się w budynku rozdzielone są na dwa osobne mieszkania nie ma żadnego powiązania
pomiędzy sąsiadami. Dodatkowym autem nieruchomości jest jej położenie w bardzo spokojnym miejscu ale z drugiej
strony blisko centrum miasta. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się sklep oraz przystanek autobusowy. Bardzo
atrakcyjna oferta o ogromnym potencjale. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878
8.CENTRUM MIASTA 65m2 161 000zł!
Mieszkanie trzypokojowe w nowo wyremontowanej kamiennicy blisko centrum miasta.
Lokal o powierzchni 65,65m2 składa się z dużego salonu z aneksem kuchennym o
powierzchni 32,95m2, dwóch mniejszych pokoi o powierzchni 7,70m2 i 5,59m2, łazienki
z wc o powierzchni 3,35m2 oraz przedpokoju o powierzchni 12m2. Mieszkanie w trakcie
remontu. Zostały wymienione instalacje, wstawione nowe okna PCV, zbudowano ściany
z płyty gipsowej - częściowo już po szpachlowanej. W dwóch małych pokojach i łazience
zostaną wstawione okna. Nad salonem z aneksem kuchennym znajduje się dodatkowe
pomieszczenie poddaszowe, które można połączyć z salonem za pomocą schodów
i otrzymać dodatkowy pokój idealny na dodatkową sypialnię. Mieszkanie o bardzo
dużym potencjale aranżacyjnym. Istnieje możliwość dogadania się z właścicielem i
wykończeniem mieszkania pod klucz przez właściciela bądź wykonania częściowych
prac. Miejsce parkingowe przed budynkiem. Nowo wyremontowana klatka schodowa. Dużym autem nieruchomości jest
jej bliskie sąsiedztwo centrum miasta, szkół, sklepów i innych obiektów użyteczności publicznej. Bardzo atrakcyjna oferta.
Serdecznie Polecam Leszek Środecki 790 418 318
9.NOWE MIESZKANIE, WYKOŃCZONE POD KLUCZ – CIEPLICE
Bardzo ładne mieszkanie trzypokojowe a aneksem kuchennym w nowo wyremontowanym budynku w Cieplicach. Lokal składa się z Salonu z bardzo ładnym
kominkiem połączonego z aneksem kuchennym, dwóch mniejszych pokoi,
bardzo ładnie wykończonej łazienki z natryskiem i wc oraz korytarza. Mieszkanie
ogrzewana na dwa sposoby. Ogrzewanie gazowe z pieca dwu funkcyjnego lub
ogrzewanie kominkowe - w całym mieszkaniu rozprowadzone są nadmuchy
z kominka. Lokal wykończony na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobrej
jakości panele, na ścianach gładzie gipsowe. Wszystkie instalacje są nowe,
okna PCV. Bardzo dobrej jakości stolarka drzwiowa. Drzwi antywłamaniowe.
Klatka schodowa czysta i zadbana. Drewniane schody bardzo dobrej klasy. Na
półpiętrach znajdują się specjalne pomieszczenia przeznaczone dla każdego
mieszkania np. na drewno do kominka czy rower. Cały budynek jest po generalnym remoncie. Do wyremontowania
nieruchomości użyto bardzo dobrych materiałów. Teren ogrodzony, miejsce parkingowe, teren zielony idealny pod
rekreację. Bardzo atrakcyjna lokalizacja blisko szkół oraz obiektów użyteczności publicznej. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318
10.MIESZKNIE TRZYPKOJOWE ZABOBRZE – KIEPURY!
Przestronne, trzypokojowe mieszkanie, o powierzchni 58,49 m2,
usytuowane na wysokim parterze, w bloku na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dwóch odrębnych pokoi, w tym jeden z wyjściem
na taras 15m2 oraz salonu połączonego z aneksem kuchennym z
wyjściem na drugi taras 15m2 ( w wyposażeniu kuchenka elektryczna )
osobnego wc, łazienki z wanną, umywalką oraz długiego przedpokoju
zabudowaną szafą. Okna pcv,wraz z roletami antywłamaniowymi na
podłogach panele, ściany pokryte gładzią gipsową, w przedpokoju
panele. Opłaty miesięczne wynoszą 117 zł. w tym fundusz remontowy
oraz koszty eksploatacyjne, ogrzewanie elektryczne. Bardzo dobra
lokalizacja w pobliżu sklepów, marketów, przystanku autobusowego.
W podwórzu plac zabaw dla dzieci. Atrakcyjna oferta, serdecznie
polecam Leszek Środecki 790 418 318.
11.DZIAŁKA BUDOWLANA JEŻÓW SUDECKI
Duża działka budowlana położona w Jeżowie Sudecki. Gaz doprowadzony w drodze, kanalizacja zostanie niedługo doprowadzona,
woda - własna ze studni. Grunt jest położony w bardzo malowniczym
miejscu na wzniesieniu dzięki temu inne zabudowy nie zasłaniają
pięknych widoków na panoramę Karkonoszy. działka płaska, niezagospodarowana i nie ogrodzona. Dojazd z głównej drogi asfaltowej
lub z drogi bocznej utwardzonej. W sąsiedztwie powstaje osiedle
domków jednorodzinnych. Dużym atutem nieruchomości jest jej położenie. Do centrum Jeleniej Góry jest ok. 7km. Serdecznie polecam
Leszek Środecki 790 418 318

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

MIESZKANIE - M2 blisko centrum
- 2 pokojowe o powierzchni 42 m2,
blisko centrum w bloku po generalnym
remoncie na 2 piętrze. Jeldom. Lic.
14557 - 668 667 637
MIESZKANIE - M-2 przy Mickiewicza - bardzo słoneczne z kominkiem.
(bezczynszowe). Nieruchomości
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
MIESZKANIE - M2 Wzgórze Roweckiego - 2 pokojowe mieszkanie o
powierzchni 37 m2 z balkonem na
1 piętrze. Okno i drzwi balkonowe
wymienione. OKAZJA - KODEX
10721 - 513 060 568
MIESZKANIE - M2, 48 m2 - 139 000
zł - Balkon, winda, zadbana klatka
schodowa, ogrzewanie sieciowe. N.
Partner. Lic. 4917 - 604 906 257
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 - Noskowskiego 2
pokoje - IX piętro 2 pokoje 54 m2 po
remoncie do zamieszkania 159000 zł,
VI piętro 2 pokoje 35 m2 za 125000 zł
(kuchnia do remontu) Nieruchomości
V&W Fankulewscy - 692 094 962
MIESZKANIE - nowe, komfortowe
- 2 pokoje. 50 m2 z balkonem - ul.
Moniuszki. Garaż w podziemiu. Sprzedam bez pośredników. Właściciel.
Jelenia Góra - 600 721 484
MIESZKANIE - Osiedle Robotnicze poddaszowe – III p, 2 sypialnie, salon
z aneksem kuchennym dwupoziomowe po kap. remoncie- wysoki standard. 51m2 + 12 sypialnia antresola.
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIE - Osiedle Sudeckie
- dwupokojowe komfortowe. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998. - 509
156 552
MIESZKANIE - Szklarska Poręba - 3
pokojowe 53 m2, parter nr lic. 96,
Nieruchomości Pindyk - 75 75 23 505;
607 270 989
MIESZKANIE - trzypokojowe na Kiepury - zadbane, słoneczne, 62 m, cena
225 000 zł Nieruchomości Partner. Lic.
4917 - 604 508 308
MIESZKANIE - Zabobrze - dwupokojowe, 37,5 m2 na parterze NM 5877
- 500 122 447
MIESZKANIE - Zabobrze 2 pokoje
48m2 - X piętro, okna PCV, nowa
łazienka, reszta mieszkania do niewielkiego wykończenia, 2 windy
Nieruchomości V&W Fankulewscy
- 692 094 962
MIESZKANIE - Zabobrze 2 pokojowe
- Jelenia Góra do sprzedaży mieszkanie o pow. 50 mkw. położone na piątym piętrze w wieżowcu na Zabobrzu.
159000 zł Nieruchomości Pindyk Lic.
96 - 75 75 235 05; 607 270 989
MIESZKANIE - Zabobrze III - dwupokojowe o powierzchni 54 m2, cena
do negocjacji NM. Lic. 5877 - 500
122 447
MIESZKANIE 1 pokojowe w centrum
- 35,6 m2 II piętro budynek 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 111 m2 w Karpaczu
- 4 pokojowe w centrum Karpacza,
1 piętro, czynsz 190 zł, ogrzewanie
gazowe, możliwość wynajęcia mieszkania. OKAZJA! KODEX 10721 - 603
863 296
MIESZKANIE 114 m2 - w kamienicy
na I piętrze - nowe okna PCV. do
mieszkania przynależy piwnica oraz
strych. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
MIESZKANIE 130 m2 - 4 pokoje, 2
kuchnie, łazienka - centrum miasta,
dobra lokalizacja pod wynajem. Do
remontu. Istnieje możliwość podnajęcia garażu - 607 730 188
MIESZKANIE 140 000 zł - 59 m2, 3
pokojowe z balkonem, trzecie piętro w
bloku w Jeleniej Górze. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokoje - przytulne
na 2 piętrze w dwupiętrowej przedwojennej wyremontowanej kamienicy, ogrzewane piecem gazowym
dwufunkcyjnym. Opłaty miesięczne
ok. 220 zł. Polecam. Lic. 9549 - 726
290 939
MIESZKANIE 2 pokoje 136000 zł
- Jelenia Góra - Zabobrze do sprzedaży mieszkanie 37,20 m2 położone
na parterze w bloku. Nieruchomości
Pindyk Lic. 96 - 75 75 23 505; 607
270 989

MIESZKANIE 2 pokoje 148 000 zł - na
Zabobrzu II, powierzchnia 49,7 m2,
czwarte piętro w bloku. N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 2 pokoje Kadetów - 56
m2, 1 piętro rozkładowe z balkonem.
Lic. 5877 - 500 122 446
MIESZKANIE 2 pokoje Piechowice po remoncie na 3 piętrze w blokach.
Lic. 5877 - 500 122 446
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35
m2 po remoncie do zamieszkania
niskie opłaty, blisko centrum atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles.
Lic.13045 - 790 418 318
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35 m2, IX
piętro - ul. Moniuszki, Zabobrze - 609
712 595
MIESZKANIE 2 pokojowe - 35,5 m2 w
samym centrum miasta, na I piętrze.
Okazja! Jeldom. Lic. 14557 - 666
830 830
MIESZKANIE 2 pokojowe - 39 m2 w
centrum. Bardzo ładne, po remoncie,
jasne, ciepłe. Niskie opłaty. Ogrzewanie co-gazowe. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic.2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 48 m2.
Na Zabobrzu. Cena 150000 zł - 695
034 321
MIESZKANIE 2 pokojowe - 51 m2 na
V-piętrze w wieżowcu na Zabobrzu
III. Środkowe, rozkładowe, słoneczne
z balkonem. Mieszkanie wymaga
remontu. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - 54 m2 na
Zabobrzu. Rozkładowe, słoneczne,
zadbane z balkonem. Okna nowe
PCV, na podłogach panele. Duże
zwroty za ogrzewanie. Nieruchomości
Szymkiewicz. Lic. 2400 - 669-620071
MIESZKANIE 2 pokojowe - na Zabobrzu, II piętro, balkon, 40 m2. Prestiż
- 502 769 096
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. 1 Maja
- po remoncie na I p. Idealne na biura,
kancelarię lub gabinet. Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660 359 500
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Karłowicza, I p. 36 m2, do remontu.
Marcin Chaszczewicz Lic. 14414 - 660
359 500
MIESZKANIE 2 pokojowe - w kamienicy na parterze 71 m2, blisko centrum. Rozkładowe, słoneczne po
częściowym remoncie. Kuchnia
osobna. Czynsz 165 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669 620 071
MIESZKANIE 2 pokojowe - Zabobrze
II, 37 m2, po remoncie. Marcin Chaszczewicz. Lic.14414 - 660 359 500
MIESZKANIE 2 pokojowe 110 000
zł. - Zabobrze II, do remontu na I
piętrze. Marcin Chaszczewicz. Lic.
14414 - 660 359 500
MIESZKANIE 2 pokojowe centrum - w
bardzo dobrym stanie, sprzedawane
z umeblowaniem, IV piętro, ogrzewanie miejskie, możliwość odtworzenia
trzeciego pokoju cena 175 tys. zł.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 2 pokojowe kamienica
- 52 m2, II piętro, rozkładowe, blisko
centrum miasta. Lic. 13225 - 603
491 335
MIESZKANIE 2 pokojowe na Zabobrzu - ciepłe 35,2 m2, 9 piętro na
Zabobrzu II. Opłaty m-czne 150 zł.
Mieszkanie w dobrym stanie technicznym, do odświeżenia. Lic. 9549
- 726 290 939
MIESZKANIE 2 pokojowe na Zabobrzu - ciepłe 35.2 m2 na Zabobrzu
II. Usytuowane na 9 piętrze. Opłaty
miesięczne wynoszą 150 zł. Mieszkanie w dobrym stanie technicznym, do
odświeżenia. - 726 290 939
MIESZKANIE 2 pokojowe w Piechowicach - 50 m2 po kapitalnym
remoncie w Piechowicach. Lic. 5877
- 500 122 470
MIESZKANIE 273000 zł - Szklarska
Poręba do sprzedaży mieszkanie 75,5
m2, położone na II piętrze domku kilkurodzinnego. Nieruchomości Pindyk.
Lic. 96 - 75 75 23 505; 607 270 989
MIESZKANIE 3 pokoje - 49 m2 10
piętro na Zabobrzu Cena 159000 zł.
- 662 285 855
MIESZKANIE 3 pokoje 140 000 zł 59 m2, trzecie piętro w bloku, Jelenia
Góra. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
MIESZKANIE 3 pokoje 206.000 zł
- Zabobrze III, po remoncie, rozkładowe, szafy typu komandor, kuchnia
w zabudowie wraz z wyposażeniem.
Sudety. Lic. 1749 - 790 683 088
MIESZKANIE 3 pokoje Zabobrze 3 52 m2 na pierwszym piętrze w bloku 4
piętrowy cena 169 000, po remoncie.
Lic. 5877 - 515 285 788

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 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 - 59 m2,
trzecie piętro w bloku, w Jeleniej
Górze. 140 000 zł . N. Rychlewski.
Lic. 9549 - 667 219 752

PRENUMERATA

MIESZKANIE 3 pokojowe - 61 m2, II
piętro, z wyposażeniem kuchennym,
szafy wnękowe, 3 pokoje, do wprowadzenia - KODEX - 513 059 468

MIESZKANIE 3 pokojowe - 61 m2,
na III piętrze w 4 piętrowym bloku
w b. urokliwej i dzielnicy Jeleniej
Góry. balkon, piwnica, w bardzo
dobrym stanie, do wprowadzenia
- 513 059 468
MIESZKANIE 3 pokojowe - 63 m2
na Zabobrzu po remoncie, słoneczne, rozkładowe do zamieszkania w cenie wyposażenie
mieszkania. Marles. Lic. 13045
- 790 418 318
MIESZKANIE 3 pokojowe - 63
m2, parter z balkonem Zabobrze
II. 175 000 zł. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752

PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
26 tygodni
52 tygodnie

1,80
1,70
1,60

za sztukę
za sztukę
za sztukę

Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

MIESZKANIE 3 pokojowe - 63 m2.
13 km od Jeleniej Góry, 3 pokojowe
po remoncie, działka 4 ar. z altanką,
garaż, duża piwnica - 502 102 230

MIESZKANIE 3 pokojowe - koło
Żeroma, 72,5 m2, ogrzewanie etażowe. Bez pośredników - 606 426
922

MIESZKANIE 3 pokojowe - 70 m2,
rozkładowe, słoneczne, po remoncie,
niskie opłaty do zamieszkania atrakcyjna oferta. Nieruchomości Marles.
Lic. 13045 - 790 418 318

MIESZKANIE 3 pokojowe - na I-piętrze
70 m2 w bloku na Zabobrzu. Komfortowe, ustawne pokoje, środkowe,
słoneczne z dwoma balkonami. Cena
do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz. lic. 2400 - 669-620-071

MIESZKANIE 3 pokojowe - dla zwolenników ogrzewania piecem na
węgiel, nowa instalacja centralnego
i nowy oszczędny piec, mieszkanie rozkładowe, wyremontowane,
z ogródkiem. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335

MIESZKANIE 3 pokojowe - na VII-piętrze w wieżowcu 63 m2, na Zabobrzu
II. Rozkładowe, środkowe, zadbane z
balkonem. Okna nowe, na podłogach
panele. Nieruchomości Szymkiewicz
Lic. 2400 - 669 620 071
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E
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MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu I. Cena 160000 zł - 667 310
800
MIESZKANIE 3 pokojowe - na Zabobrzu. Lic. 5877 - 500 122 470
MIESZKANIE 3 pokojowe - po
remoncie na II-piętrze 63 m2. Pokoje
przestronne. Do wprowadzenia od
zaraz. Nowa kuchnia z meblami w
zabudowie. Czynsz 290 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz. Lic. 2400
- 669-620-071
MIESZKANIE 3 pokojowe - po remoncie, 62 m2, IX piętro w wieżowcu z
pięknymi widokami na panoramę
Karkonoszy. 199 000 zł. N. Rychlewski
Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 3 pokojowe - usytuowane na 3 piętrze. Ciepła woda z
sieci, ogrzewanie c.o. miejskie, brak
gazu- założona siła. Opłaty m-czne
350 zł. Ciekawa oferta. - 726 290
939
MIESZKANIE 3 pokojowe w centrum
- duże, 111 m2 na 3-cim piętrze w
kamienicy, oryginalne stylowe okna i
drzwi. Cena 299000 zł. do negocjacji.
Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549
- 602 732 135
MIESZKANIE 3 pokojowe w Karpaczu - II piętro w bloku ul. Nadrzeczna
63,1 m2, salon 28,4 m2 z balkonem
i widokiem na góry, zadbane, cena
260000 zł. Rychlewski Nieruchomości
Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE 3 pokojowe w Szklarskiej Porębie - ul. Mała w bloku na
trzecim, ostatnim piętrze 66,6 m2.
Super widoki. Cena 260 tys. zł. N.
Rychlewski. Lic.9549 - 602 732 135
MIESZKANIE 36 m2 Zabobrze - ładne
słoneczne mieszkanie, z widokiem na
góry, blok w idealnym stanie, czynsz
tylko 220zł , co roku zwroty z tytułu
centralnego ogrzewania. Nieruchomości Otti Lic. 13225 - 603 491 335

MIESZKANIE 4 pokojowe - ul. Kiepury Zabobrze III, III p. 77 m2, do
odświeżenia. Marcin Chaszczewicz
Lic. 14414 - 660 359 500
MIESZKANIE 4 pokojowe ok. Hofmana - 65,6 m2 na I piętrze w bloku
na niewielkim , kameralnym osiedlu.
Cena 200000. Rychlewski Nieruchomości. Lic. 9549 - 602 732 135
MIESZKANIE 41,2 m2 - na I piętrze,
na Zabobrzu. Cena 120000 zł. Lic.
12181 - 514 600 101
MIESZKANIE 49,7 m2 - ładne, dwa
pokoje z balkonem w bloku na czwartym piętrze, 148 000 zł Zabobrze II. N.
Rychlewski Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 51 m2 - po remoncie.
2 pokoje, Zabobrze II. Polecam. Cena
170000 zł. Lic. 5627 - 662 009 700
MIESZKANIE 53 m2 za 114 000 zł - 3
pokoje w kamienicy pierwsze piętro.
Jeżów Sudecki. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 53 m2 za 114 000
zł - 3 pokojowe, pierwsze piętro w
kamienicy, w Jeżowie Sudeckim. N.
Rychlewski. Lic. 9549 - 667 219 752
MIESZKANIE 56 m2 - I piętro, 2
pokoje. Cena 155000 zł. Polecam,
okazja. Lic. 5627 - 662 009 700
MIESZKANIE 61 m2- 3 pokoje - III piętro, balkon, piwnica, z wyposażeniem,
do zamieszkania, okolice Wyczółkowskiego, KODEX - 513 059 468
MIESZKANIE 61 m2 za 133 000
zł - Do sprzedania mieszkanie o
powierzchni 61m2, I piętro, 2 pokoje,
do remontu, okolice Os. Robotniczego, KODEX - 513 059 468
MIESZKANIE 61 m2 za 133 000 zł - I
piętro, kamienica, okolice Os. Robotniczego, do kapitalnego remontu,
cena tylko 133 000 zł KODEX - 513
059 468
MIESZKANIE 62 m2 - I piętro, 3
pokoje, Zabobrze. Polecam. Lic. 5627
- 662 009 700
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Mieszkanie 63 m2 Zabobrze ładne wyremontowane mieszkanie,
z dwoma balkonami od strony południowej, blok docieplony, za rozsądną
cenę. Lic. 13225 - 603 491 335
Mieszkanie 67 m2 - za 164000
zł. 67 m2 , 3 pokoje, III piętro. Rozkładowe, słoneczne. Ogrzewanie
gazowe. Nowe okna. Blok z cegły
- zielona okolica w Jeleniej Górze 510 042 734
Mieszkanie 72 m2 za 200 000 zł
- 3 pokojowe, parter dwurodzinnego
domu z ogródkiem, w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. N. Rychlewski. Lic.
9549 - 667 219 752
Mieszkanie 76 m2 - 3 pokojowe w
Jeleniej Górze sprzedam lub zamienię na mniejsze - 783 032 707
Mieszkanie 78 m2 - 2 pokoje o
powierzchni całkowitej 78 m2 na
parterze w najlepszej dzielnicy Jeleniej Góry. Jeldom Lic. 14557 - 668
667 637
Mieszkanie 78 m2 - 2 pokojowe,
możliwość podziału na mniejsze, na
wysokim parterze w trzyrodzinnym
budynku, w spokojnej okolicy Jeleniej
Góry. 200 000 zł do negocjacji. N.
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie 78 m2 - położone na
parterze w kamienicy, 2 pokoje o
powierzchni łącznej 78 m2. Do mieszkania przynależy piwnica. Jeldom Lic.
14557 - 668 667 637
Mieszkanie 85000 zł. - Tylko 4 km
od Jeleniej Góry z ogrodem i garażem. Nieruchomości Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie 86 m2 - 3 pokojowe, w
centrum. Sprzedam lub zamienię na
domek - 504 984 021
Mieszkanie b. wysoki standard komfortowo urządzone, o powierzchni
80 m2 przy ul. Kochanowskiego w
Jeleniej Górze - 609 086 800,75 75
22 980
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 czteropokojowe - na
Zabobrzu III, 86 m2 położone na V
piętrze, gotowe do zamieszkania NM
5877 - 500 122 447
Mieszkanie do remontu - i adaptacji. 70 m2 - ul. Norwida. Cena 127000
zł. Bez pośredników - 609 655 488
Mieszkanie duże do remontu - przy
ul. Wolności 93 m2 na I piętrze w
dobrej cenie 180 000 Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu 54 m2, III piętro cena do
negocjacji NM 5877 - 500 122 447
Mieszkanie dwupokojowe - na
Zabobrzu na parterze, 37,5 m2
wymienione instalacje i okna NM. Lic.
5877 - 500 122 447
Mieszkanie dwupokojowe 41
m2 - po kapitalnym remoncie solidnie wykonane. W Jeleniej Górze.(
bezczynszowe). Cena 136000 zł. N.
Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie dwupokojowe centrum
- 45 m2 w ścisłym centrum z możliwością zrobienia trzeciego pokoju,
sprzedawane z umeblowaniem oraz
52 m2 w kamienicy, rozkładowe z
zabudową kuchenną, II piętro. Lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie dwupokojowe kamienica - 52 m2 na II piętrze, ładny
rozkład, blisko centrum miasta.
Nieruchomości Otti. Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie dwupokojowe Zabobrze I - 36 m2 rozkładowe, z nowiutką
łazienką, niskim czynszem i w dobrej
cenie oraz 48 m2 na I piętrze w okolicach sklepu Jubilat. Lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie jednopokojowe w
centrum - na parterze 47 m2 w kamienicy w dobrym stanie. Ogrzewanie
piecowe. Nadaje się także na biuro
lub usługi (miejsca parkingowe dla
klientów). Cena 129000 zł. Rychlewski Nieruchomości - 602 732 135
Mieszkanie Jelenia Góra 2 pokojowe 145 tys. - 35 m2, położone
na drugim piętrze domku kilkurodzinnego na obrzeżach centrum.
Ogrzewanie centralne gazowe, piec
dwufunkcyjny. Lic. 96 N. Pindyk - 601
209198, 75 75 23 505
Mieszkanie Karpacz 288000 zł - 2
pokojowe 63 m2, położone na pierwszym piętrze Nieruchomości Pindyk.
Lic. 96 - 75 75 23 505; 607 270 989
Mieszkanie Kiepury 3 pokoje 64
m2 – III p, 3 pokoje 63 m2 z zabudową
kuchenną do zamieszkania, III p, 3
pokoje, 64 m2, salon po remoncie,
łazienka i WC do wykończenia. Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692
094 962

og£oszenia
Mieszkanie Kiepury 3 pokoje 64
m2 - III piętro, salon po kapitalnym
remoncie, łazienki w stanie deweloperskim reszta mieszkania do drobnego remontu. Nieruchomości V&W
Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie komfortowe - Sudecka
- 52 m2 na 2 piętrze Lic. 5877 - 500
122 446
Mieszkanie M2 139000 zł - M2,
48 m2, X piętro, klatka schodowa
po remoncie, piękny widok na góry
i panoramę miasta. KODEX 10721
- 513 060 568
Mieszkanie M2 150000 - 2 pokojowe, 42 m2, 2 piętro, ogrzewanie
gazowe, czynsz 200 zł, 5 minut do
Placu Ratuszowego. KODEX 10721
- 513 060 568
Mieszkanie M2 blisko centrum - 42
m2, dwu-pokojowe blisko centrum,
mieszkanie zadbane w bloku po
generalnym remoncie, ocieplony.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2 na Zabobrzu - 39
m2 na II piętrze w czteropiętrowym
bloku na Zabobrzu. Tanio. Jeldom.
Lic. 14557 - 666 830 830
Mieszkanie M2 po remoncie - po
generalnym remoncie w bloku w najlepszej dzielnicy w Jeleniej Górze. M3
o powierzchni 61m2. Nowe okna na
podłogach deski świerkowe. Jeldom.
Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie M2, M3 w Cieplicach
- w pełni wykończone nowe mieszkania w centrum Cieplic, powierzchnie
39 - 68 m2. Piętro 1-2. Garaż lub
miejsce parkingowe. 4187 zł/m2.
KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie M3 w Pilchowicach
- na pierwszym piętrze 75 m2 z
balkonem. Duży ogród plus garaż.
Cena tylko 149000 zł. N. Grzywińscy
Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie M3, parter w centrum! 3 pokojowe, 47 m2, 3 pokoje, bardzo
spokojna okolica w centrum miasta.
Blok po dociepleniu. 160 000zł!
KODEX 10721 - 513 060 568
Mieszkanie na Orlim - 3 pokojowe,
51 m2 z balkonem, pierwsze piętro w
bloku. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie na Orlim - 51 m2 3
pokoje, pierwsze piętro w bloku, w
Cieplicach. N. Rychlewski Lic. 9549
- 667 219 752
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3
pokoje, parter, 64 m2. Cena 169000
zł. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie na Zabobrzu II - 3
pokoje, parter, 64 m2. Okazja. Cena
169000 zł. Lic. 5627 - 662 009 700
Mieszkanie Noskowskiego 2 i 3
pokoje - parter 70 m2, 3 pokoje po
k. remoncie z zabudową kuchenną,
VII p 3 pokoje, 64 m2 łazienki po k.
remoncie, Ip 3 pokoje 72m2 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 poddaszowe - III piętro
3 pokoje dwupoziomowe 51m2 +
12m2 sypialnia na drugim poziomie,
po kap. remoncie, wysoki standard,
ogródek Nieruchomości V&W Fankulewscy - 692 094 962
Mieszkanie przy Łabskiej - na
pierwszym piętrze 80 m2 z dwoma
balkonami. Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998 - 509 156 552
Mieszkanie przy Łabskiej - w Cieplicach 80 m2 do remontu o dużym
potencjale z dwoma balkonami.
Nieruchomości Grzywińscy Lic. 998
- 509 156 552
Mieszkanie Szklarska
Poręba157000 zł - 2 pokojowe 40
m2 położone na parterze w centrum
Szklarskiej Poręby. Nieruchomości
Pindyk Lic. 96 - 75 75 23 505; 607
270 989
Mieszkanie trzypokojowe - na ulicy
Noskowskiego, wyremontowane
mieszkanie z dwoma balkonami, słoneczne i ciepłe, w ocieplonym bloku,
cena 225 tys. zł . Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie trzypokojowe - W. Pola
- ok. Kościoła Garnizonowego. Na
parterze w bloku 54 m2 do remontu,
ogrzewanie piecowe. Cena 139 tys.
zł. N. Rychlewski Lic. 9549 - 602
732 135
Mieszkanie trzypokojowe 119000
zł - 59 m2 w ścisłym centrum Jeleniej Góry, IV piętro, mieszkanie do
remontu. Nieruchomości Otti lic.
13225 - 603 491 335
Mieszkanie ul Mickiewicza - dwupokojowe do kosmetyki. Cena 149000
zł. Nieruchomości Grzywińscy Lic.
998 - 509 156 552
Mieszkanie ul. Sudecka - 2 pokojowe 49 m2 w bloku. Lic. 4566 EuroDom - 601 540 292
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Mieszkanie w centrum - 114 m2
w centrum miasta w kamienicy na I
piętrze. Wszystkie okna wymienione
na nowe. Nowy dach w kamienicy.
Jeldom. Lic. 14557 - 668 667 637
Mieszkanie w centrum - I piętro
2 pokoje kuchnia z jadalnią, garaż,
strych do adaptacji 25 m2, 2 piwnice,
okna PCV-do remontu. Polecam
Nieruchomości V&W Fankulewscy 692 094 962
Mieszkanie w centrum miasta ok. 40 m2. Bez pośredników - 609
521 448
Mieszkanie w centrum Szklarskiej
- 75,5 m2 w centrum Szklarskiej
Poręby: widoki nie tylko z okna, ale i
na przyszłość za 287000 Lic. 9549 726 290 939
Mieszkanie w Cieplicach - na os.
Orle, I piętro, 51 m2. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, balkon, piwnica,
parking pod blokiem - 502 336 965
Mieszkanie w Karpaczu - 2 pokojowe w Karpaczu, 50 m2 w bloku, na
wysokim parterze. Tylko 175000 zł lic.
4566 Euro-Dom - 601 540 292
Mieszkanie w Karpaczu - 45 m2
za 158000 zł. Pośrednikom dziękuję
- 502 142 220
Mieszkanie w Lubaniu - 3 pokojowe
w Lubaniu, 61 m2, ładne, atrakcyjna
cena! Lic. 4566 Euro-Dom - 601
540 292
Mieszkanie w Szklarskiej Porębie
- w centrum. Ładne, 2 pokojowe. 53
m2. Cena 180000 zł do negocjacji.
Pośrednikom dziękuję. Kontakt tel. po
godz. 15:00 - 691 882 890
Mieszkanie za 164000 zł - 67 m2,
3 pokoje, III piętro. Rozkładowe, słoneczne. Ogrzewanie gazowe, nowe
okna. Blok z cegły - zielona okolica w
Jeleniej Górze - 510 042 734
Mieszkanie Zabobrze 2, 148 000
zł - 49,7 m2, 2 pokoje, czwarte piętro
w bloku. N. Rychlewski Lic. 9549 - 667
219 752
Mieszkanie -Zabobrze 3 - 49 m2
- dwupokojowe, rozkładowe. Balkon,
winda. Częściowo wymaga wkładu
finansowego. Cena 139 000 zł Partner
(4917) - 604 906 257
Mieszkanie ze skosami - 40 m2,
po podłodze ok. 60 m2, mieszkanie
dwupokojowe, wymagające jedynie
odświeżenia, wspólny ogródek, ogrodzona posesja, wiata. Cena 139tyś zł.
Nieruchomości Otti lic. 13225 - 603
491 335
Mieszkanie, os. Park Sudecki - pod
Jeleniami. Bez pośredników - 697
610 938
Mieszkanie, os. XX-lecia - 39 m2, 2
pokoje, balkon, IV piętro, słoneczne.
Lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie, ul. Elsnera - 51 m2. 2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
w tym piwnica. Cena 145000 zł do
negocjacji - 664 921 397
Mieszkanie2 pokojowe - 51 m2, ul.
Noskowskiego 6. Balkon, nowe okna
PCV. Cena 142000 zł. Bez pośredników. Proszę dzwonić po godz. 15:00
- 601 341 945
Nowy dom w Jeżowie - działka 1600
m2, ładnie wykończony. Lic. 10782 883 372 525
Pawilon na targowisku Zabobrze tanio - 516 010 687
Piechowice - 2 pokoje, 51 m2,
garaż, własne co, stan do wprowadzenia. Lic. 11965 - 509 949 961
Piechowice 405.000 zł. - Dom w
zabudowie szeregowej 6-pokoi o pow.
całkowitej 220 mkw. posadowiony na
działce o pow. 312 mkw. Ogrzewanie
gazowe i centralne na paliwo stałe.
Lic. 96 N. Pindyk - 601 209 198, 75
75 23 505
Pół bliźniaka - w cichej, spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry, na działce 900
m2. Nieruchomości Jeleniogórskie 693 056 760
Pół domu w Kopańcu - na działce
1000 m2. Cena 150000 zł do negocjacji - 607 529 490
Solarium w centrum - Jeleniej
Góry, kompletnie wyposażone - 697
690 914
Szeregówka - elegancka - Cieplice - 246 m2, 6 pokoi, działka 430
m2 efektownie wykończona. cena 485
tys. zł. Rychlewski Nieruchomości. Lic.
9549 - 602 732 135
Szeregówka Cieplice - doskonała
cena. Osiedla Panorama. Rychlewski nieruchomości. Lic. 9549 - 501
736 644
Szeregówka na Zabobrzu - 100
m2+ ogród. Wykończona pod klucz,
o podwyższonym standardzie - 888
221 321
Warsztat samochodowy - myjnia.
Lic. 5627 - 662 009 700

Wzg. Roweckiego Mieszkanie
115000 - M2 w centrum, 37 m2, 1
piętro, balkon, niski czynsz, ogrzewanie miejskie. KODEX 10721 - 513
060 568
Zakład z zawieszoną działalnością - remont maszyn i sprężarek lub
przekwalifikować na inną działalność.
Sprzedam lub wydzierżawię. W Cieplicach - 667 092 127
Zdecydowanie niższa cena - 140
m2, gustownie wykończony dom w
zabudowie bliźniaczej, śliczna działka,
garaż /Jelenia Góra/. Lic. 9549 - 726
290 939
Ziemia budowlana - 1,5 ha w Miłkowie ładnie położona sprzedam lub
zamienię na obiekt sklep, halę, dom,
mieszkania lub inne - 504 699 338
Ziemia rolno-budowlana - 3.2 ha z
możliwością przekształcenia. 20 km
od Jeleniej Góry w stronę Świerzawy.
Cena do negocjacji - 20000 zł/ha - 693
246 771

TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE
ANONSE
38 letni, samotny - pozna kobietę 692 425 609
40 latek dla pań, par - spełniam każde
zachcianki. Sami panowie - nie pisać.
Tylko panie, pary. Wiek bez znaczenia. Liczy się rozkosz. Tylko SMS - 660
707 657
Chętnie spotkam się z panią - najlepiej starszą. Ja, 18 lat. Zapraszam
- 783 697 510
Doświadczona para - ona 27,
on 32 - dla pań, panów, par. Pokazy
erotyczne, również-sponsoring - 665
941 598
Fajny, sympatyczny, zadbany - chłopak pozna ładną fajną dziewczynę z
Jeleniej Góry, Kowar lub bliskich okolic
- 888 695 533
Fullik u dojrzałej - za 200 zł - 667
424 672
Gorący Pan dla Pań - chcesz spełnić swoje marzenia? Nie masz czegoś
w domu? Ja dam Ci wszystko czego
zapragniesz - 723 342 550
Ja, 25 lat - szukam pana - powyżej 40
lat, z lokum. Tylko SMS - pilne - 513
943 299
Ja, 40 lat, szukam pani - lub mężatki
do spotkań bez zobowiązań. Gwarantuję dyskrecję. Odpowiem na SMS
- 884 107 489
Jestem jaki jestem - mężczyzna,
32 lata, przystojny - pozna kobietę
do spotkań, bez zobowiązań. Wiek
bez znaczenia. Możliwy stały układ.
Dyskrecja - 607 468 959
Mam 37 lat, jestem przystojny - niezależny, miły, wesoły. Lubię sex. Poznam
panią p 35 lat (bez dzieci). Nie szukam
ideału - 796 489 564
Miły chłopak - pozna dziewczynę do
spotkań towarzyskich i nie tylko. Tel/
SMS - 794 308 519
Miły średniolatek - pozna małżeństwo z Panią Bi lub Panią Bi. Jelenia
Góra - 607 495 461
Młody 18-latek - Młody 18-latek dla
Panów. Zabawa u Ciebie lub w Twoim
aucie - 723 142 721
Młodziutka Ania zaprosi do siebie
- młodych panów. Chcesz poczuć się
jak w niebie - zapraszam do siebie 785 437 531
Namiętny seksik - u dojrzałej blondynki - full serwisik - 661 432 551
Nienasycona Vanessa zaprasza
- na upojne chwile od 15 do rana.
Zapraszam również pary - 667 720
413
Pan - wysoki - poznam panie. Dyskrecja i higiena gwarantowana. Proszę SMS na pewno odpowiem. Mile
widziane mężatki - 513 470 060
Pan dla Panów - kontakt tel. - 726
243 661
Pan dla pań - młody, przystojny,
zadbany. Warto panie, czekam - 607
422 821
Pan po 40 - szuka kochanki - 504
671 094
Pani w średnim wieku - dla Panów
40- dyskrecja. Nie odpisuję na SMS
- 600 545 787
Poznam kobietę - do towarzyskich
spotkań. Wiek od 25 do 50 lat. Dyskrecja. Odp .na SMS - 511 314 891
Poznam panie od 20 do 60 lat - w
celu sex towarzystwa. Francuz, klasyk, anal, w zamian za sponsoring.
Ja 37, lat, niebrzydki. Odp. na SMS
- 796 489 564
Poznam samotną panią - 45-59 lat,
do stałego, dyskretnego związku.
Mam 32 lata i fascynują mnie dojrzałe.
Nie szukam sponsorki ani jednorazowych przygód - 698 804 218

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 - dla kobiet, par - pełna
dyskrecja, kultura. Tylko poważne
oferty, bez przygód, stały układ. Tel./
SMS - polecam się - 607 468 959
PRZYSTOJNY, miły - szukam normalnej, szczerej kobiety do spotkań. Bez
zobowiązań, stały układ, dyskrecja.
Zapraszam. Stan cywilny bez znaczenia - 607 468 959
PUSZYSTA 40 latka - z bardzo dużym
biustem - dla starszych Panów - 667
424 672
ROZWIEDZIONY, lat 47 - szuka pani
do lat 45, w celu założenia poważnego
związku. Tylko poważne oferty - 603
130 438
SEKSOWNA blondyneczka - zrobi z
tobą wszystko - 661 771 698
SZUKAM zadbanej, zgrabnej kobiety
- na stały układ. Dyskrecja i higiena
gwarantowana. Wiek 35-50 lat - 795
628 806
ZAPRASZAM Panie i Panów - od
45-70 lat, na rozrywkę taneczną w
klubie. Kontakt te. W godz. 9-11 i
18-22. Jola - 75 76 46 153
ZASPOKOJĘ każde ciało - wiek
nieistotny, wygląd też. 28 lat, niezaspokojony. Uwielbiam seks w każdej
postaci. Spotkania sponsorowane
- 794 189 046

ZDECYDOWANIE szukam dziewczyny - młodej, ładnej - do spotkań
towarzyskich. Dyskrecja i pomoc
finansowa zapewniona - 791 652
514

USŁUGI
BUDOWLANE
ABC dekarstwa, ciesielstwa - bogate
doświadczenie w dekarstwie łupkowym, a także usuwamy drobne usterki
- 691 237 078
ARANŻACJE, remonty - łazienki,
mieszkania. Gładzie, regipsy, malowanie, podłogi. Szybko i solidnie - 880
992 649
BEZPYŁOWE szlifowanie - maszynowe, bezpyłowe szlifowanie wszelkich powierzchni płaskich (gładzie
ścienne, suﬁty itd) - 608 238 943
BRUKARSTWO - układanie kostki
betonowej i granitowej - 608 658 351
BRUKARSTWO - bruk granitowe i
betonowe - 793 240 653
BRUKARSTWO „Bur-Bruk” - kostka
betonowa, granitowa, ogrodzenia z
granitu, mury oporowe, grille i wędzarnie ogrodowe z kamienia, oklejanie
elewacji. Tanio - 501 804 857

BRUKARSTWO zimowa cena Firma WAL-BRUK przyjmuje zlecenia
wiosenne w zimowej cenie! Kostka
betonowa, granitowa, krawężniki.
Profesjonalny sprzęt. Doradztwo i
wycena gratis!!!Szeroki zakres prac
budowlanych - 725 120 474
BUDOWA domów od podstaw - ﬁrma
z wieloletnim doświadczeniem. Tanio,
solidnie, profesjonalnie wykona usługi.
Kontakt Marcin - 726 961 442
BUDOWY domów - w rozsądnej cenie
- 605 209 140
CENTRALNE ogrzewania, podłogówki - kominki, instalacje wodnokanalizacyjne. Uzgodnienia. Wymiana
kuchni i kotłów. Prace ogólnobudowlane, wykończeniowe. Nadzory
budowlane - 781 465 274
DACHY - remonty dachu, rynny, okna
dachowe, więźby dachowe - najtaniej
- 669 869 714
DEKARSTWO, ciesielstwo - pokrycia
dachówką, gontem, papą, blachą.
Obróbki, rynny, okna dachowe - 609
654 791

ELEWACJE, remonty, wykończenia
- układanie glazury, regipsy, panele,
gładzie, malowanie, tapetowanie.
Solidnie, za konkurencyjne stawki 509 784 104
FIRMA przyjmie zlecenie budowy
- domu na wiosnę oraz adaptacje,
remonty od A do Z, instalacje elektryczne i CO - 695 112 363
HYDRAULIK - awarie, instalacje,
montaż pieców, kominków - instalacje:
sanitarni-gazowe, CO. Ogrzewanie
podłogowe. Naprawy pieców, junkersów. Usuwanie awarii - 695 929 873
HYDRAULIK - serwis junkersów,
montowanie instalacji grzewczo
-wodnej, alu-pex, miedź, rury zgrzewalne pp, serwis junkersów i pieców,
naprawy - 793 511 444
HYDRAULIKA - centralne ogrzewanie, kanalizacja, ogrzewanie podłogowe, solary, pex, alu miedź - 691 528
286, 667 689 012
INSTALACJE elektryczne, hydraulika
- remonty, budowa domów, adaptacje,
docieplenia poddaszy - 695 112 363

DROBNE remonty - glazura, gładzie,
tynki, panele, malowanie, regipsy i
inne prace remontowo-wykończeniowe - 664 573 711

KOMINKI - wkłady kominowe - montaż kominków i wkładów kominowych.
Stawianie kominów dwuściennych
- 691 466 704

DZIAŁKI budowlane - w Siedlęcinie,
o powierzchni 1500 m2. Cena do
uzgodnienia - 667 268 841

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań
- Kompleksowe remonty mieszkań 513 194 392

KOPARKO-ŁADOWARKA - roboty
ziemne, wykopy równanie terenu,
zbieranie humusu, widły do palet.
Nowa sprawna maszyna fachowo 785 535 629
K O PA R K O - Ł A D O WA R K A - z
wywrotką - 502 101 743
K O PA R K O - Ł A D O WA R K A - z
wywrotką do wynajęcia - tanio i
solidnie - 793 240 653
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
MALARZ do wynajęcia - prace
malarskie i pokrewne - 792 462
031
M A L O WA N I E , t a p e t o w a n i e panele, skręcanie mebli. Tanio i
solidnie - 793 334 524
MINIKOPARKA - do wynajęcia
minikoparka Bobcat z operatorem
- 793 240 653
MINI-ŁADOWARKA 2,8t. - do
wynajęcia miniładowarka z operatorem - 793 240 653
NIWELATOR laserowy - wyznaczanie pionów i poziomów (suﬁty,
podłogi, wylewki, fundamenty itd.)
- 608 238 943
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OGÓLNOBUDOWLANE - glazura,
panele, hydraulika oraz inne usługi z
zakresu budownictwa. Wystawiamy
faktury VAT - 502 068 070
PODEJMĘ pracę w budownictwie
- regipsy, kafelki, gładzie. Doświadczenie w branży budowlanej - 788
163 804
PRACE ogólnobudowlane - remonty,
naprawy, prace ogrodowe. Po uzgodnieniu praca po godzinach i w dni
wolne - 506 140 865
PRACE remontowo-budowalne prace - 508 451743
REMONTY - i prace ogólnobudowlane
- 691 707 097
REMONTY - kompleksowo - tanio,
szybko i solidnie: gładzie na mokro,
tynki, malowanie, tapetowanie, układanie paneli, sufity podwieszane,
zabudowy z płyt G-K, glazura itd. - 608
026 379

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

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

www.peter.autogielda.pl

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

RADIO TAXI MERCEDES
Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333
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Remonty - kompleksowo, tanio
i solidnie - 886 174 031
Remonty - szybko, tanio i solidnie - 698 056 197
Remonty - tanio - kompleksowe
wykończenia wnętrz (malowanie,
płytki, panele, regipsy itp.), biały
montaż, instalacje centralnego
ogrzewania i wodne - 512 018
350
Remonty i wykończenia - czysto,
szybko i solidnie. Gładzie, tynki,
panele, malowanie, regipsy i inne
prace remontowo wykończeniowe.
Dzwon 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 - ściany
działowe, sufity podwieszane,
malowanie, gładzie, tynki, układanie kafli i paneli, montaż drzwi
i okien. Konkurencyjne ceny - 515
565 653
Remonty mieszkań - gładzie,
panele, glazura, regipsy, malowanie, hydraulika, biały montaż - 783
952 008
Remonty mieszkań - gładzie,
regipsy, malowanie, panele podłogowe, inne prace remontowe.
Solidnie i niedrogo - 691 936 900
Remonty mieszkań - wykończenia - malowanie, gładzie,
terakota, glazura, sufity podwieszane, panele, składanie mebli i
inne prace wykończeniowe - 509
529 965
Remonty mieszkań, sklepów tarasy, montaż bram garażowych,
układanie glazury, hydraulika,
regipsy, panele, gładzie, malowanie, tapetowanie - 501 404 098
Remonty od a do z - kompleksowo, solidnie, szybko i tanio - 608
026 379
Remonty oraz drobne naprawy
- prace ogrodowe i porządkowe,
także w nietypowych porach. Karpacz i okolice - 506 140 865
Remonty, wykończenia - regipsy,
malowanie, panele, sufity podwieszane, zabudowa wnęk - 783
102 105
Rozbiórki i wyburzenia - Firma
wykona szybko i fachowo rozbiórki
i wyburzenia - 793 240 653
S to l a rs t w o , c i e s i e l s t w o drzwi, schody, meble drewniane,
balkony - 506 636 498
Sufity podwieszane - gipsowo-kartonowe, ścianki działowe,
szafy wnękowe z płyt gipsowych,
zabudowy, malowanie. Faktury
VAT - 665 189 955
Świadectwa charakterystyki
energetycznej - dla budynków i
lokali mieszkalnych oraz usługowych. Tanio, szybko i solidnie
- 660 408 360
Tani remont - czysto, szybko i
solidnie. Gładzie, tynki, panele,
malowanie, regipsy i inne prace
remontowo-wykończeniowe.
Dzwoń już dziś - 513 556 324
Tynki maszynowe - gipsowe i
cementowo-wapienne. Szybko
tanio i fachowo - 667 934 227
Tynki maszynowe - gipsowe,
wapienno-cementowe. Regipsy,
gładzie, malowanie, płytki - 794
581 718
Tynki maszynowe - tynki maszynowe - 667 209 886
Tynki maszynowe, gipsowe
i cementowo-wapienne. Tanio
i solidnie. Ekipy z wieloletnim
doświadczeniem - 667 934 227
Układanie glazury - remonty 530 725 729
Układanie paneli - podłogowych
i ściennych - 513 194 392
Usługi - koparką kołową - obrotową - 601 789 268
Usługi budowlane - budowa
domów. Stan surowy zamknięty 504 997 671
Usługi budowlane - kompleksowe remonty mieszkań, regipsy,
panele, ścianki działowe - 691 528
286,667 689 012
Usługi budowlane - malowanie,
gładzie, tapeta, kafle, regipsy,
panele itp. - 500 155 687
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 koparko-ładowarką możliwa faktura VAT - 502 101
743

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
MAGDA

JACEK

Tel. 691 426 188

Tel. 508 082 888

e-mail:

e-mail:

mkwasniewska@jelonka.com

marketing@jelonka.com

SYLWIA

LENA

Tel. 500 014 215

Tel. 663 663 648

e-mail:

e-mail:

smysliwiec@jelonka.com

lena@jelonka.com

Usługi koparko-ładowarką - równanie terenu, wykopy i różnego
rodzaju prace ziemne. Niedrogo
- 883 418 805
Usługi remontowo-budowlane układanie glazury, terakoty, sufity
podwieszane ,ścianki działowe,
gładzie gipsowe, malowanie,
montaż okien i drzwi. Gwarancja
- 607 720 825
Usługi remontowo-budowlane
- zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych, podwieszane sufity, malowania, gładzie, panele, glazura.
Szybko i fachowo - 509 156 603
Wlokbud - prace ziemne wykonujemy prace ziemne i
ogólnobudowlane do wynajęcia
koparko-ładowarki z wywrotką,
zagęszczarki gruntu - 793 240
653
Wynajem kontenerów - na
gruz, śmieci, odpady budowlane i
komunalne. Wywóz gruzu. Zsypy
budowlane. Bardzo konkurencyjne
ceny - 509 976 241
Wywrotka - do wynajęcia transport ziemi, zwietrzeliny, piasku, kruszyw - 793 240 653
Zdun - wykonam piece, kuchnie,
kominki, dom od podstaw - 887
095 801

USŁUGI
SZKOLENIA –
KOREPETYCJE
Anglik - English Alive. Przygotowanie do matury, konwersacje.
Dzieci uczone przez poezję i śpiew
- 506 209 866
J. niemiecki - udzielę lekcji w
Karpaczu i w Jeleniej Górze - 509
908 822
Język polski - korepetycje - dla
uczniów szkół: podstawowej, gimnazjum, średniej - 886 704 103
Kompleksowa pomoc w nauce
- dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, w pełnym zakresie
przedmiotów. Młodość w parze z
doświadczeniem! Od 20 zł/godz.
zegarową - 535 142 999
Korepetycje wszystkie przedmioty - od szkoły podstawowej po
studia, kursy maturalne. Centrum
Korepetycji Platu Jelenia Góra 600 153 322
Kursy dla opiekunek - osób starszych oraz opiekunek do dzieci
w Niemczech. W tym nauka j.
niemieckiego - 600 153 322
Matematyka - korepetycje matematyka - 692 406 347
Matematyka - korepetycje pomoc w pisaniu prac semestralnych dla uczniów szkół zaocznych
i wieczorowych. Młodość w parze
z doświadczeniem. Od 20 zł/godz.
zegarową - 535 142 999

Matematyka - korepetycje - studentka udzieli uczniom gimnazjum
i szkoły średniej min. poprawy
semestru. Niska cena - 501 275
904
Matematyka na wesoło - po
angielsku, poprzez gry i zagadki.
Cały zakres prowadzi anglik BSc
maths - 506 209 866
Nauczycielka języka angielskiego - gimnazjum, matura,
testy, certyfikaty. Indywidualnie
i grupowo. Możliwy dojazd - 663
369 045
Niderlandzki / holenderski tłumaczenia, korepetycje, nauka
od podstaw, przygotowanie do
pracy w Belgii i Holandii - 669
374 731
Pomoc przy pisaniu prezentacji
- maturalnych oraz prac zaliczeniowych, semestralnych, licencjackich i magisterskich z zakresu
ekonomii, języka polskiego, fizjoterapii - 535 142 999
Pomogę w napisaniu pracy
- licencjackiej z fizjoterapii. Opisowa i badawcza - 500 257 931
Prace pisemne - prezentacje
maturalne, licencjackie, magisterskie - 603 291 722
Prace pisemne - zaliczeniowe,
licencjackie, magisterskie, inżynierskie. Dokładnie, szybko,
terminowo - 663 359 461

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia - inna niż wszystkie - ślubna, okolicznościowa,
reklamowa - 691 300 164
Fotografia - przedmiotowa 698 803 730
Fotografia ślubna - okolicznościowa - niskie ceny. Dwoje
fotografów. Wideo filmowanie.
Dojazd do 100 km. Wiele atrakcji
- 666 198 421
Fotografujemy wszystko i
wszystkich - fotografia ślubna i
reklamowa - 602 377 434
Retusz fotografii - odnawianie
starych zdjęć, przygotowanie
zdjęć na aukcje - 698 803 730

USŁUGI
MUZYCZNE
Acustic - wesela, imprezy
zamknięte - 603 363 959
Atrakcyjny DJ prezenter własny sprzęt, dojazd. Imprezy
okolicznościowe, bale, festyny,
p r y w a t k i , b a n k i e t y, u r o d z i n y,
dyskoteki. Dla starszych, młodszych - 516 146 073
DJ - poprowadzę każdą imprezę
- mój staż: 20 lat - 724 297
578
DJ na wesela, zabawy doświadczenie w prowadzeniu
imprez. Muzyka 70l, 80l, 90l,
hity na czasie, disco polo, biesiada - 605 131 005
Zespół „Pieszczochy” - wesela,
zabawy, dancingi, imprezy okolicznościowe - bogaty repertuar
- 604 186 987
Zespół Mi’aDor - trzyosobowy
zespół z bogatym repertuarem
or az w ielolet nim doś w iadc z eniem. Wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie. Zespół na
Twoje wesele - 888 616 786

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
Zespół muzyczny R&A - wesela,
dancingi, imprezy okolicznościowe. Cena do uzgodnienia
- 609 563 928

USŁUGI
OPIEKA
Doświadczona pani ze stażem - po 50-tce zaopiekuje się
dzieckiem od 1 marca - 607
783 261
Ferie - opieka - i twórcze spędzanie czasu wolnego nad dzieckiem/dziećmi. Kobieta, 30 lat,
wykształcenie pedagogiczne - 504
360 335
Ferie - profesjonalna opieka
- nad dziećmi, na godziny. Kreatywna, odpowiedzialna, miła,
zmotoryzowana. Kobieta, 30 lat
- 518 472 058
Wykwalifikowana niania - z
doświadczeniem, zaopiekuje się
dzieckiem - 512 392 425
Zaopiekuje się dzieckiem - kilka
dni w tygodniu - 607 728 957
Zaopiekuje się dzieckiem - od
zaraz . Mam 30 lat, wykształcenie
pedagogiczne - 504 360 335

USŁUGI
RÓŻNE
Alicja Kowalska- Biuro Rachunkowe - KOALA - Pełen zakres
usług księgowych i finansowych:
rozliczenia z ZUS, US, płace,
księgi handlowe, KPiR, PITY i
wiele innych - W. Polskiego 54
obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub 601 837 677
- 601 837 677
Anteny - montaż i serwis instalacje: platformy, tnk - 781
957 491
Anteny satelitarne - montaż i
ustawianie. Telewizja na kartę 691 385 830
Antyki i współczesne - renowacja mebli, tapicerstwo - 504
476 123
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
Biuro Rachunkowe - poprowadzi księgowość firmy, posiadamy
bardzo duże doświadczenie w
obsłudze księgowo-finansowej 601 837 677

Błyskawiczny kredyt dla firm do 500000 zł, bez zabezpieczeń.
Bankowe Towarzystwo Finansowe
- ul. Konopnickiej 14/2, I piętro 510 171 225
Dekoracje okolicznościowe
- balonowe, kwiatowe, materiałowe. Sale, kościoły, samochody.
Wesela, komunie, chrzciny. Tanio
- 697 908 374
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
G a z s e r w i s - j u n k e r s y, k o t ł y,
kuchenki gazowe. Naprawa konserwacja i montaż urządzeń gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po
zamarzaniu. Podbijamy książeczki
gwarancyjne - 500 505 002
Hydraulik od a do z - awarie,
montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Naprawa, konserwacja
i montaż urządzeń gazowych.
Naprawiamy uszkodzenia po
zamarzaniu. - 500 505 002
Instalacje parowe, gazowe sprężonego powietrza, CO, ppoż.
Spawanie gazowe, pełna klimatyzacja, solary itp. - 664 810 257
Junkersy - serwis - junkersy,
kotły, kuchenki gazowe. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń
gazowych. Naprawiamy uszkodzenia po zamarzaniu. Podbijamy
książeczki gwarancyjne - 500
505 002
Junkersy, piece - serwis, przeglądy, konserwacje, naprawy:
kotłów i junkersów. Montaż kotłów,
k u c h e n e k i j u n k e r s ó w. Ta n i o ,
szybko i profesjonalnie - 695
929 873
Konserwator na f-re - techniczna obsługa nieruchomości
awarie naprawy osuszanie przeróbki hydrauliczne, elektryczne
i wszystkie inne. Mamy sprzęt.
Stała współpraca - 500 505 002
Konserwuję dźwigi, podnośniki
koszowe - hydro-klapy, dźwigniki
warsztatowe - 502 508 265
Kredyt dla firm - do 50000 zł,
bez ZUS i US. Bankowe Towarzystwo Finansowe - ul. Konopnickiej
14/2, I piętro - 510 171 225
Kredyty - gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne. Bezpłatne
przygotowanie ofert. Znajdziemy
dla Ciebie najniższą ratę kredytu
- 609 853 271

Kredyty dla firm - do 50000 zł
bez ZUS i US. Zapraszamy BTF
- ul. Konopnickiej 14 /2, I piętro 510 171 225
Książka Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny - alakow@onet.eu
Księgowość - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany,
książka przychodów i rozchodów prowadzimy kompleksową obsługę
firm - 782 020 635
Księgowość - profesjonalnie
poprowadzę - podatkowa książką
przychodów i rozchodów, ryczałt,
ZUS. Pomoc w założeniu firmy.
Niskie ceny - 790 715 145
Kurs prawa jazdy - na samochodzie Mitshubushi Colt, Nissan
Micra - 756 137 887, 668 717
536
Malarstwo ścienne, dekoracyjne - sztalugowe, portrety - 791
260 398
Malowanie obrazów na szkle imitujące witraże metodą Tyffany
- 530 401 935
Miałeś wypadek? - Należy Ci się
odszkodowanie. Mało wypłacili?
Pomożemy. Obsługa bezpłatna.
Wygramy - zapłacisz prowizje.
Będzie Cię stać - 660 443 730
Montaż mebli - fachowo szybko
i solidnie. Usługi transportowe 513 495 583
Montaż mebli - zmontujemy i
zawiesimy każde meble. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
Naprawa komputerów - WEMM
Komputery. Konserwacja, modernizacja. Zgrywanie VHS na DVD.
Odzyskiwanie danych. Dojazd i
naprawy u klienta. Znajdź nas w
sieci - 798 468 007
Odkurzacze centralne Vacuflo
- sprzedaż, montaż. Technologia
XXI wieku. Komfort, cisza, prosta
obsługa - 510 101 380

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

ODZIEŻ używana - najwyższej
jakości. Przywiozę na zamówienie
bezpośrednio z Anglii i Szkocji tylko hurt - 792 837 859
OPIEKA nad grobami - sprzątanie, pielęgnacja, renowacja - 782
721 723
OSUSZANIE wynajem - wypożyczenie za kaucją 50 zł/doba.
Osuszanie mieszkań z wilgoci po
zalaniu wodą lub przyspieszanie
prac budowlanych - usuwanie
wody technologicznej - tynki gładzie wylewki - 500 505 002
POMOC drogowa - 506 536 136
POMOC prawna - we wszystkich
sprawach - 781 606 680

P O P R O WA D Z Ę k s i ę g o w o ś ć solidnie, rzetelnie, bardzo atrakcyjne ceny - 782 020 635
POŻYCZKA gotówkowa - w domu
klienta. Jelenia Góra i okolice 504 524 444
POŻYCZKI chwilówki - kredyty w
domu klienta, minimum formalności - 512 272 929
PRACOWITY Aleksander - naprawiam to na co mąż nie ma czasu,
ani ochoty - 513 194 392
PRZERÓBKI odzieży - naprawa 507 425 173
PRZYJMUJĘ zlecenia na kolportaż
- ulotek do skrzynek pocztowych
5 gr oraz wyklejanie plakatów na
słupach ogłoszeniowych. Jelenia
Góra, Lubin, inne - 788 095 887
RZETELNY i solidny - posprzątam
każdy grób po atrakcyjnej cenie.
Więcej informacji udzielę telefonicznie - 669 645 730
S E RW I S RT V- S AT - d o m o w e
n a p r a w y t e l e w i z o r ó w, m o n t a ż
anten satelitarnych. Gwarancja
oraz niskie ceny. Dojazd i diagnoza gratis. Zapraszamy - 721
009 695
SPAWANIE plastiku - zderzaków,
osłon chłodnic jak i również części
gospodarstwa domowego - 603
093 631
SPRAWY rozwodowe - zdrady 781 606 680
STRZYŻENIE i pielęgnacja psów
- Cieplice, ul. Puławskiego 7 - 791
260 398
SZAFY wnękowe - Budowa i montaż szaf wg projektu klienta, skręcanie mebli gotowych, zabudowa
kuchenna - 509 263 111
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
ŚCINKA drzew - wykonuję ścinanie drzew metodą alpinistyczną w
ekstremalnie trudnych warunkach
- 501 670 473
ŚLUSARSTWO - naprawa,
wymiana, otwieranie zamków.
Spawanie stali, żeliwo, kwasoodporne - 792 972 237
TANIE piece - kotły: gazowe,
węglowe, miałowe, olejowe, ekogroszek-tanio. Montaż, sprzedaż,
serwis. Zadzwoń. Nic nie tracisz
,możesz tylko zyskać - 695 929
873
USŁUGI gazowe - duży zakres
usług - 697 999 894
USŁUGI mechanika-blacharka
- niskie ceny, rabaty dla stałych
klientów. Tanie części zamienne
- 792 642 748

USŁUGI podnośnika koszowego
P - 1 8 3 - w y s i ę g 1 8 m . Ta n i o ,
szybko, pewnie. Na życzenie
klienta wystawiam również faktury
VAT - 502 508 265
WODOMIERZE - wymiana, plombowanie - dla klientów Wodnika.
Fachowo, szybko i tanio - 601
798 039
WYSTAWIAMY zaświadczenia
- do wyrejestrowania pojazdu i
wycofania ubezpieczenia - za
niedużą opłatą - 726 910 045
ZE mną przeżyjesz „uniesienie”
- zrób sobie lub komuś prezent i
poleć ze mną szybowcem łagodnie jak ptak - instruktor - 607
232 258

VW Transporter T4 long - podejmę
współpracę na stałe - własna
działalność - 691 466 704
WEEKENDOWE usługi transportowe - cały kraj. Bus 3.5t. Faktura
VAT. Stawka do ustalenia - 509
280 568
WYWROTKA - 15 ton - przewóz
- zwietrzelina, piaski, tłucznie
itp. - 601 578 247

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

USŁUGI
SPRZĄTANIE
DOOKOŁA domu - sprzątanie posesji i ogrodów. Koszenie trawy
- 603 812 828
KARCHER - podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerki meblowej.
Faktury VAT - 75 76 72 773, 603
646 803
KARCHER - podciśnieniowe pranie i szczotkowanie dywanów
i tapicerki samochodowej oraz
meblowej. Profesjonalnie, tanio i
szybko - 756 420 315, 609 600
807
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie i pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej.
Tylko profesjonalny sprzęt i środki
firmy Karcher Marcus-Karcher 792 216 960
PRANIE dywanów - wykładzin,
tapicerki meblowej. Karcher - 508
294 219

PR A N I E d y w a n ó w, w y k ł a d z i n
- oraz tapicerki meblowej i
samochodowej. Najtaniej w
mieście. Dojazd gratis. Środki
firmy Karcher - 600 224 431
S P R Z Ą TA N I E d o o k o ł a d o m u
- p o s e s j i , o g r o d ó w, d z i a ł e k .
Zamiatanie - 603 812 828
S P R Z Ą TA N I E m i e s z k a ń i
biur - dla osób prywatnych i
firm Możliwość wystawienia
f a k t u r y - 6 0 8 5 9 4 111
WYCZYSZCZĘ dywany - tapicerkę domowa, samochodową
oraz żaluzje pionowe. Zapraszam - 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE
A U TO L AW E TA - t a n i o - u s ł u g i
t r a n s p o r t o w e - 5 11 2 0 9 4 0 8
BERLIN, Hamburg, Bremem i
okolice - 075 75 182 55, 607
222 369

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz
Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa można skorzystać z karnetu
na ﬁtnes ?
a) tak
b) nie
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 21 lutego 2011 a od 22 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.

BUS + laweta i przyczepa - przewóz koni / transport do 3,5t. Profesjonalna obsługa i zawsze do
celu - 601 240 582
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
DWA wolne miejsca do Niemiec
- na wyjazd w okolice Erfurt,
Limburg, Giessen, Frankfurt - na
13.02 - 880 585 003
HEILBRONN - Stuttgart, Freiburg
i okolice - 075 75 182 55, 607
222 369
LOTNISKA-PRZEWOZY - Praga,
Berlin, Drezno, Wrocław, Poznań,
Katowice. Faktura VAT. Door to
door - 607 763 204
NIEMCY - przewozy osobowe –
super ceny, co trzeci przejazd
gratis - 075 75 182 55, 607 222
369
NURENBERGIA, Monachium,
Jezioro Bodeńskie i okolice - 075
75 182 55, 607 222 369
POMOC drogowa - 506 536 136
PRZEPROWADZKI - na terenie
miasta kraju, Europy. Ekipa do
pianin, antyków, sejfów itp. - 601
240 582
PRZEWOZY osobowe - do Austrii
i Niemiec, z adresu na adres - 757
812 746, 604 672 112
PRZEWOZY osobowe - do Niemiec, Belgii i Holandii. Wtorki,
czwartki i niedziela - 696 780
669
PRZEWOZY osobowe - PolskaNiemcy-Holandia - 757 896 051,
515 288 606
PRZEWÓZ osób i laweta - bus 8
osobowy - 601 573 558
SPINDLEROWY Młyn - przewozy
- konieczna rezerwacja terminu 607 763 204
TRANSPORT busem do 1.5 t Transport busem do 1.5 t na miejscu i za granice - 601 557 870
TRANSPORT i przeprowadzki
- przewóz aut, transport koni i
innych zwierząt. Szybko, tanio i
solidnie - 691 557 044
TRANSPORT towarowy 8t - z hds
2,5t - 507 576 765
USŁUGI transportowe i przeprowadzki - kompleksowe 10%
taniej - 601 561 366

DEPILATOREM boli? - najwyższa pora, by zacząć żyć bez
depilatora. Zadbaj teraz o to,
by w wakacje nie martwić się
zbędnymi włosami. Jelenia GóraCieplice, ul. Wolności 237 - 757
552 420
DYPLOMOWANY masażysta - z
dojazdem do klienta. Dojazd
gratis - 507 443 456
FRYZJER w Twoim domu - profesjonalne usługi fryzjerskie.
Jelenia Góra i okolice, dojazd
gratis - 604 617 771
MASAŻ klasyczny - wzbogacony
o delikatne głaskanie znacznie
poprawia samopoczucie. Szklarska Poręba. Telefon wieczorem.
Dojadę. - 887 442 552
MASAŻ twarzy, szyi i dekoltu
- tipsy żelowe oraz manicure
i pedicure, henna żelowa, a
w s z y s t k o t o w Tw o i m d o m u .
Zadzwoń i sprawdź! - 500 145
685
MASAŻE - klub Euro Manta zapraszam - 606 424 970
PA Z N O K C I E n a Wa l e n t y n k i żelowe. Profesjonalnie, w salonie
i niedrogo. Zapraszamy - 500
052 695
PAZNOKCIE w domu - od 45 zł
- 511 078 189
PA Z N O K C I E w d o m u - t i p s y,
paznokcie żelowe, w twoim
domu, przyjadę i zrobię. Tanio,
szybko i solidnie. Zawsze pewni
jakości i dobrej ceny - 500 505
002
PROTEZY dentystyczne - kompleksowo, naprawa protez. Jelenia Góra, ul. Jasna 4/1, I piętro
- 600 258 703
REWELACYJNE trwałe pazurki
- tipsy, stylizacja, pielęgnacja.
To czego zapragniesz, by Twoje
dłonie były wizytówką zadbanej
k o b i e t y, r ó w n i e ż s t o p y - 6 6 1
305 201
SALON fryzjerski-solarium nowo otwarty, dla mężczyzn i
kobiet - ul. Powstańców Wielkopolskich 24. 6 strzyżenie gratis.
Zapraszamy - 665 708 993
STUDIO Tatuażu „DARK-STAR”
- ul. Wojska Polskiego 59/2, Jelenia Góra. Atrakcyjne promocje.
Znajdź nas w sieci. Zapraszamy
- 691 187 420
TRWAŁE prostowanie włosów keratyna, dopinanie pasemek,
p r z e d ł u ż a n i e w ł o s ó w. U s ł u g i
fryzjerskie. Profesjonalnie i tanio
- 607 237 882

RÓŻNE
SPRZEDAM
4 maszyny stolarskie - frezarka,
wyrówniarka, krajzega, kątówka.
Cena 2200 zł za wszystkie - 885
040 959
DREWNO na rozpałkę - świerkowe, połupane w wiązkach.
Suche. Cena 2,50 zł
ELEKTRYCZNY kocioł centralnego ogrzewania - ECKOL1N8 Z B m a ł o u ż y w a n y. C e n a d o
uzgodnienia. Sprzedam również
grzejniki - 512 428 630
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FM Group Polska - punkt konsultacyjny - ul. Piłsudskiego 43e.
Zapraszamy do korzystania z
dużych rabatów. Konsultanci i
o s o b y c h ę t n e d o w s p ó ł p r a c y.
Zapraszamy - 665 733 378
GRZEJNIKI z zaworami termo
- 16 szt. Stan bdb. Cena 80 zł/
szt. - 693 639 889
KOMIS odzieżowy - Jelenia Góra,
ul. Różyckiego 21B. Czynny
10:00-17:00, przyjęcia do 12.00.
Zapraszamy - 693 104 412
KOMPLET kilkudziesięciu sprawnych i profesjonalnych maszyn
stolarskich plus osprzęt. Jest
to kompletna stolarnia - 501
726 467
KSIĄŻKI w języku polskim - z
przełomu IXI i XX w., w tym część
I wydania trylogii H. Sienkiewicza
- 757 462 233 - wieczorem
KULA 80 cm - z napędem, z 4
rzutnikami - 600 zł. Przyczepa
gastronomiczna z agregatem
prądotwórczym 4 kW - 2000 zł.
Zwisy sufitowe po 40 zł. Kinkiety
- 30 zł - 513 356 452
KURTKA damska - nowa, 100
% wełna, rozmiar XXXL - 601
386 274
MASZYNA do szycia (120 lat) kompletna - 606 373 339
MEBLE gabinetowe - biurko,
biblioteka, fotel na lwich łapach.
Cena 12000 zł - 600 258 703
PAROWNIK-REDUKTOR - BRCGENIUS. Cena 40 zł - 721 399
010
PERFUMY - kosmetyki najwyższe j j a ko ści . Pu n kt D y str yb u torski FM Group już w Jeleniej
Górze - ul. Piłsudskiego 43e.
Zapraszamy do współpracy - 665
733 378
PIES rasy Shih-Tzu (Feluś) ładny, zadbany, bardzo dobry
reproduktor - świadczy usługi
w cenie 100 zł - 075 71 34 548,
722 233 603
PŁYTY gramofonowe - klasyka
polskiego rocka, lata 80. Stan
dobry - 530 090 792
POROTHERM Eder - 30 w ilości
1200 szt., 24-240 szt. I pustaki
Alfa - 640 szt. - 507 706 562
RADIO CD, MP3 Lg - oryginalnie zapakowane. Głośniki
samochodowe duże 2x110 Watt.
Wzmacniacz samochodowy
Magnum. PlayStation 1 z grami
i padem - 797 580 072
ROWER górski - okno tarasowe, wózek inwalidzki - 791
836 017
SOLIDNIE drewniane krzesła białe, tapicerowane siedziska.
4 lub 6 sztuk, w cenie po 40 zł
za sztukę oraz ławę do salonu,
buk. Regulowana wysokość.
Cena 350 zł - 501 726 467
UBRANKA dla dziewczynki - 0-1
rok (prawie nowe) oraz wózek,
nosidełko i inne akcesoria. Bardzo tanio - 507 254 323
UBRANKA dla dziewczynki - 0-1
rok (prawie nowe) oraz wózek,
nosidełko i inne akcesoria. Bardzo tanio - 507 254 323
WIEŻA Samsung 920 - cena 150
zł - 510 894 439
WÓZEK głęboko-spacerowy
- stan bdb. i fotelik samochodowy- nowy. Cena 150 zł - 667
264 002

RÓŻNE
KUPIĘ
ANTYKI - meble, obrazy, srebra,
szkło, broń - 695 702 259
KAŻDE zboże - min. 23t - łubin,
len, rzepak, gryka. Zapewniam
transport oraz 100% przedpłaty
- 501 459 374
PRZYJMĘ w komis - sztuczną
biżuterię, okulary słoneczne... 665 377 067
STARE płyty granitowe - każda
ilość - 785 352 967
S TA R O C I A - o b r a z y, g r a f i k a ,
szkło, porcelana, srebra, monety,
militaria, biała broń, ordery i
odznaczenia, dokumenty wojskowe i inne rzeczy - 609 443
235

ZA DARMO
PRZYJMĘ
STÓŁ + krzesła - do kuchni - 609
464 710
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Jeleniogórzanin podbił głosem serca!

Sebastian Rutkowski i zespół „Perfectum”
(Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku). Maj
2010 w Książnicy Karkonoskiej

W
miniony czwartek
(10 lutego) Sebastian Rutkowski w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (Pałac
Kultury i Nauki) na castingu
do muzycznego show Telewizji Polsat „Must Be The
Music. Tylko Muzyka” podbił
serca jurorów i publiczności
swoimi niezwykłymi umiejętnościami wokalnymi.
Już wiosną trzynastoletni
jeleniogórzanin zadebiutuje
na antenie stacji.
To była chyba najdłuższa i najbardziej nerwowa noc w życiu Sebastiana Rutkowskiego. – Przesłuchania rozpoczęły się wieczorem i
do godz. 22 czekaliśmy na wyniki
– mówi Jerzy Wrona, który zawiózł

chłopca
wraz z opiekunką na eliminacje
muzycznego show
ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. – Z
Warszawy wyjechaliśmy po godzinie
23 – dodał.
Sebastian Rutkowski, po wygranym
precastingu do „Must
Be The Music. Tylko
Muzyka” w Hali Stulecia we Wrocławiu,
przeszedł do kolejnego castingu i 10 lutego br. na
scenie Teatru Dramatycznego
w Warszawie zaśpiewał szlagier
Czesława Niemena „Dziwny jest
ten świat”.

Sebastian Rutkowski w miniony czwartek w
Warszawie

jurorzy: kompozytor, pianista,
aranżer, dyrygent i producent
muzyczny Adam
Sztaba oraz wokalista i prezenter telewizyjny
Wojciech Łozowski. Wszyscy byli na „tak”.
Po odbytym castingu już
wiadomo, że Sebastian Rutkowski został uczestnikiem
muzycznego show. I w marcu bieżącego roku zadebiutuje na antenie Telewizji
Polsat.
Wielkie gratulacje!
(Accipiter)
FOT. TEJO
FOT. JERZY
WRONA

łez wzruszenia. Bardzo ciepło
o występie
Jurorki
Sebastiana
muzycznego
Rutkowprogramu skiego wykrytyk muzyczny
razili się
i specjalistka od emisji
również
głosu Elżbieta Zapendowska pozostali dwaj
oraz wokalistka Kora – nie kryły

Najmłodsi uczniowie aktywnie po zdrowie
W miniony piątek w
Niepublicznej Szkole
Podstawowej 707 w
Karpaczu odbył się
bal karnawałowy pod
hasłem „Słodycze,
dziękuję nie” zorganizowany w ramach
akcji „Aktywnie po
zdrowie” prowadzonej przez Fundację
Banku Ochrony Środowiska.
Wielu uczniów zerówki
oraz klas 1-6 wcieliło się w
dynie, strączki, truskawki,
maliny itp. Nie było ciasteczek, coli czy cukierków . Poczęstunek
przygotowany był
tylko i wyłącznie ze
zdrowej żywności.
Na stołach znalazły
się nasiona, suszone

owoce, chipsy jabłko- ciekawe konkursy i zabawy dla dzieci.
– Bal tego rodzaju zorganizowany
we, sałatki owocowe,
a osoby spragnione jest po raz pierwszy, gdyż w tym roku
po tańcach mogły przystąpiliśmy do programu „Aktywnie
po zdrowie”, który ma na
napić się wody micelu uświadamianie
neralnej. Były także
zarówno dzieci, jak i ich

Program trwa przez cały rok szkolny
i w każdej porze roku wyznaczone są
dla różnych poziomów nauczania
tematy poruszane na lekcjach, a
związane właśnie ze zdrowym odży-

wianiem. Prowadzone są także konkursy edukacyjne dla uczniów, a dla
rodziców rozdawany jest program
o znaczeniu ruchu w prawidłowym
rozwoju dziecka. Szkoła ma nadzieję,

rodziców negatywnego
wpływu słodyczy i różnego rodzaju chipsów
na zdrowie. Uczymy
jak powinno się zdrowo i w prawidłowy
sposób odżywiać –
powiedziała Małgorzata Lipińska,
wychowawczyni
klasy pierwszej.
Agrafka
FOT. MT

że tego rodzaju zdrowotne bale
przebierańców staną się imprezą
cykliczną i będą promować zdrowy
i aktywny sposób życia.

łożeniami planu Dunikowskiego i tzw. Tez Jeleniogórskich,
dokonały się począwszy od lat
50. XX wieku skończywszy na
latach 70., jest przeogromny!
Ilustruje to zdjęcie lotnicze
wykonane w 1942 roku, na
którym zaznaczyliśmy bu-

dynki, których już nie ma.
Nie zawsze były z zabytkowej
„wysokiej” półki. Często groziły zawaleniem, a i tak katastrof
budowlanych nie dało się
uniknąć (wrzesień 1987 ulica
Długa, maj 1990 – ulica Solna).
W wielu przypadkach dało

się jednak niektóre budynki
wyremontować, ale zabrakło
woli politycznej. Łatwiej było
zburzyć i postawić architektoniczne koszmarki zupełnie
niepasujące do oryginalnej
zabudowy. Tamte rany „bolą”
do dziś: niektórych luk w

tak ścisłej zabudowie staromiejskiej do chwili obecnej
nie zabudowano, inne – zabudowane – aż w oczy kolą
brzydotą (zdjęcie w prawym
dolnym rogu). Reasumując,
w widoku jeleniogórskiej
starówki sumują się wszyst-

kie grzechy przeszłości: brak
spójnej wizji urbanistycznej,
ucieczka od historyzmu, niedbalstwo i zupełna beztroska
jeśli chodzi o estetykę miasta.
Warto, aby świadomość tego
mieli wszyscy, którzy kochają
nasze miasto.

Konrad
Przezdzięk
Za zdjęcia dziękujemy Kazimierzowi Piotrowskiemu i Michałowi
Gańko

Stare miasto, a stary jest w zasadzie tylko kościół
farny św. Erazma i Pankracego (i zabudowa ulicy
Bankowej w tle)

Czerwonym kolorem oznaczono kwartały z wyburzoną
zabudową. Kolorem niebieskim – zabudowę z lat 60. i
70. XX wieku, kolorem zielonym – zabudowę z lat 90.
XX wieku, kolorem żółtym – zabudowę najnowszą. Kolor
czarny to miejsca, których nie zabudowano.

Panoramiczna składanka wykonana z wieży ratusza w latach
60. XX wieku. – To najboleśniejsze zdjęcie jeleniogórskiej starówki – komentuje Kazimierz Piotrowski, inspektor z Wydziału
Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

FOTOREPORTA¯

Kiedy przechadzamy się
uliczkami jeleniogórskiej „starówki”, zastanawiamy się, ile
„starości” jest w tym naszym
starym mieście. Okazuje się,
że bardzo niewiele! Rozmiar
ingerencji w zabudowę staromiejską, które – zgodnie z za-

Obrazki z lat „przebudowy” placu Ratuszowego: wiele kamienic
bezpowrotnie zniszczono zastępując je byle jakimi atrapami

Jak niszczono nasze miasto
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Z GÓRY WIDAÆ LEPIEJ

Aż cztery szkoły znalazły się w jednym kadrze zakątka śródmieścia Jeleniej Góry uchwyconego z pokładu samolotu: Państwowa Szkoła Muzyczna (1), Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych (2), Gimnazjum nr 1 (3) i Szkoła Podstawowa nr 2 (4). Tereny te zagospodarowano praktycznie w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszych latach XX stulecia. Wcześniej były tam ogrody i stosunkowo skromne zabudowania przedmieść, których relikt zachował się przy ulicy Piłsudskiego (dawna popularna cukiernia „U sióstr” – dziś branża
ta sama, ale właściciele – inni – na środkowym małym zdjęciu po lewej). O przeszłości tego rejonu świadczą też dawne nazwy ulic: Cegielniana (Armii Krajowej), czy też Strzelecka (Piłsudskiego).
(tejo)
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